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HOLSTEBRO
ULFBORG/VEMB OG
VINDERUP KOMMUNER

FORORD

Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden ske
len til størrelse, hvad areal angår.

Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver

først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog
af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de
beskrevne ejendomme.
Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, veje
nes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.

Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup
Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.

Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares
i deres arkiv, der har far veoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er foto

graferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra dette

arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.
Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring

fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som
kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som

vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er
udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig

håndbog rigere.

Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1989.

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S

8600 Silkeborg.
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AULUM/HADERUP KOMMUNE

ASBÆKHEDEVEJ 6, "MELDGAARD", ASBÆKHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-473081.
JENS KRISTEN BUSKBJERG, gårdejer, født den 12.-8.-1955, søn af Maren og Henrik
Buskbjerg, gift den 11.-4.-1982 med Lone Rindum, født den 2.-7.-1960, datter af
Maja og Chr. Rindum Madsen.
J.K.B. overtog gården den 11.-8.-1986 fra Jens Neesgaard Mogensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30,5 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret 1982, kostald opført 1964, svinestald 1966,
maskinhus 1978, roehus og kalvestald 1987. Gården drives med en kvægproduktion på
46 køer + opdræt, alle SDM. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, køresilo til ensilage
samt genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.

ASBÆKHEDEVEJ 8, "LÆGAARD", ASBÆK, 7490 AULUM, tlf. 97-472318.
JENS PEDER HAUNSTRUP NIELSEN, gårdejer, født den 27.-10.-1937, søn af Kirstine
og Hans Chr. Nielsen, gift den 26.-1.-1963 med Karen Marie Jensen, født den 27.-5.1940, datter af Caroline og Bernhard Jensen. Parret har børnene: Lene, født den 26.10.-1963, Mette, født den 18.-9.-1965, Mikael, født den 3.-2.-1970 og Britt, født den
6.-8.-1972.
K.M.N. er afløser på et plejehjem.
J.P.H.N. er i kommunalbestyrelsen og formand for teknisk udvalg. Han overtog gården
den 1.-11.-1963 fra Ingvard Hoffmann.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 areal, heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1974, lade opført 1911, kostald 1967, ungdyr
stald 1974, svinestald 1976 og maskinhus 1984. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, desuden produceres ca. 500 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, andel i mejetær
sker, gylletank og indendørs kornsilo. Der er 1 fastansat medarbejder på gården.

BIRKEVEJ 18, FELDBORG, 7540
HADERUP, tlf. 97-454280.
JENS KRISTIAN HENRIKSEN
gårdejer, født den 14.-3.-1948,
søn af Johanne og Henning Hen
riksen, gift den 20.-11.-1971 med
Karen Merete Jensen, kontorassi
stent, født den 31.-7.-1952, dat
ter af Inger og Holger Jensen.
Parret har børnene: Kim, født
den 15.-8.-1972, Birthe, født den
15.-4.-1978 og Jesper, født den
9.-6.-1982.
J.K.H. arbejder som skovarbejder.
Han overtog gården i 1971 fra Niels Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 12 ha., heraf frasolgt 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1975, alle udbygningerne, bestående af svi
nestald, lade og maskinhus, er opført 1935. Gården drives uden animalskproduktion.
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BIRKEVEJ 28, "DYRBJERGSMIN
DE", FELDBORG, 7540 HADE
RUP tlf. 97-454284.
JENS CHRISTIAN TROELSEN,
gårdejer, født den 1.-3.-1962, søn
af Karen og Vagn Troelsen, gift
den 15.-9.-1984 med Anne Maria
Ringgaard, sygeplejerske, født d.
14.-6.-1964, datter af Anna og
Jørgen Ringgaard.
J.C.T. har været på Kongsgård
og Hammerum landbrugsskoler.
Han overtog gården d. 1.-8.-1985
fra Evard Nybjerg.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23 ha. og desuden er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1964, staldenes alder er ukendt, lade opført 1950. Gården drives
med en kvægproduktion på 38 årskøer og 50 ungdyr, alle af blandet race. Plantepro
duktions salgsafgrøder er ærter, korn og kartofler. Der findes 1 traktor og maskinvandingsanlæg. Der er 1 skoledreng som medhjælp efter skoletid.
BIRKEVEJ 32, "MOSEHOLDT", FELDBORG, 7540 HADERUP.
HARRY JENSEN og JOHANNES MAJGAARD JENSEN, gårdejere.
H.J. er født den 26.-3.-1933, gift den 18.-5.-1958 med Anne Lise Ravn, ekspeditrice,
født den 11.-3.-1936, datter af Astrid og Peder Chr. Ravn. Parret har børnene: Helle,
født den 8.-7.-1966 og Sanne, født den 25.-8.-1971.
H.J. er uddannet mejerist og tillidsmand for Topsikring. Han overtog gården i 1964 fra
Martinus Mikkelsen.
J.M.J., som er medejer af gården, bor på Hedevej 9, Haderup.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret 1984, kvægstalde og lade opført ca. 1930.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps, kar
tofler og græsfrø. Der findes 1 markvandingsmaskine.

BIRKKJÆRVEJ 5, "AGERSKOV",
HODSAGER, 7490 AULUM, tlf.
97-476013.
RUDOLF BAY, gårdejer, født
den 2.-12.-1911, søn af Else Ka
trine og Peder Jensen Bay.
R.B. overtog gården i 1960 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
78 ha., heraf 4 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1880, kvæg
stalde ligeliedes 1880 og 1925,
svinestald 1880, lade 1906 og
maskinhus 1960. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og kartofler. Der
findes 1 traktor, plansilo til korn og korntørreri med varm luft. Der bruges fremmed
arbejdskraft til høst.
BIRKKJÆRVEJ 6, "DAMHOLT", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476205.
PREBEN AARUP, gårdejer, født den 30.-1.-1947, søn af Irene og Peder Aarup, gift i
1969 med Anna Grethe Nielsen, sygeplejerske, født den 11.-4.-1948, datter af Stine og
Jens Nielsen. Parret har børnene: Carsten, født den 7.-12.-1970, Henrik, født den 24.2.-1972, Bettina, født den 24.-1.-1974 og Steffen, født den 21.-10.-1975.
P.A. overtog gården den 1.-4.-1975 fra Evald Birkkjær.
Arel 2 ha.
Stuehuset er restaureret i 1976.
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BIRKKJÆRVEJ 8, HODSAGER,
7490 AULUM, tlf. 97-476063.
SVEND JØNSSON, gårdejer, født
den 22.-6.-1928, søn af Marie og
Hans Jønsson, gift den 15.-10.1955 med Kirstine Hvidberg,
hjemmesyerske, født den 17.-1.1934, datter af Ingeborg og Axel
Hvidberg. Parret har børnene:
Jørgen, født den 15.-2.-1957,
John, født den 8.-12.-1959 og
Inger Marie, født den 21.-1.-1961.
S.J. overtog gården i 1956 fra
Nørremark.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 50 ha., heraf ca. 8 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1980, kvægstald opført 1940, svinestalde 1974
og 1975, minkhaller 1987 og 1988, lade 1940 og maskinhus 1978. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 24 årskøer og 60 ungdyr, alle af racen
SDM. Svineproduktionen er på ca. 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Desuden er der 400 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter.
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo til korn.

B1RKKJÆRVEJ 9, "BIRKELY", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476163.
RICART BIRKKJÆR, gårdejer, født den 29.-3.-1939, søn af Metha og Anthon Birkkjær, gift den 11.-1.-1974 med Birthe Kallesø, hjemmehjælper, født den 13.-5.-1937,
datter af Anne Kirstine og Jens Kallesø. Parret har børnene: Ole, født den 20.-6.-1974
og Rene, født den 15.-3.-1977.
R.B. arbejder som cementstøber. Han overtog gården 1962-64 fra Aage Birkkjær.
Areal 16 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1978, svinestaldene ligeledes 1978, lade 1980 og minkhaller
1984/85, desuden er der et maskinhus opført før 1974. Gården drives med en mink
produktion på 300 tæver, kvægproduktionen er på ca. 8 ungdyr af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, plansilo til korn, korntørreri
med kold luft samt halmfyr. Der bruges lidt fremmed arbejdskraft og maskinstation
til høst.

BIRKKJÆRVEJ 11, "BIRKKJÆR",
HODSAGER, 7490 AULUM, tlf.
97-476106.
HANS PEDER KNUDSEN, gårde
jer, født den 15.-6.-1960, søn af
Gerda og Ole Knudsen, gift den
5.-12.-1981 med Bente Klejnstrup,
advokatsekretær, født den 12.-8.1960, datter af Dagny og Mads
Klejnstrup. Parret har børnene:
Lone, født den 14.-12.-1983 og
Rikke, født den 4.-11.-1986.
H.P.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-11.-1981 fra Jens Birkkjær.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 72 ha., heraf 1/2 ha. skov og 10 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1976, kvægstald 1972 og løsdriftsstald 1978, lade 1979 og tilbyg
get 1983, desuden er der maskinhus opført i 1975. Der findes gylletank, gastæt silo og
2 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 125 årskøer, 105 ung
dyr og 60 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der findes 3 traktorer, vandingsmaskine, staldvarmen bruges til opvarmning af stuehu
set. På gården er ansat 1 fodermester og desuden bruges der maskinstation til høst.
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BJERGMOSEVEJ 2, "BJERRE
MØLLE", 7490 AULUM, tlf. 97472298.
CARL ANKER STOUGAARD
JENSEN, gårdejer, født den 14.7.- 1915, søn af Katrine og Elias
Jensen, gift den 23.-5.-1940 med
Kirstine Jensen Nielsen, født den
9.-8.-1918, datter af Kirsten og
Peder Chr. Nielsen.
K.J. døde den 15.-9.-1984. Parret
har børnene: Kirsten, født den
29.-1.-1944, Ole, født den 30.-10.
1945 og Ib, født d. 29.-12.-1952.
C.A.S.J. overtog gården i 1940 fra sine forældre, som købte den i 1917.
Areal 23 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1977, kostald opført 1900, maskinhus 1972/73
og lade 1974. Hele jordtilliggendet er bortforpagtet, der findes kornsilo med tørreri.

BREDGADE 86, FELDBORG,
7540 HADERUP, tlf. 97-454089.
GUDMUND AGERSKOV, gårdejer,
født den 31.-12.-1907, søn af Ka
ren Marie og Andreas Agerskov,
gift den 11.-2.-1934 med Marie
Johansen, husmor, født den 6.-2.
1908, datter af Petra og Johan
nes Chr. Johansen. Parret har
børnene: Robert, født den 18.5.-1935 og Inga, født den 24.-2.1944.
G.A. overtog gården i 1934 fra
Theodor Agerskov.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16 ha., heraf 2 ha. eng. Hele jordtilliggendet er bortle
jet.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1979, kostald opført 1942 og lade 1950.
BREDVIGVEJ 16, HODSAGER, 7490 AULUM.
JENS KRISTIAN JESPERSEN, gårdejer. Bor og driver gården Hodsagervej 74, hvor de
personlige oplysninger findes.
J.K.J. overtog gården den 1.-1.-1987 fra Otto Kaalund (Daniel).
Ejendomsskyld 600.000. Areal 40 ha.
Gårdens besætning er på 30 ungdyr.
BREDVIGVEJ 24, "0. HALLUNDBÆK", HALLUNDBÆK, 7490 AU
LUM, tlf. 07-476169.
JØRGEN BREINHOLT, gårdejer,
født den 20.-2.-1961, søn af Else
og Ove Breinholt, gift den 2.-5.1985 med Inger Bastrup Jørgen
sen, medarbejdende hustru, født
den 10.-11.-1959, datter af Else
og Anders Bastrup Jørgensen.
Parret har børnene: Charlotte,
født den 13.-3.-1986 og Simon,
født den 6.-2.-1988.
J.B. har været på Hammerum og
Kongensgård landbrugsskoler. Han overtog gården i 1984 sammen med forældrene.

-90. Hallundbæks ejendomsskyld er på 1.900.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1970, svinestaldene opført 1900, 1984 og
1985, lade 1974 og maskinhus 1957. Der findes 1 gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 160 årssøer, der produceres ca. 1.600 slagtesvin årligt, desuden er der
10 ammekøer og 14 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, ærter, raps, kartofler og boghvede. Der findes 2 traktorer, vandingsmaskine,
plansilo til korn, samt genvindingsanlæg for varme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til høst.
BROGÅRDVEJ 1, HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476076.
HENRY JENSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1961, søn af Dagny og Marius Jensen, gift i
maj 1983 med Hanne Pedersen, fabriksarbejder, født den 29.-9.-1959, datter af Jenny
og Søren Pedersen. Parret har børnene: Per, født den 6.-9.-1978 og Søren, født den
9.-7.-1981.
H.J. overtog gården i 1984 fra Peder Kjærgaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 59 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er restaureret i 1981, svinestaldene er opført 1986, lade 1952 og maskinhus
1976, desuden er der 1 gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssø
er, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 kornsiloer, varm lufts tørreri samt
halmfyr.
BROGÅRDVEJ 4, "NY BROGAARD", HODSAGER, 7490 AU
LUM, tlf. 97-476048.
KARL KRISTIAN MIKKELSEN,
gårdejer, født den 16.-2.-1935,
søn af Eleonora og Johan Mikkel
sen, gift den 29. maj 1976 med
Anna Villadsen, medhjælpende æg
tefælle, født den 18.-5.-1939, dat
ter af Marie og Karl Villadsen.
K.K.M. overtog gården i 1965 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal

62 ha., heraf 1 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1975, kvægstalde 1968, 1969 og ny spaltestald 1979, svinestald
1919, maskinhus 1972 og lade 1985, desuden er der 1 gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM.
Desuden er der 10 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er rug, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, vandingsmaskine,
plansilo med varm luft tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til høst.

BROHUSVEJ 4, "ØSTER STOVBÆK", 7490 AULUM, tlf. 97476097.
KRISTIAN JENSEN, gårdejer,
født den 27.-2.-1946, søn af Kir
sten og Peder Jensen, gift den
11.- 5.-1972 med Ruth Jensen,
medhjælpende hustru, født den
20.- 7.-1946, datter af Rigmor
og Svend Jensen. Parret har bør
nene: Henrik, født den 5.-3.-1972,
Jakob, født den 29.-7.-1977, Jan,
født den 28.-11.-1980, Tommy,
født den 10.-5.-1982 og Anne,
født den 11.-5.-1986.
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Kristian Jensen overtog gården den 1.-5.-1972 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha.
eng.
Det gamle stuehus er opført i 1901 og blev afløst af et nyt i 1986, svinestaldene er
opført 1902 og 1970, lade 1902. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200
stk. årligt, desuden er der 11 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, kartofler og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 blandingsmaskine, 1
rendegraver, kornsilo med varm luft tørreri samt halmfyr.

BROHUSVEJ 5, "AAGAARDEN", 7490 AULUM, tlf. 97-472492.
BENT RISUM NIELSEN, gårdejer, bor og driver Tvedvej 7, hvorunder
oplysninger findes.
B.R.N. overtog gården den 1.-3.-1962 fra Hermann Svendsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 63,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5 ha.
eng.
Alle bygningerne, bestående af stuehus, stald og lade, er opført i 1920.
udelukkende med planteproduktion sammen med Tvedvej 7. Der findes
skine.

de personlige

skov og 5 ha.
Gården drives
1 vandingsma

EGELUNDVEJ 3, "HØJVANG",
EGELUND, 7470 KARUP, tlf.
97-456135.
BENT NIELSEN, gårdejer, født
den 17.-5.-1937, søn af Anna og
Theodor Nielsen, gift den '30.-11.
1966 med Aase Bjertrup, rengø
ringsassistent, født den 28.-4.1947, datter af Inger og Ejner
Bjertrup. Parret har børnene: An
na Marie, født den 26.-10.-1968
og Annette, født den 25.-9.-1970.
B.N. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1963 fra Sofus Pedersen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 3,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1978, kvægstald opført 1940, lade ligeledes
1940 og 1975, samt maskinhus 1940. Gården drives med en kvægproduktion på 15 års
køer og 15 ungdyr, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til
høst.

ELISEBORGVEJ 2, FELDBORG,
7540 HADERUP, tlf. 97-476043.
VAGN HARESKOV gårdejer,
født den 15.-5.-1954, søn af Else
og Jens Hareskov, gift den
16.-8.- 1980 med Åse Nissen,
født den 6.-7.-1951, datter af
Bertha og Peder Nissen. Parret
har børnene: Thomas, født den
1 1.-2.-1976, Rikke, født den
3.-10.-1979, Claus, født den
19.-5.-1982 og Martin, født den
11.-9.-1984.
V.H. overtog gården i 1977 fra Marinus Jensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1980, svinestaldene er opført 1890 og 1979,
kartoffelhus 1979, lade 1890 og 1979, maskinhus 1930 og foderhus 1979. Gården drives
med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise årligt, og der leve-
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res 100 slagtesvin. Desuden er der 18 moderfår og 2 heste. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, ærter og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 van
dingsmaskiner, plansilo med koldt lufts tørreri samt halmfyr.

ELISEBORGVEJ 3, "SØNDERGAARD", HODSAGER, 7540 HA
DERUP, tlf. 97-476323.
LEO BIRKEBÆK, gårdejer, født
den 23.-5.-1961, søn af Bodil og
Aage Birkebæk, gift den 12.-7.1986 med Eva Søndergaard, bør
nehavepædagog, født den 7.-9.1959, datter af Marie og Svend
Jensen. Parret har datteren Ka
trine, født den 25.-10.-1984.
L.B. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården
den 15.-5.-1981 fra Axel Jensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 36 ha. og desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1988, kostald opført 1978, lade og maskinhus
1979 samt foderhus og gylletank 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer og 60 ungdyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der findes 3 traktorer, vandingsmaskine og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges
til høst.
ELISEBORGVEJ 6, "BIRKKÆR",
HODSAGER, 7540 HADERUP,
tlf. 97-476150.
HENNING HEIN HAUNSTRUP
NIELSEN, gårdejer, født den
12.- 5.-1941, søn af Jensine og
Axel Nielsen, gift den 2.-11.-1963
med Anny Offersgaard, dagpleje
mor, født den 26.-3.-1944, dat
ter af Dorthea og Ove Offers
gaard Ovesen. Parret har børne
ne: Jette, født den 23.-4.-1964,
Ryan, født den 4.-12.-1965, Ti
na, født den 26.-4.-1969, Tom
my, født den 19.-1.-1972 og Helle, født den 29.-9.-1975.
H.H.H.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1964
fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostaldene 1970, 1972 og 1979, lade 1941, maskinhus 1973
samt foderhus og gylletank 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
60 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og kornsilo med tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
ELISEBORGVEJ 14, "ELISEBORG", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454345.
SØREN HOLST JENSEN, gårdejer, søn af Rigmor og Laurinus Jensen. S.H.J. har bør
nene: Mathilde og Rikke.
Han er uddannet civilingeniør og overtog gården i 1977 fra forældrene.
Areal 78 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 14 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1942/43 og restaureret 1986. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af kartofler, korn, ærter og græs. Der findes 5 traktorer, 1
mejetærsker, 5 vandingsmaskiner samt kornsilo med tørreri. På gården er ansat 2 fa
ste medhjælpere samt bestyreren Jørgen Laursen.
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ENGVEJ 56, "ØSTERGAARD", LUNDBY, 7490 AULUM.
HARALD ANDERSEN, gårdejer, bor og driver Tvedvej 12, Tved, hvorunder personlige
oplysninger findes.
H.A. overtog gården i 1985 fra Martin Krarup.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1867 og svinestalden er af ældre dato.
ENGVEJ 60, "MELDGAARD",
LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97472521.
HANS JØRGEN MADSEN, gårde
jer, født den 12.-12.-1943, søn af
Marie og Peder Madsen, gift den
17.-5.-1967 med Ester Nielsen,
født den 22.-9.-1946, datter af
Marie og Evald Nielsen. Parret
har børnene: Jan, født den 2.-6.1968, Gitte, født den 28.-5.-1971,
Kim, født den 4.-11.-1975 og Bri
an, født den 10.-11.-1979.
H.J.M. er deltids brandmand ved
Falck. Han overtog gården den 3.-4.-1967 fra Laurits Nielsen.
Ejendomsskyld 975.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1978, kostaldene er opført 1924, 1966 og
1968, lade og garage 1966, mskinhus 1972 og 1987. Gården drives med en kvægproduk
tion på 32 årskøer + opdræt. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, sprinkleranlæg
og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
ENGVEJ 61, "ENGHAVE", 7490 AULUM, tlf. 97-472375.
TAGE LAURSEN, gårdejer, født den 5.-11.-1932, søn af Johanne og Laurits Laursen,
gift den 23.-11.-1957 med Minna Pedersen, butiksassistent, født den 3.-1.-1934, datter
af Edel Marianne og Niels Christen Pedersen. Parret har børnene: Jørgen, født den
27.-2.-1959 og Jens, født den 23.-1.-1964.
T.L. er offentlig vurderingsmand. Han overtog gården den 1.-11.-1957 fra Anders Mik
kelsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1970, svinestald og lade opføt 1931, kostald
1965 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 20 årskøer og 40 stk. opdræt. Svineproduktionen er på 90 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og kartofler. Der findes 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine samt kornsilo.
ENGVEJ 62, "VESTERGAARD",
7490 AULUM, tlf. 97-473706.
ERIK JOHN SØRENSEN, gårde
jer, født den 10.-5.-1960, søn af
Jenny og Valdemar Sørensen,
gift den 2.-4.-1983 med Karen
Christensen, hospitalslaborant,
født den 9.-6.-1961, datter af
Marie og Jens Christensen. Par
ret har børnene: Dorthe, født
den 7.-7.- 1985 og Carsten, født
den 18.- 11.-1987.
E.J.S. overtog gården den 12.-5.1986 fra Børge Sørensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22,8 ha., heraf 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1965 og restaureret 1988, kostald opført 1960, maskinhus 1974 og
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RDM og 16 Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1
maskinvandingsanlæg, køresilo til ensilage og plansilo til korn, desuden er der genvin
dingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.

FELDBORGVEJ 1, "SKOVLY", SKJÆRK, 7490 AULUM, tlf. 97-472129.
HARRY MOURITSEN, født den 16.-8.-1923, søn af Anna og Johan Mouritsen, gift den
28.-12.-1957 med Inge Marie Hornshøj, fåreavler, født den 25.-2.-1932, datter af Hel
ga og Svend Arne Hornshøj. Parret har børnene: Ole, født den 13.-5.-1964 og Ulla,
født den 13.-5.-1967.
H.M. overtog gården den 9.-10.-1965 fra Andreas Risum.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret 1966, staldene er opført 1940, fårestalde 1976 og 1978, desuden er der en lade fra 1940. Gårdens besætning er på 45 mo
derfår. Der findes 2 traktorer. Parret driver også ejendommen Videbækvej 30.
FELDBORGVEJ 9, "LAULUND",
VARHEDE, 7490 AULUM, tlf.
97-473203.
PREBEN KLOSTER STEFFENSEN
gårdejer, født den 29. 3.-1950,
søn af Elisabeth og Karl Steffen
sen, gift den 3.-3.-1979 med Rita
Lund, født den 14.-10.-1954, dat
ter af Helga og Peder Lund. Par
ret har børnene: Allan, født den
14.-1.-1980 og Martin, født den
8.-4.-1983.
P.K.S. overtog gården den 15.2.-1978 fra Ib Sørensen,
Areal 35,8 ha., heraf 1,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er restaureret i 1966, kostald opført 1978, desuden er der staklade, kalve
stald og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 62 køer + opdræt, alle
af racen SDM, desuden er der 1 ridevallak og 1 ponny. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, kartofler og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffelopta
ger, gylletank, 2 vandingsmaskiner og halmfyr. På gården er ansat 1 halvtids medhjæl
per.
FELDBORGVEJ 10, "MARIELYST", STOUBÆK, 7490 AULUM, tlf. 97-472984.
MARGIT og PEDER STOUBÆK, gårdejere.
P.S. er født den 19.-6.-1941, søn af Methea og Karl Stoubæk, gift den 27.-7.-1974 med
Margit Clausen, født den 27.-7.-1949, datter af Ester og Vilhelm Clausen. Parret har
børnene: Lars, født den 6.-6.-1979 og Marie, født den 5.-6.-1982.
M.S. og P.S. overtog gården i 1972 fra Methea og Karl Stoubæk, nuværende ejere er
3. generation på gården.
Areal 77 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1973/74, kvægstaldene er opført 1956 og
1977, lade 1977 og maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskø
er, 20 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, gylletank, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo med korntørreri samt halmfyr.
FELDBORGVEJ 11, "BAKKEDAL", VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472289.
JOHAN OSKAR GYLLING MADSEN, gårdejer, født den 20.-1.-1917, søn af Marense
Kirstine og Karl Madsen, gift den 15.-5.-1946 med Ane Marie Væggermose, født den
11.-1.-1921, datter af Signe Marie og Niels Karl Væggermose. Parret har børnene:
Karl Julin, født den 16.-7.-1947, Astrid Kirstine, født den 28.-6.-1949, Ejvind Frank,
født den 25.-3.-1951, Bente Ragnhild, født den 29.-7.-1952, Verner Juhl, født den 29.12.-1953, Kaj Erik, født den 19.-7.-1955, Vera Marie, født den 4.-2.-1960 og Edith A

nette, født den 9.-8.-1963.
Johan G.Madsen overtog gården den 1.-11.-1945 fra sin far, Karl Madsen.
Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1923, svinestald 1949, kostald og lade 1961 samt maskinhus 1916.
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin
årligt. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

FELDBORGVEJ 12, "BLÆSBJERG"
HALLUNDBÆK, 7490 AULUM,
tlf. 97-476078.
EGON HAMBORG, gårdejer, født
den 4.-1.-1929, søn af Thomine
og Peder Hamborg, gift den 2.-5.
1959 med Rita Pedersen, med
hjælpende ægtefælle, født den
12.-10.-1939, datter af Lilly og
Hjalmer Pedersen. Parret har bør
nene: Birger, født den 18.-7.1960 Elin, født den 14.-10.-1961,
Doris, født den 9.-12.-1964 og
Preben, født den 25.-4.-1968.
E.H. overtog gården den 1.-4.-1959 fra Jacob Jacobsen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 26,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret i 1976, svinestald opført 1962,
lade 1955 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af kartofler, korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 markvandingsmaskine
samt kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til høst.

FELDBORGVEJ 18, "RISUMGAARD", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454121.
PEDER BROKHOLM, gårdejer, født den 14.-6.-1939, søn af Sigrid og Marinus Brok
holm.
P.B. arbejder på Tørrecentralen. Han overtog gården i 1964 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 3 ha., desuden er der frasolgt 1 ha.
til vej.
Stuehuset er opført 1808 og restaureret 1972, kostald opført 1908 og tilbygget med
lade i 1974, desuden er der maskinhus opført i 1969 og en gylletank. Gården drives
med en ammekobesætning på ca. 12 køer, 4 ungdyr og 1 tyr, alle af racen Charolais,
desuden er der 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, halmfyr samt 2 vindmøller.
FELDBORGVEJ 21, "NAGELKÆR", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454018.
LINDA HANDBERG FREDERIKSEN, gårdejer, født den 16.-5.-1942, datter af Mette
Marie og Martin Jensen Pedersen, gift med Kristian Møller Frederiksen, født den den
30.-7.-1930, søn af Mariane og Frederik Johannes Frederiksen. K.M.F. døde den
7.-3.-1980. Parret har børnene: Frederik Johannes, født den 5.-9.-1963, Alice Annette,
født den 21.-8.-1964 og Preben Martin, født den 19.-8.-1965. L.H.F. bor sammen med
Søren Peder Jensen. De har sammen sønnen Brian Hanberg, født den 7.-3.-1980.
L.H.F. arbejder som hjemmehjælper. Gården blev overtaget den 7.-1.-1974 fra Mariane
og Frederik Johannes Frederiksen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 20,4 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1976, kostald, svinestald og lade er opført
1934, maskinhuse 1967 og 1976. Der findes 1 vandingsmaskine, kornsilo med tørreri
samt halmfyr.
FELDBORGVEJ 25, "ENGKÆR", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454115.
PEDER KRISTIAN LAURSEN, gårdejer, født den 18.-10.-1920, søn af Kirstine og
Peder K. Laursen, gift den 4.-1.-1948 med Dagny Marie Sørensen, født den
20.-6.-1925, datter af Marie og Jens Marinus Sørensen. Parret har børnene: Ib og
Alice, født den 1.-5.-1948, John, født den 1.-11.-1949, Conny, født den 28.-1.-1953,
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P.K.L. overtog gården i 1948 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1970, kostald og svinestald opført 1954 samt
maskinhus 1975. Gårdens besætning er på 5 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 vandings
maskine samt kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til høst.

FLADERNE 4, "FLADERUPGAARD", FLADERNE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143095.
OLE HARRIT, født den 26.-11.-1945, søn af Metha og Børge Harrit, gift den
18.-3.-1967 med Lene Jensen, lærer, født den 26.-11.-1945, datter af Dorthea og Karl
Jensen. Parret har børnene: Jeppe, født den 9.-10.-1969 og Lise, født den 5.-5.-1971.
O.H. er lektor på Lærerhøjskolen i Skive. Han overtog gården i 1972 fra Martin Pape.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 30,2 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng. Der er bort
forpagte! 15 ha.
Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1976, løsdriftstald opført 1974, svinestald
1958, fårehus og lade 1956, desuden er der maskinhus fra 1962. Gården drives med en
besætning på 13 får, 3 Fjordheste - 2 hopper og 1 hingst. Planteproduktionens salgsaf
grøder er kartofler, ærter, korn og hør. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine.

FÅRBÆKVEJ 14, "LYNGBALLEGÅRD", FÅRBÆK, 7470 KARUP,
tlf. 97-456179.
NIELS HENRIK STRAADT, gård
ejer, født den 12.-11.-1943, søn
af Helga og Kristian Straadt,
gift den 22-.-8.-1970 med Nanna
Jensen, husmor, født den 25.-10.1949, datter af Kristine og Ejner
Jensen. Parret har børnene: Da
vid Christian, født den den
11.-10.1971 og Ida Kristine, født
den 3.-8.-1975.
N.H.S. har været på Lægård
Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen. Han overtog gården den
1.-8.-1970 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 2 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1984, kvægstaldene er opført 1967, 1973 og
1978, svinestald 1971, lade 1934, maskinhus 1976 og desuden er der en gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer og 180 ungdyr, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, hestebønner, raps og spinde
hør. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner samt halmfyr. Gården
drives sammen med Karupvej 36, hvorpå der bor 2 medhjælpere.
GABSVEJ 1, "DAMTOFT", 7490 AULUM, tlf. 97-472539.
HENNING KROGSGAARD, gårdejer, født den 26.-2.-1933, søn af Anna og Jens Krogsgaard, gift den 12.-3.-1958 med Eva Christensen, født den 10.-9.-1936, datter af
Agnes og Peter Christensen. Parret har børnene: Jens Peter, født den 19.-7.-1959,
Knud Erik, født den 7.-7.-1961, Tove, født den 19.-3.-1966 og Lone, født den
27.-5.-1974.
H.K. overtog gården den 1.-1.-1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 33 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1866 og restaureet 1953, kostald, svinestald og lade er opført
1934 og maskinhus 1942. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 20 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktionen er på 150 slagtesvin årligt.
Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt kornsilo.

-16-

GABSVEJ 2, "GABSLUND", 7490
AULUM, tlf. 97-473309.
IVAN RAUNHOLT, gårdejer, født
den 3.-10.-1957, søn af Laura og
Johan Raunholt, gift den 8.-10.1977 med Hanna Damholt, kon
torassistent, født den 9.-7.-1958,
datter af Ninna og Fr. Damholt.
Parret har datteren Marie, født
den 28.-1.-1985.
I.R. er specialarbejder. Han over
tog gården den 19.-7.-1979 fra
sin far.
Ejendomsskyld 910.000. Areal
14,7 ha.
Stuehuset er opført 1923, stald 1909, lade 1960 og maskinhus 1970. Gården drives med
en svineproduktion på 1.000 slagtesvin årligt. Desuden er der 3 ammekøer + opdræt,
alle af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor,
gylletank samt vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
GABSVEJ 4, "LILLEVANG", 7490
AULUM, tlf. 97-472771.
HENNING VESTERGAARD, gård
ejer, født den 19.-4.-1948, søn
af Laurine og Svend Aage Vestergaard, gift den 19.-8.-1972 med
Anna Margrethe Heltborg, butiks
assistent, født den 24.-6.-1948,
datter af Tora og Christian RiisHeltborg. Parret har børnene:
Lissy, født den 16.-4.-1973, Ulla,
født den 7.-6.-1974, Allan, født
den 28.-11.-1975 og Britta, født
den 7.-10.-1980.
H.V. overtog gården den 1.-8.-1972 fra Viggo Lauritzen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 13,6 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1974, kostald opført 1938, svinestald 1975,
lade 1944 og maskinhus 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 15 køer + opdræt og fedekalve, svineproduktionen er på 10 årssøer, der pro
duceres ca. 100 slagtesvin årligt og der sælges 50 smågrise. Der findes 2 traktorer
samt kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
GEDBOVEJ 21, "VESTER HØGILD", HØGILD, 7490 AULUM, tlf. 97-476027.
OLE VESTERGAARD, gårdejer, født den 15.-3.-1944, gift den 1.-12.-1967 med Kirsten
Jeppesen, jurist, født den 29.-6.-1945, datter af Jørn Jeppesen.
O.V. er lektor. Han overtog gården i 1981.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf 3 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1968, kostald 1973 og svinestalden er i 1985 lavet om til løsdriftstald, lade og maskinhus er opført i 1973. Gården drives med en ammekobesætning på 15 køer og 15 slagtekalve, alle af racen Limousine, desuden er der 20 moder
får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn og hø. Der findes 2
traktorer og kornsilo med tørreri. På gården er ansat 2 deltids medhjælpere og
desuden bruges der maskinstation til høst. Gården drives sammen med 2 andre gårde,
1 i Lemvig og 1 i Silkeborg.
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GINDESKOVGÄRD 6, "GINDESKOVGAARD", VISTORP, 7540
HADERUP, tlf. 97454065.
JENS LARSEN, gårdejer, født
den 2.-1.-1936, søn af Helene og
Valdemar Larsen, gift den 5.-8.1961 med Inga Pedersen, født
den 29.-5.-1936, datter af Kristi
ne og Kresten Pedersen. Parret
har børnene: Bo Torben, født den
2.-10.-1965 og Bjarne Flemming,
født den 15.-6.-1971.
J.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1977 fra Ernst Bareuther.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 167 ha., heraf 12 ha. skov, 5 ha. eng og 20 ha. hede.
Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostald, lade og maskinhus 1951, kartoffelhus 1963 og
løsdriftstald 1974. Gården drives med en ammekobesætning på 40 køer, 20 ungdyr og
20 slagtekalve, alle af racen Angus. Desuden er der dambrug, der er 25 damme samt
klægehus, desuden er der 10 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler,
korn, ærter, spindehør og boghvede. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3
vandingsmaskiner og kornsilo med tørreri. Der er ansat 1 fast medhjælper.

GINDESKOVVEJ 17, "MELDHEDE", FELDBORG, 7540 HADE
RUP, tlf. 97-454212.
NIELS CHRISTIAN MELDHEDE,
gårdejer, født den 23.-6.-1930,
søn af Agnete og Peder Meldhede, gift den 5.-12.-1959 med Birgith Østergaard, husmor, født
den 8.-7.-1938, datter af Jenny
og Jens Østergaard. Parret har
børnene: Peder, født den 21.-8.1960, Jens, født den 2.-6.-1963,
Arne, født den 13.-7.-1967 og
tvillingerne, Kaj og Bent, født den 21.-12.-1969.
N.C.M. har været på Borris og Haslev landbrugsskoler. Han overtog gården den 17.-11.1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 46 ha., heraf 6 ha. skov og 6 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1941, svinestalde 1966 og 1976, lader 1909 og 1974, maskinhus
1975 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges
ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der
findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo med tørreri samt halmfyr. Maskinstati
on bruges til høst.

GINDESKOVVEJ 20, "STENMO
SE", FELDBORG, 7540 HADE
RUP, tlf. 97-454295.
THOMAS STENMOSE TROELSEN,
gårdejer, født den 15.-4.-1951,
søn af Thomine og Jens Nørgaard
Troelsen, gift den 7.-2.-1976 med
Hanne Overgaard, medhjælpende
ægtefælle, født den 14.-2.-1947,
datter af Anna og Søren Over
gaard. Parret har børnene: Mic
hael, født den 5.-8.-1977 og
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Lisbeth, født den 6.-11.-1979.
T.S.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1976
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1980/81, kostald opført 1952, ungdyrstald
1978, lade 1930, maskinhus 1982, desuden er der gylletank og køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer, 45 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 4 traktorer, 1 vandings
maskine, sprinkleranlæg samt 4 plansiloer med tørreri. Maskinstation bruges til høst.
GINDESKOVVEJ 21, FELDBORG,
7540 HADERUP, tlf. 97-454168.
PEDER ERNST JENSEN, gårde
jer, født den 14.-11.-1914, søn af
Anne og Marinus Jensen, gift den
24.-5.-1957 med Astrid Høj, hus
mor, født den 14.-10.-1935, dat
ter af Katrine og Marinus Høj.
Parret har børnene: Bodil, født
den 25.-7.-1958, Jørgen Marinus,
født den 9.-11.-1961 og Henning,
født den 3.-10.-1969.
P.E.J. overtog gården i 1955 fra
Jens Staby Jensen.

Areal 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1972, kostald og svinestald opført 1905, lade
1963 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 7 årskøer og 10
slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 2 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøde er kartofler. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

GINDESKOVVEJ 23, "SØBORG", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454175.
JENS ZINGLERSEN, gårdejer, født den 26.-1.-1934, søn af Ella og Svend Hansen, gift
den 7.-9.-1972 med Hanne Christensen, væver, født den 17.-8.-1943, datter af Ketty
og Reinhold Christensen. Parret har børnene: Lise Lotte, født i 1958, Tine, født i
1962, Kitt, født i 1965, Lene, født i 1966, Peter, født i 1967, Mette, født i 1968 og
Irene, født i 1969.
J.Z. er afdelingsleder. Han overtog gården den 1.-4.-1987 fra Anton Antonsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1960, kostald, svinestald og lade opført 1920.
Gården drives med en fårebesætning på 84 moderfår og 3 væddere. Der findes 1 trak
tor og kornsilo med tørreri.
GL. LANDEVEJ 30, "VESTERGAARD", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454019.
NIELS DAM, gårdejer, født den 12.-3.-1925, søn af Inge Marie og Kresten Dam, gift
med Gudrun Damgaard, født den 28.-4.-1928, datter af Sidsel og Peder Damgaard.
G.D. er død. Parret har børnene: Kresten, født den 10.-6.-1955 og Inge Marie, født
den 17.-4.-1958.
N.D. har været på Asminde Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-12.-1957 fra
sine forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1837.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23 ha., heraf frasolgt 4 ha., der er 5 ha. eng. Al jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1962, kostald 1957, svinestald 1967 og lade 1910.

GROVEVEJ 15, "LYNGHOLM", GROVE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143303.
ERIK SANGILD, gårdejer, født den 19.-12.-1961, søn af Krista og Tomas Sangild, gift
den 11.-4.-1987 med Anni Jensen, teknisk assistent, født den 29.-10.-1964, datter af
Lis og Knud Erik Jensen.
E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet. Han
overtog gården i 1986 fra sine forældre.
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Areal 45 ha., heraf ca. 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1961, svinestalde 1954, lade 1936 og restaureret 1975 samt ma
skinhus opført 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges
ca. 600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, korn og
hør. Der findes 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner og plansilo med tørreri. Maskinstation
bruges til høst og der er fremmed hjælp til kartoffeloptagning.
GROVEVEJ 16, GROVE, 7540 HADERUP.
BENT FLEMMING LARSEN, gårdejer, omtales under Grovevej 17.
B.F.L. overtog gården i 1983 fra Haakon Juhl Jensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 60 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restuareret 1975, svinestald opført 1920, kostald, lade og
maskinhus 1924 og kartoffelhus 1975. Der findes 1 plansilo samt halmfyr. Gården
drives sammen med Grovevej 17.

GROVEVEJ 17, "HULKJÆRGAARD", GROVE, 7540 HADE
RUP, tlf. 97-143036.
BENT FLEMMING LARSEN, gård
ejer, født den 31.-1.-1955, søn af
Rigmor og Kristian Larsen, gift
den 30.-5.-1981 med Annette An
dersen, medhjælpende ægtefælle,
født den 17.-4.-1957, datter af
Karen Andersen. Parret har bør
nene: Nikolaj, født den 25.-3.1981 og Louise Mathilde, født
den 23.-11.-1984.
B.F.L. overtog gården den 1.7.-1977 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 48 ha.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1988, kostalde opført 1960 og 1978, lade
1912, kartoffelhus 1976 og foderhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 80
årskøer og 180 ungdyr, alle af racen SDM. Desuden er der 20 ammekøer af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, korn og raps. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner samt sprinkleranlæg, staldvarmen bruges
til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Gården drives
sammen med Grovevej 16 og Vistorpvej 20.
GROVEVEJ 18, "SKELSTANGGAARD", GROVE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143234.
HELGA NIELSEN, rengøringsassistent, født den 22.-4.-1931, datter af Jensine Kristine
og Anton E. Nielsen, gift den 2.-12.-1952 med Arne Nielsen, kasernearbejder, født den
30.-6.-1934, søn af Erna og Jens Peder Nielsen. Parret har børnene: Else, født den
30.-12.-1952, Jytte, født den 15.-2.-1955, Børge, født den 27.-11.-1958 og Jørgen, født
den 17.-5.-1962.
H.N. overtog gården den 15.-9.-1984 fra sin bror, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1989, kostald og svinestald opført 1954, lade
1937, kartoffelhus 1976 og maskinhus 1987. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 5
ungdyr og 1 tyr, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine samt kornsilo med varm
lufts tørreri.
GROVEVEJ 21, GROVE, 7540 HADERUP.
ARNE MARTINUSSEN, gårdejer, omtales under Natovej 1, Grove.
A.M. overtog gården den 1.-10.-1987 fra Ole Harrit.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 3,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1985, svinestald og lade er opført 1936,
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maskinhus og kartoffelkælder 1942. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af kartofler, korn og ærter. Der findes 1 vandingsmaskine.

GROVEVEJ 23, GROVE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143133.
VIGGO NIELSEN, chauffør, født den 9.-6.-1950, søn af Inge Nielsen, gift den
24.-7.-1971 med Frida Thomsen, rengøringsassistent, født den 18.-12.-1952, datter af
Anna og Hardvig Thomsen. Parret har børnene: Henrik, født den 8.-1.-1972 og Lene,
født den 11.-7.-1976.
V.N. overtog gården den 1.-1.-1985 fra mor, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 20 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2 ha. eng. Al jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret 1985, bygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er opført 1956.
GROVEVEJ 27, "GROVEGAARD"
I/S, GROVE, 7540 HADERUP,
tlf. 97-143125.
BODIL LJØRRING SØRENSEN
og POUL FRØSTRUP ANDERSEN,
gårdejere.
B.L.S. er født den 17.-7.-1954 og
H.F.A. er født den 29.-1.-1956,
børn af Karen og Vagn Frøstrup
Andersen.
B.L.S. er ufaglært sygehjælper,
gift den 17.-4.-1976 med Harry
Jørgen Sørensen, uddannet tøm
rer, født den 1.-2.-1951, søn af Botilde og Ejnar Sørensen. Parret har børnene:
Morten, født den 5.-1.-1979 og Michael, født den 17.-11.-1982.
P.F.A. har været på Midtjyllands Landboskole og Lægård Landbrugsskole, han er i
bestyrelsen for Hedelandboforeningen for Feldborg og Omegn, i økonomiudvalget på
Landbrugscentret i Aulum og i bestyrelsen for Dalko, Herning. Han blev gift den
19.-7.-1980 med Kirsten Marie Elbæk Hansen, køkkenleder, født den 23.-7.-1956, dat
ter af Edith og Regnar Hansen. Parret har sønnen Henrik, født den 10.-9.-1983.
P.F.A. overtog i 1977 halvdelen af gården, der er tidligere præstegård, fra faderen,
som i 1950 blev forpagter på
den. I 1968 brændte den og V.F.A. købte og genop
byggede den. I 1980 overtog B.L
den anden halvdel fra faderen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal
. ha., heraf ca. 20 ha. plantage, mose og uopdyrket
jord, desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, sidst i 1980. I 1978 byggedes overfor
gården stuehus til P.F.A. Gammel kostald blev bygget i 1956 og efter branden i 1968
genopbygget, svinestald opført 1968, maskinhus 1976 og ny kostald 1978. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 47 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen
SDM, desuden er der 10 årssøer, der pr< luceres 180 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler, rug, hvede, raps og ærter. På gården er der 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 selvkørende vandingsanlæg, kornsilo og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

HADERISVEJ 3, "HADERISGÄRD",
7540 HADERUP, tlf. 97-452032.
BJARNE JACOBSEN, gårdejer,
født den 1.-3.-1952, søn af Ag
nes og Johannes Jacobsen, gift
den 21.-5.-1983 med Hanne Lou
ise Paulsen, kontorassistent, født
den 23.-11.-1958, datter af Ruth
Nørgaard og Jens Chr. Paulsen
B.J. overtog gården den 1.-5.-1977

fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 69 ha., heraf 5 ha. eng og 4 ha. skov. Desuden er der
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1988, kostald opført 1941, svinestald 1957,
lade 1926, maskinhus 1969 og kartoffelhuse 1974-1984. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter, korn, frø og kartofler. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 2 vandingsmaskiner og kornsilo. I perioder er
der ansat 1 medhjælper.
HADERISVEJ 4, "BAVNEGAARD",
HADERIS, 7540 HADERUP, tlf.
97-452150.
ERNST PEDERSEN, handelsmand,
født den 27.-4.-1929, søn af Bir
gitte og P. Chr. Pedersen, gift
den 26.-11.-1956 med Karen Mik
kelsen, husmor, født den 17.-2.1939, datter af Marie og Elmer
Mikkelsen. Parret har børnene:
Bodil, født den 11.-8.-1957, In
ger, født den 14.-6.-1962, Hanne,
født den 29.-10.-1965 og Betty,
født den 20.-6.-1972.
E.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 82 ha., heraf 5 ha. skov. Den nuværende ejer har op
dyrket 50 ha. lyng.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1983, kostald opført 1923 og ombygget
1957/58, kartoffelhus opført 1963, lade og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, ærter, frøgræs og kartofler. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og 1 kartoffellægger,
plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.

HADERISVEJ 5, "TRENDAL",
HADERIS, 7540 HADERUP, tlf.
97-452085.
JACOB KLOSTER, gårdejer,
født den 12.-4.-1932, søn af Nikoline og Jacob Kloster, gift den
20.-3.-1956 med Ebba Laustesen,
husmor, født den 14.-4.-1935,
datter af Laurits Laustesen. Par
ret har børnene: Ivan, født den
19.-5.-1957, Karin, født den
25.-4.-1960 og Preben, født den
16.-9.-1963.
J.K. er medejer af I/S Haderup
Ormekultur, er i DLGs bestyrelse og i Haderup Kartoffelsektion samt i Kartoffelav
lernes Garantifond. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra Sander Pedersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha., heraf 3 ha. skov og 5 ha. eng. Desuden er der
•'pagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1970, svinestalde opført 1962 og 1969, lade
j, maskinhus 1984, desuden er der
lletank. Gårdens besætning er på 20 amme>r, 13 ungdyr og 2 slagtekalve, alh di racen Hereford. Planteproduktionens salgs. øder er k" "tøfler, korn, boghvede . raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
■ vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager
<artoffellægger og 1 sorteringsanlæg. Gården
drives sammen med Herningvej 50, Neder Feldborg.
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HALLUNDBÆKVEJ 10, "K3ÆRGAARD", HALLUNDBÆK, 7490
AULUM, tlf. 97-476081.
PEDER MELDGAARD LARSEN,
gårdejer, født den 13.-11.-1918,
søn af Kirsten og Svend Larsen,
gift den 11.-5.-1983 med Birthe
Kristensen, medhjælpende ægte
fælle, født den 2.-8.-1924, datter
af Marie og Peder Mogensen. Par
ret har børnene: dens Peder, født
den 18.-11.-1954, Hanne Marie,
født den 10.-10.-1956, Elsebeth,
født den 14.-11.-1957 og Bodil,
født den 23.-7.-1963.
P.M.L. er udlært murer og er formand for Plantningsforeningen i Sevel-Vildbjerg. Han
overtog gården i 1959 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 40 ha., heraf 19 ha. skov og 2 ha. eng. Desuden er der
bortforpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1983, kostalde er opført 1905 og 1910, lade
1910. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af jordbær, skov og
lætræer. Der findes 1 traktor og 1 sprinkleranlæg.

HALLUNDBÆKVEJ 17, "KJÆRSMINDE", HODSAGER, 7540 HADERUP, tlf. 97-476035.
VERNER HØSTEGAARD PEDER
SEN og SVEND LYNGE PEDER
SEN, gårdejere, sønner af Marie
og Anders Høstegaard. V.H.P. er
født den 30.-1.-1940 og S.L.P.
den 17.-12.-1943.
V.H.P. arbejder på en møbelfa
brik og S.L.P. er skovarbejder.
De overtog gården den 1.-4.-1966
fra Ejvind Jensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
38 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 24 ha. skov, eng og plantage.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1988, kostald, svinestald og lade er opført
1925 samt maskinhus 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler og korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
HALLUNDBÆKVEJ 18, "DAMGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476245.
KRISTIAN GADE, gårdejer, født den 17.-10.-1954, søn af Anna og Erling Gade, gift
den 29.-1.-1977 med Lone Solvejg Mogensen, medhjælpende ægtefælle, født den
12.-9.-1957, datter af Tove og Helge Mogensen. Parret har børnene: Lasse, født den
27.-10.-1978 og Palle, født den 26.-7.-1981.
K.G. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1977 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 4 ha. skov og eng.
Desuden er der forpagtet 112 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1987, kostald opført 1972, 1978 og 1980,
maskinhus 1984, foderhus 1972/73 og gylletank 1977. Gården drives med en kvæg
produktion på 180 årskøer og 180 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der en
hjortebesætning på 90 hjorte og 28 krondyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, korn, ærter og raps. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 5 vandings
maskiner, 1 gummiged, 1 kartoffeloptager, 1 finsnitter, 1 skårlægger og staldvarmen
bruges til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast fodermester samt 2
medhjælpere. K.G. ejer også Sammelstedvej 3, Ørre, Herning Kommune.

HALLUNDVEJ 20, "PEDERSMINDE", HODSAGER, 7490 AULUM,
tlf. 97-476298.
BØRGE HARESKOV, gårdejer,
født den 3.-4.-1946, søn af Else
og Jens Hareskov, bor sammen
med Doris Langelund Hamborg,
født den 9.-12.-1964, datter af
Rita og Egon Hamborg. Parret
har datteren Tina, født den 11.11.-1988.
B.H. overtog gården i 1972 fra
Harald Keldbjerg.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 9

ha., desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1986, kostald opført 1979 og ungdyr
stald 1981, maskinhus 1984 og foderhus 1983, desuden er der en gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 7 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne
Jersey og blandet race. Desuden er der 46 moderfår samt 10 lam og der produceres
ca. 30 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 sprinkleranlæg samt halmfyr.
Maskinstation bruges til høst.

HALLUNDBÆKVEJ 22, "ENGLUND", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476175.
FINN MUNDBJERG, gårdejer, født den 1.-7.-1955, søn af Inger og Peder Mundbjerg,
gift den 3.-8.-1985 med Betty Mosekjær Kristensen, medhjælpende ægtefælle og orga
nist, født den 22.-2.-1962, datter af Gerda og Ingvard Kristensen. Parret har sønnen
Poul, født den 7.-11.-1988.
F.M. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården i 1979
fra Holger Østergaard.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 17 ha., heraf 1,2 ha. eng. Desuden er der lejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1977/78, svinestalden er opført 1950, lade og
maskinhus er ombygget til svinestald i 1960 og 1966, desuden er der en gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise
og der produceres ca. 800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der findes 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg samt kornsilo. Maskinstation
bruges til høst.

HALLUNDBÆKVEJ 26, "HEDE
TOFT", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454095.
PAULUS NØRREGAARD NIEL
SEN, gårdejer, født den 1.-4.1915, søn af Elisabeth og Niels
Kristian Nielsen, gift den 10.-3.1948 med Elly Nielsen, husmor,
født den 27.-4.-1923, datter af
Katrine og Martin Nielsen Ege
lund. Parret har børnene: Mar
tin, født den 10.-6.-1948, Jytte,
født den 29.-12.-1951, John, født
den 7.-5.-1955 og Inga, født den
28.-3.-1958.
P.N.N. overtog gården i 1948 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1983, kostald, lade og maskinhus er opført
1957. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og ærter.
Der findes 1 traktor og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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HALLUNDBÆKVEJ 30, "KRON
BORG", FELDBORG, 7540 HADE
RUP, tlf. 97-454123.
VIGGO LAURITSEN, gårdejer,
født den 30.-9.-1920, søn af Ane
Margrethe og Otto Lauritsen,
gift med Maja Larsen, husmor,
født den 18.-8.-1927, datter af
Anne Johanne og Jens Larsen.
Parret har børnene: Jens Erik,
født den 6.-1.-1950, Birgith, født
den 6.-11.-1951, Solveig, født
den 26.-4.-1953, Gundhild, født
den 6.-3.-1954, Verner, født den

30.-1.-1956 og Henning, født den 23.-10.-1962.
V.L. overtog gården i 1945 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1974, kostald opført 1968, lade 1915 og til
bygget i 1951, maskinhus opført 1970. Gårdens besætning er på 6 årskøer. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 vandings
maskine og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HEDEVEJ 1, "PRÆSTEGAARDEN", 7540 HADERUP, tlf. 97-452136.
LAURITS LARSEN, gårdejer, født den 7.-2.-1925, søn af Else og Kristian Larsen, gift
den 18.-9.-1949 med Anne Grethe Nielsen, husmor, født den 12.-12.-1929, datter af
Marie og Kristian Dam Nielsen. Parret har børnene: Kresten, født den 9.-1.-1950,
Anne Lise, født den 26.-10.-1956, Bodil, født den 26.-9.-1959 og Dorthe, født den
25.-7.-1962.
L.L. overtog gården i 1951 fra Menighedsrådet i Haderup.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 85 ha., heraf 38 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1968, kostald 1959, kartoffelhus og maskinhus 1972. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og kartofler. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner samt kornsilo. Der bruges lidt
deltids medhjælp. L.L. ejer og driver også Viftrupvej 8.
HEDEVEJ 3, 7540 HADERUP.
AAGE SEERUP, gårdejer, omtales under Nørregade 34.
AA.S. overtog gården i 1964 efter Arne Lange.
Ejendomsskyld 375.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1823 og lade 1940. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn og kartofler. Der findes 1 vandingsmaskine. På gården er
ansat 2 deltids medhjælpere.
HEDEVEJ 4, "SKOVLY", 7540
HADERUP, tlf. 97-452169.
SVEND JENSEN, gårdejer, født
den 19.-10.-1936, søn af Petrine
Kristine og Andreas Jensen, gift
den 13.-5.-1961 med Margrethe
Vestergaard, husmor, født den
2.-3.-1937, datter af Agnes og
Jens Vestergaard. Parret har bør
nene: Finn, født den 13.-12.-1961
og Gitte, født den 21.-6.-1963.
S.J. har været på Kærhave Land
brugsskole. Han overtog gården i
1961 fra Ejvind Holmkjær. Går
den blev i 1955 udstykket fra præstegården i Haderup.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 22 ha., desuden er der 5 ha. i forpagtning.

-25-

Stuehuset er opført i 1955, kostald og lade ligeledes 1955. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 køer, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter, raps og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg samt
kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
HEDEVEJ 9, "BIRKELUND",
7540 HADERUP, tlf. 97-452202.
JOHANNES MAJGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 20.-1.-1935,
søn af Ingeborg Katrine Majgaard
og Anders Kristian Jensen, gift
den 17.-5.-1959 med Irene Jacob
sen, husmor, født den 9.-5.-1935,
datter af Agnes Katrine og Jo
hannes Jacobsen. Parret har bør
nene: Carsten, født den 3.-8.1963 og Anni, født den 19.-12.1968.
J.M.J. er medlem af Menigheds
rådet. Han overtog gården i 1960 fra Arne Bønder.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret 1976, kostald opført 1960, kartoffelhus 1967
og 1976, lade 1960 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn, ærter, kartofler og spindehør. Der findes 1 traktor, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager og 1 kartoffellægger. Gården drives
sammen med Birkevej 32, Feldborg.

HERNINGVEJ 50, NEDER FELDBORG, 7540 HADERUP.
JACOB KLOSTER, gårdejer, omtales under Haderisvej 5.
J.K. overtog gården den 28.-5.-1983 fra Bent Hammershøj.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 106 ha., heraf 10 ha. skov, 10 ha. eng, 15 ha. lyng og
bakker samt 11 ha. fredet areal ved Ginderskov krat.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret i 1975, eneste udbygninger er et maskinhus,
som er opført i 1975. Gården drives med en hjortefarm på 46 stk. hjorte. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 1 vandingsmaskine og kornsilo. På
gården er ansat en deltids medhjælper. Gården drives sammen med Haderisvej 5.

HERNINGVEJ 62, "GRANDLY", VISTORP, 7540 HADERUP, tlf. 97-143089.
CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født den 9.-2.-1926, søn af Marie og Johan Ander
sen. C.A. har børnene: Svend Erik, født den 25.-10.-1956, Hanne, født den 13.-12.1958 og Helle, født den 9.-4.-1967.
C.A. overtog gården i 1956.
Areal 16 ha., heraf 4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1975, udbygningerne, bestående af kostald,
lade og maskinhus 1933. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 8 ung
dyr og 2 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 2 ammekøer. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsma
skine og kornsilo. Maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med Herningvej 60.
HERNINGVEJ 64, VISTORP, 7540 HADERUP, tlf. 97-143138.
JOHANNES BARSLUND, gårdejer, født den 1.-8.-1942, søn af Kirstine og Kresten
Barslund, gift den 25.-1.-1975 med Lisbeth Nielsen, driftsassistent, født den 14.6.-1950, datter af Grethe og Marius Nielsen. Parret har børnene: Heidi, født den
28.-12.-1969, Marlene, født den 4.-8.-1975 og Marie Louise, født den 28.-3.-1981.
J.B. overtog gården i 1970 fra sine foræidre, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf 10 ha. skov og 3 ha. eng.
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restaureret 1979, svinestaldene
er opført 1971 og 1979, lade
1976 og maskinhus 1984. Gården
drives med en svineproduktion på
30 årssøer, der produceres ca.
500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er kartof
ler. Der findes 3 traktorer, 1
vandingsmaskine, 1 kartoffelopta
ger samt kornsilo med varm lufts
tørreri.

HERNINGVEJ 66, "NØRREVÆNGE", VISTORP, 7540 HADERUP, tlf. 97-143229.
HANS-3ACOB ANDREASEN, gårdejer, født den 5.-12.-1928, søn af Anna og Christian
Andreasen, gift den 7.-11.-1954 med Inger Marslund, hjemmehjælper, født den 30.-1.1933, datter af Kirstine og Kresten Marslund. Parret har sønnen Jens, født den
28.-7.-1956.
H.J.A. er tekstilarbejder. Han overtog gården i 1960 fra Marinus Kristiansen.
Areal 55 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1974.

HERNINGVEJ 68, VISTORP,
7540 HADERUP, tlf. 97-143014.
EGON MØLLER, gårdejer, født
den 16.-5.-1933, søn af Marie og
Thomas Møller.
E.M. er enkemand og har børne
ne: Carina, født den 22.-9.-1970
og Robin, født den 10.-8.-1972.
E.M. har været på Lyngby Land
brugsskole. Han overtog gården i
1962 fra Boas.
Areal 115 ha.
Stuehuset er opført 1930 og se
nere restaureret, kostalden er
opført 1908 og bruges nu som
kartoffellager, svinestald opført
1983 er ombygget til halmfyr og frølager, lade opført 1948 og maskinhus 1965. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, græsfrø, boghvedefrø,
spindehør og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, 4 korn
siloer samt varm lufts tørreri og halmfyr.
HERNINGVEJ 78, "VISTORPGAARD", VISTORP, 7540 HADERUP, tlf. 97-143173.
EDVARD POULSEN, gårdejer, født den 14.-5.-1927, søn af Anna og Poul Iversen
Poulsen.
E.P. har 4 børn, han har været på Fårevejle Højskoles landbrugsafdeling. Han overtog
gården i 1953 fra Verner Thyersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 52 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret 1968, kostald og svinestald er opført 1968,
lade 1971 og maskinhus 1972. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer, 10 ungdyr og 4 slagtekalve, alle af racen Angus. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine
samt en del kornsiloer med varm lufts tørreri.
HERNINGVEJ 79, "SKØRBÆK", VISTORP, 7540 HADERUP, tlf. 97-143187.
JENS VERNER LARSEN, gårdejer, født den 26.-5.-1936, søn af Mary og Peder Larsen.
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J.V.L. er enkemand og har børnene: Helge, født den 12.-9.-1966 og dan, født den
3.-3.-1972.
J.V.L. har været på Bygholm Landbrugsskole og Røndshoved Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1968 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 52 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, kostald og svinestald 1956, lade 1941 og maskinhus 1983.
Gården drives med en ammekobesætning på 6 ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve,
det er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og korn.
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, 1
kartoffellægger samt kornsilo med tørreri.

HERNINGVEJ 81, "ENGKROG",
VISTORP, 7540 HADERUP, tlf.
97-143012.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
den 20.-9.-1927, søn af Karen og
Peder Otto Nielsen, gift den 17.10.-1953 med Annalise Erfurt Ni
elsen, medhjælpende ægtefælle,
født den 30.-1.-1934, datter af
Dagny og Svend Aage Skorstensgaard. Parret har børnene: Tove,
født den 16.-8.-1954, Inger, født
den 2.-3.-1956, Anny, født den
19.-1.-1959, Karl Aage, født den
den 28.-4.-1962 og Niels Arne, født den 22.-8.-1967.
A.N. overtog gården i 1953 fra Holger Jeppesen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 35 ha. på Natovej, hvor der i
1979 byggedes maskinhus.
Stuehuset er opført 1965, kostald og svinestald 1957, lade 1963, kartoffelhus 1981 og
maskinhuse 1970 og 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn og kartofler. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 5 vandingsmaskiner, 1
gummiged, 1 kornsilo med tørreri samt halmfyr. Som medhjælper bruges sønnerne
efter arbejdstid.

HERNINGVEJ 85, VISTORP, 7540 HADERUP, tlf. 97-143050.
SØREN BARSLUND JEPSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1963, søn af Grethe og Peder
Barslund Jepsen.
S.B.J. har været på Asmindekloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1988
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 42 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret 1973, svinestald opført 1910, lade 1915,
kartoffelhus 1963 og maskinhus 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af kartofler, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner samt kornsiloer med kold luft.

HESSELLUNDVEJ 20, "SØNDERLUND", EGELUND, 7470 KARUP, tlf. 97-101339.
MARIUS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1919, søn af Anne Katrine og Chri
stian Christensen, gift den 24.-10.-1946 med Ketty Søgaard, født den 16.-5.-1922,
datter af Maria og Jørgen Søgaard. Parret har børnene: Kaj, født den 9.-6.-1948 og
Tonni, født den 17.-12.-1952. M.C. er kartoffelhandler, han har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1945 fra Martin Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1973, kostald, svinestald og lade er opført
1950, makinhus 1960 og kartoffelhus 1968. Gården drives med en ammekobesætning på
10 amme køer og 10 ungdyr, alle af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og kartofler. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærskpr, 1 vandingsmaskine, 1
kartoffeloptager og 1 kartoffellægger.
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HODSAGER, 7490 AULUM, tlf.
97-476037.
SVEND SØRENSEN, gårdejer,
født den 3.-3.-1965, søn af Maria
og Ove Sørensen.
S.S. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1988 fra sine forældre,
nuværende ejer er 4. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
42 areal, heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1968, ko
stald 1958, lade 1960 og maskinhus 1979, desuden er der foderhus og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer og 2
vandingsmaskiner, tårnsilo, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskin
station bruges til høst.

HESTBJERGVEJ 7, "ENGHOLM",
FELDBORG, 7540 HADERUP,
tlf. 97-454182.
BØRGE FJORDSIDE, gårdejer,
født den 30.-3.-1937, søn af Me
tha og Harald Fjordside, gift den
25.-10.-1969 med Anna Hansen,
rengøringsassistent, født den
26.-9.-1938, datter af Emma og
Jørgen Hansen. Parret har dat
teren Bente, født den 25.-3.1972.
B.F. overtog gården i 1964 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 5 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret 1975, kostald og svinestald opført 1959,
ungdyrstald og lade 1978 samt maskinhus 1975, desuden er der gyllekanaler. Gården
drives med en ammekobesætning på 18 køer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve, alle af ra
cen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskin
station bruges til høst.
HODSAGERVEJ 30, "VESTER
AGER", HODSAGER, 7490 AU
LUM, tlf. 97-425107.
AKSEL JOHANNES POULSEN,
gårdejer, født den 11.-9.-1916,
søn af Marianne og Poul Kristian
Poulsen, gift den 4.-3.-1953 med
Gerda Kirstine Christensen, født
den 17.-9.-1929 og død i maj
1988, datter af Anna og Peder
Christensen. Parret har datteren
Else Marie Poulsen, født den 8.5.-1953.
A.J.P. overtog gården i maj

1953 fra Mette Andersen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 25 ha., heraf ca. 4 ha. eng og mose, og 20 ha. er

bortforpagtet til svigersønnen.
Stuehuset er opført i 1960, udvidet 1974 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald
er i samme bygning og bygget i 1960, lade ligeledes opført 1960. Der findes 1 traktor
samt kornsilo med korntørreri.
HODSAGERVEJ 33, "REFSGAARDMINDE", HODSAGER, 7490 AULUM. tlf. 97-4761 14.
ANDERS KRISTENSEN, landmand, født den 4.-2.-1933, søn af Margrethe og Vilhelm
Kristensen, gift den 5.-1.-1957 med Gerda Nielsen, slagteriarbejder, født den 21.-12.1939, datter af Jensine og Peder Nielsen. Parret har børnene: Kurt, født den
18.-3.-1957, Conny, født den 19.-1.-1960 og Ulla, født den 12.-12.-1963.
A.K. overtog gården i 1957 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22,7 ha.
Stuehuset er opført i 1964, kostald 1952, svinestald 1966 og lade 1926. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn og kartofler. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 springleranlæg, 1 kartoffeloptager samt
kornsilo.
HODSAGERVEJ 35, 7490 AULUM.
SØREN OLESEN, gårdejer, omtales under Nørreholmvej 1, Aulum.
S.O. overtog gården i 1985 fra Jens Risum. Ejendomsskyld 420.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført i 1950, kostald, svinestald og lade ligeledes 1950. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1
vandingsmaskine. Gården drives sammen med Nørreholmvej 1.
HODSAGERVEJ 36, "MOSELUND", YLLEBJERG, 7490 AULUM. tlf. 97-476018.
HENNING SCHUBERT, gårdjer, født den 11.-1.-1929, søn af Marie og Theodor Schubert. gift den 12.-9.-1950 med Gerda Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født den
22.-4.-1931. datter af Margrethe og Vilhelm Kristensen. Parret har børnene: Britta,
født den 26.-12.-1950 og Bent, født den 29.-6.-1952.
H.S. overtog gården den 1.-9.-1950 fra Axel Frederiksen.
Areal 22 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1964, svinestald opført 1965, lader 1956 og
1968 samt maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion pa 25 årssøer, der
sælges ca. 450 smågrise. Der findes 1 traktor og kornsilo med tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

HODSAGERVEJ 45. "MOSEGAARD". YLLEBJERG. 7490 AU
LUM. tlf. 97-476017.
EJVIND KIEL, gårdejer, født den
5.-11.-1943. søn af Anna og Niels
Kiel, gift den 16.-12.-1967 med
Hanne Margrethe Nielsen, husmor,
født den 22.-12.-1945. datter af
Gerda Regine og Karl Aage Niel
sen. Parret har børnene: Karsten,,
født den 20.-7.-1968. Jørgen,
født den 18.-5.-1970. Ole. født
den 10.-12.-1973 og Susanne,
født den 18.-6.-1978.
E.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1969 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1979. kostald er opført 1951. ungdyrstald
1975, svinestald 1956, lade 1960. maskinhus 1975 og foderhus 1978. Gården drives med
en slagtekalvebesætning på 110 stk. af blandet race. Desuden er der 2 ammekoer og 3
ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og halm. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og kornsilo med varm lufts
tørreri.
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VAGNER MADSEN, gårdejer, født den 9.-3.-1937, søn af Kirstine og Agner Madsen,
gift den 29.-5.-1963 med Asta Rigmor Kiel, medhjælpende ægtefælle, født den
26.-4.-1941, datter af Anna og Niels Chr. Kiel. Parret har børnene: Annelis, født den
4.-8.-1964. Karin, født den 28.-6.-1966, Majbrit, født den 28.-8.-1970, Henning, født
den 21.-1.-1975 og Anette, født den 28.-9.-1981.
V.M. byggede selv gården i 1963.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført i 1963/64, kostald 1963, løsdriftstald 1976, maskinhus 1975, silohus
1977/78 og desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 køer
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3
traktorer. 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og plansilo med varm lufts tørreri. V.M.
'ejer også Nørreholmvej 7.

HODSAGERVEJ 51, "DALGAARDHUS", HODSAGER, 7490 AULUM,
tlf. 97-476129.
POUL RUD MIKKELSEN, gårde
jer, født den 17.-12.-1955, søn af
Ingrid og Christian Jørgen Mikkel
sen, gift den 23.-10.-1976 med
Berit Pedersen, tilskærer, født
den 21.-9.-1956, datter af Laura
og Sigfred Pedersen. Parret har
børnene: Thomas, født den 21.7.-1979 og tvillingerne Mads og
Morten, født den 27.-8.-1988.
P.R.M. er entreprenørmedhjæl
per. Han overtog gården den 1.-11.-1984 fra Chr. Jeppesen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og restaureret 1975, kostald og lade opført 1938 og svinestald 1977. Besætningen består af 10 moderfår og 3 lam. Der findes 1 traktor og
halmfyr.
HODSAGERVEJ 55, "GAMMEL
HODSAGERGAARD", HODSAGER,
7490 AULUM, tlf. 97-47601 5.
NIELS AGERSKOV, gårdejer,
født den 13.-11.-1928, søn af
Kirsten og Peder Agerskov, gift
den 18.-3.-1956 med Grethe Pe
dersen, husmor, født den 7.-4.1937, datter af Agda og Kresten
Pedersen. Parret har børnene:
Peder, født den 10.-6.-1957, Ben
te, født den 6.-2.-1959, Preben,
født den 7.-11.-1960, Bendt, født
den 24.-1.-1965, Kaj, født den
9.-10.-1966 og Henning, født den 14.-2.-1971.
N.A. overtog gården fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 59 ha., heraf 10 ha. skov og 15 ha. eng.
Stuehuset er over 100 år gammelt og blev restaureret i 1947. Kostaldene er opført
1971 og 1980, lade 1967, maskinhus 1979, desuden er der gylletank og silohus. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HODSAGERVEJ 59, "HEDEGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476184.
POUL HENNING BIRKKJÆR, gårdejer, født den 30.-12.-1954, søn af Ellena og Ejner
Birkkjær, gift den 2.-7.-1977 med Birthe Henneberg, syerske, født den 28.-4.-1955,
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datter af Gudrun Elisabeth og
Vagn Henneberg. Parret har dat
teren Louise, født den 21.-5.1978.
P.H.B. arbejder i plastindustrien.
Han overtog gården den 2.-5.-1984
fra Poul Ivan Jensen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 34
ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1955 og
restaureret 1876, kostald opført
1948, ungdyrstald 1970, hønsehus
og lade 1948 samt maskinhus
1968. Gården drives med en besætning på 3 ammekøer af racen Angus, desuden er der
14 moderfår, 2 væddere og 2 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter,
raps og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker 1 vandingsmaskine, kornsilo
med tørreri samt halmfyr.

HODSAGERVEJ 61, "NY HEDEGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97-476229.
MARINUS BROGAARD, landmand, født den 6.-2.-1930, søn af Petra og Jens Kærgaard
Jeppesen, gift den 2.-12.-1978 med Grethe Brogaard, husmor, født den 24.-9.-1927,
datter af Agnes og Niels Peder Krath. Parret har datteren Edith, født den 10.-10.1950.
M.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Karsten
Jakobsen.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 17,5 ha., heraf 1,3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1955 og restaureret 1978, kostald og svinestald er opført i 1955,
lade og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 5 årskøer af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 1
springlervandingsanlæg samt kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
HODSAGERVEJ 63, HODSAGER,
7490 AULUM, tlf. 97-476214.
JENS CHRISTIAN BILBERG,
gårdejer, født den 10.-3.-1954,
søn af Edel Marie og Viggo Bil
berg, gift den 29.-12.-1978 med
Karen Nielsen, sygeplejerske,
født den 21.-9.-1953, datter af
Nina og Børge Nielsen. Parret
har børnene: Laila, født den
9.-4.-1980 og Henning, født den
28.-3.-1983.
J.C.B. er sparekassedirektør i
Thorning. Han overtog gården
den 1.-10.-1987 fra Anna Elisabeth Refshauge.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 24 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1889 og restaureret 1988, lade opført 1977/78. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.
HODSAGERVEJ 64, "NY DALGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476051.
HARDY DALGAARD HANSEN, gårdejer, født den 9.-8.-1933, søn af Katrine og Karl
Hansen, gift den 19.-11.-1960 med Anne Elisabeth Nielsen, medhjælpende ægtefælle,
født den 19.-2.-1941, datter af Karla og Hardvig Nielsen. Parret har børnene: Folmer,
født den 20.-2.-1962, Jørgen, født den 19.-2.-1964, Anne Katrine, født den
21.-11.-1965 og Bjarne, født den 23.-12.-1972.

-32H.D.H. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 20.-7.-1960 fra sine for
ældre, sønnen Folmer er nu ved
at overtage den.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 35
ha., heraf 10 ha. skov. Al jorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1908 og re
staureret 1968, svinestald og la
de opført 1933, maskinhus 1948,
kartoffelkælder 1947 og løsdriftstald
1972. Der findes 2 traktorer, 1
springlervandingsanlæg og halmfyr.
HODSAGERVEJ 66, "GAMMEL
DALGAARD”, HODSAGER, 7490
ALLLM. tlf. 97-476234.
JOHANNES CHRISTIAN PEDER
SEN. gårdejer, født den 26.-5.1916, søn af Kirstine og Chr.
Hummelmose Pedersen.
J.C.P. overtog garden i 1965 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 25
ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1955. kostald
1920, lade 1928 og 1960. Gar
dens besætning er på 11 ammekøer,
2 ungdyr og 9 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
HODSAGERVEJ 67. "NY HALMBÆKGAARD", HALLUNDBÆK,
7490 ALLLM. tlf. 97-476110.
STEEN HARESKOV, gårdejer,
født den 28.-5.-1957, søn af Else
og Jens Hareskov.
S.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-1.-1978 fra sine foræl
dre.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
22 ha., heraf 5,5 ha. eng. Des
uden er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1937/38 og
restaureret 1975, kostald opført 1937, spaltestald 1977, kartoffelhus 1969 som er
ombygget til kalve, lade opført 1937, maskinhus 1975, desuden er der gylletank og 2
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion pa 55 årskøer, 60 ungdyr og 30
slagtekalve, alle af racen Jersey. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 4 korn
siloer samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
HODSAGERVEJ 69, "AAGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476098.
PEDER THOMASSEN, gårdejer, født den 11.-5.-1946, søn af Marianne og Kristian
Thomassen, gift den 24.-11.-1967 med Birgit Nielsen, syerske, født den 27.-4.-1948,
datter af Ester og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Karina, født den 29.-8.-1971
og Per, født den 11.-6.-1977.
P.T. er ansat på Flyvestation Karup. Han overtog gården den 1.-7.-1967 fra sine
forældre.
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Ejendomsskyld 640.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1967 og tilbygget 1972, maskinhus opført 1976 og lade 1982.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, korn
og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 springlermaskine, desuden er der kornsilo med tørreri samt halmfyr.
HODSAGERVEJ 71, "BÆKKELUND", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476317.
ANDERS LUNDGAARD, gårdejer, født den 23.-3.-1960, søn af Bodil og Jakob Lundgaard, gift den 1.-10.-1983 med Bodil Bredtoft, medarbejdende ægtefælle, født den
25.-5.-1962, datter af Elly og Aage Bredtoft. Parret har børnene: Maria, født den
15.-11.-1984 og Jakob, født den 15.-9.-1986.
A.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1986 fra
Finn Iversen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1960, kostald og maskinhus 1966 samt lade 1928, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps.
Der findes 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner og staldvarmen bruges til opvarmning af
stuehuset. Der er ansat 1 skoledreng som medhjælp.
HODSAGERVEJ 72, HODSAGER,
7490 AULUM, tlf. 97-476024.
FREDE SANDGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født den 1.-12.-1938,
søn af Maria Kristine og Kresten
Sandgaard Andersen.
F.S.A. overtog gården i 1967 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22
ha., heraf 4 ha. eng og 0,5 ha.
skov.
Stuehuset er opført i 1942 og re
staureret i 1976, kostald opført
1942, lade 1932 og maskinhus
1955 og 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 16 køer, 16 ungdyr og 8 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 2
traktorer, 1 vandingsmaskine og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til høst.
HODSAGERVEJ 74, "VESTER
OMMEMOSEGAARD", HODSAGER,
7490 AULUM, tlf. 97-476082.
JENS KRISTIAN JESPERSEN og
BENNY JESPERSEN, gårdejere.
J.K.S. er født den 24.-12.-1936,
søn af Kristine og Ingvard Jes
persen, gift den 18.-9.-1962 med
Ida Andresen, medarbejdende hu
stru, født den 29.-9.-1942, dat
ter af Kristine og Andreas An
dresen. Parret har børnene: Ben
ny, født den 16.-9.-1963, Pia,
født den 25.-5.-1965, Jette,
født den 7.-7.-1968, Susanne, født den 21.-6.-1971 og Lene, født den 1.-5.-1976.
B.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han blev medejer af gården den 1.-8.-1988,
J.K.J. overtog gården den 1.-8.-1962 fra sine forældre, nuværende ejere er 4. og 5.
generation på gården.
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Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44,7 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er 2,5 ha. skov og
3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret i 1974, kostalde opført i 1930,
1968, 1979 og 1988, svinestald 1930 og i 1989 ombygget til kalve, lade opført 1930 og
maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 54 køer, 50 ungdyr og 30
slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn,
ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og
kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med
Bredevigvej 16.
HODSAGERVEJ 77, HODSAGER, 7490 AULUM, ti. 07-476029.
PEDER SIMONSEN, gårdejer, født den 24.-5.-1919, datter af Petrine og Martin Simon
sen, gift den 12.-3.-1947 med Else Helene Andersen, født den 9.-3.-1917, datter af
Andrea og Anders Andersen. Parret har børnene: Kristian, født den 20.-3.-1948, Frida,
født den 25.-11.-1950, Tine, født den 5.-1.-1953 og Aase, født den 1.-6.-1956.
P.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1945 fra Martin
Jensen. Sønnen Kristian har nu halvpart i gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 27,4 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. skov og 6 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1898 og restaureret 1974, svinestald opført 1952, lade 1880 og
tilbygget i 1968, maskinhus opført 1960 og kartoffelhus 1975. Gårdens besætning er på
6 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn og ærter. Der findes 3
traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 springlervandingsanlæg, kornsilo med tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
HODSAGERVEJ 79, "ØSTERGAARD", HODSAGER, 7490 AU
LUM, tlf. 97-476233.
LEIF MORTENSEN, gårdejer,
født den 6.-10.-1954, søn af Dag
mar og Karl Mortensen, gift den
4.-9.-1987 med Bodil Jacobsen,
sygeplejerske, født den 4.-9.-1958,
datter af Anna og Christian Ja
cobsen. Parret har børnene: Jens,
født den 8.-4.-1987 og Kristian,
født den 4.-1.-1989.
L.M. overtog gården den 8.-8.1983 fra Kristian Elkjær.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 20 ha., desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret 1983, kostald og lade opført 1926 samt
maskinhus 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 30 ungdyr og 10
slagtekalve af blandet race. Desuden er der 4 får og 1 hest. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og staldvarmen bruges til opvarmning af stuehus. Maskinstation bru
ges til høst.
HOGAGERVEJ 17, "MOSELUNDGAARD", FELDBORG, 7540 HADERUP.
NIELS NIELSEN DAM, gårdejer,
omtales under Hogagervej 26.
N.N.D. overtog gården sammen
med sine 2 brødre i 1973 fra Hol
ger Hansen.
Ejendomsskyld 865.000. Areal 31
ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1809, kostald
ligeledes 1809 samt lade i 1925.
Gården drives udelukkende med
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planteproduktion bestående af korn og kartofler, den drives sammen med Hogagervej
HOGAGERVEJ 18, FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454364.
CHRISTIAN MORTENSEN, gårdejer, født den 25.-7.-1955, søn af Erna og Søren Mor
tensen, gift den 27.-9.-1986 med Connie Abildtrup, fritidsmedhjælper, født den
30.-7.-1962, datter af Gerda og Vagn Abildtrup.
C.M. er medhjælper på en minkfarm og har været på Grindsted Landbrugsskole. Han
overtog gården i 1986 fra Tina Kristensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1958, kostald og svinestald ligeledes 1958. Gårdens besætning er
på 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1
traktor og vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

HOGAGERVEJ 19, "DAMGAARD",
FELDBORG, 7540 HADERUP,
tlf. 97-454031.
FREDERIK RASMUSSEN, gårdejer,
født den 2.-7.-1920, søn af Inger
Kristine og Anton Rasmussen,
gift den 12.-11.-1948 med Sigrid
Elisabeth Madsen, husmor, født
den 3.-12.-1927, datter af Anne
Kirstine og Christian Madsen.
Parret har børnene: Arnold, født
den 31.-8.-1949, Hanne, født den
8.-4.-1952, Inger Marie, født
den 3.-8.-1953, Elly og Jørgen,
født den 24.-11.-1954, Jens, født den 22.-11.-1959, Svend, født den 17.-12.-1963 og
Rita, født den 21.-8.-1968.
F.R. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Jens Krog
Madsen. Ejendomsskyld 900.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret i 1975, kostald opført 1941 og udvidet 1973,
svinestald opført 1973, lade 1941 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægpro
duktion på 33 årskøer, 17 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres
ca. 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der
findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 kartoffeloptager. Maskinstation bruges til
høst.
HOGAGERVEJ 22, FELDBORG, 7540 HADERUP.
SØREN PEDER JENSEN, BØRGE JENSEN og PER JENSEN, gårdejere, sønner af Ester
og Anton Jensen.
Sønnerne overtog gården i 1981 fra forældrene.
Ejendomsskyld 150.000. Areal 7 ha., heraf 1,5 ha. skov. Al jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret 1950, kostald opført 1925.

HOGAGERVEJ 24, "VESTER
SKOVGAARD", FELDBORG, 7540
HADERUP, tlf. 97-454201.
ARNE ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 17.-6.-1924, søn af An
ne og Kresten Østergaard, gift
den 20.-1 1.-1949 med Martha
Pedersen, husmor, født den 14.—
8.-1927, datter af Marie og Pe
der Iversen Pedersen. Parret har
børnene: Anne Marie, født den
18.-10.-1952 og Lisbeth, født
den 18.-6.-1960.
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A.Ø. overtog gården 1.-11.-1949 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 31 ha., heraf frasolgt 3 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1932 og moderniseret 1967, kostald, svinestald og lade opført 1932
samt maskinhus 1976. Gården drives med en besætning på 8 køer og 15 ungdyr af blan
det race, desuden er der 2 søer og 3 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 springlervandingsanlæg samt kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

HOGAGERVEJ 26, "MELDTOFT",
FELDBORG, 7540 HADERUP,
tlf. 97-454083.
NIELS NIELSEN DAM, gårdejer,
født den 21.-10.-1931, søn af
Oline Marie og Jens Chr. Niel
sen.
N.N.D. er i bestyrelsen for Land
boforeningen, kredsrepræsentant
for Mejeriet Danmark samt i be
styrelsen for Hjerm-Gindinge Her
reds Hesteassuranceforening. Han
overtog gården den 1.-8.-1968
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 45 ha., desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1986, kostald opført 1960, spaltestald 1978,
svinestald 1960, lade 1926 og maskinhus 1968. Gården drives med en kvægproduktion
på 34 køer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 6
søer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, desuden er der 7 Nordbagge-hopper.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der findes 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 springlervandingsanlæg, kornsilo med varm lufts
tørring. N.N.D. ejer også Hogagervej 17, "Moselundgaard", sammen med 2 brødre.
HOLTEVEJ 17, "VÆLDKILDE", KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472540.
LAURITS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født den 2.-7.-1919, søn af Marie Elvine og
Chr. Marinus Jensen, gift den 29.-12.-1959 med Anne Margrethe Pedersen, født den
2.-3.-1923, datter af Stine og Marinus Pedersen. Parret har datteren Marie Kirstine,
født den 1.-2.-1965.
L.C.J. overtog gården den 1.-5.-1950 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Areal 28,3 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1830 og restaureret 1964, kostald og lade opført 1927 samt ma
skinhus 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
raps og korn. Der findes 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

HOLTEVEJ 19, "HOLTEGAARD",
HOLTE, 7490 AULUM, tlf. 97472527.
GUNNER SØNDERBÆK, gårdejer,
født den 2.-9.-1927, søn af Kir
sten og Peter Aagaard Johannes
Sønderbæk, gift den 10.-10.-1951
med Birgit Frandsen, født den
9.-8.-1929, datter af Rosa og
Frands Frandsen. Parret har bør
nene: Hanne, født den 27.-9.-1952,
Poul, født den 23.-4.-1954 og
Arne, født den 20.-7.-1961.
B.S. er domsmand i Landsretten.
G.S. overtog gården den 11.-12.-1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.

-37-

Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 64,3 ha., heraf 11,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1796 og restaureret 1972, maskinhus og lade opført 1910, ko
stalde 1922 og 1961, svinestalde 1947, 1954 og 1980 samt staklade 1960. Gården dri
ves med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise årligt og der
produceres 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, kornsilo samt halmfyr. På gården er
ansat 1 fast medarbejder. Holtevej 21 drives af sønnen Arne Sønderbæk, som har 100
avlsmink, minkhallerne blev bygget i 1986.
HOLTEVEJ 20, "BUSKBJERG", KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472526.
LAURIDS BUSKBJERG, gårdejer, født den 16.-2.-1938, søn af Magda og Christian
Hedegaard Jensen, gift den 4.-5.-1962 med Mariane Lauritsen, født den 2.-2.-1941,
datter af Emilie Hedegaard og Chr. Lauritsen. Parret har børnene: Ebbe, født den
6.-6.-1963, Jette, født den 25.-2.-1965 og Vibeke, født den 3.-12.-1970.
L.B. er i bestyrelsen for Ringkøbing Amts Kvægavlerforening og for Aulum Landbofo
rening. Han overtog gården den 1.-1.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation
på gården.
Fra 1.-1.-1989 omdannes ejendommen til I/S, interessenterne er L.B. og sønnen Ebbe.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 57,3 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 7 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret 1974, kostalde er opført 1927, 1963, 1975 og
1986, lade 1971, maskinhus 1978 og silohus 1986. Gården drives med en kvægpro
duktion på 48 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 vandings
maskine, plansilo og køresilo til ensilage. På gården er ansat 1 fast medarbejder,
maskinstation bruges til høst.
HOLTEVEJ 23, "VESTER HOLTE",
HOLTE, 7490 AULUM, tlf. 97472519.
KNUD BAK, gårdejer, født den
2.-11.-1941, søn af Elna og Møl
sted Bak, gift den 21.-3.-1968
med Annelise Rasmussen, butiks
assistent, født den 26.-9.-1947,
datter af Astrid og Johannes Ras
mussen. Parret har børnene:
Lars, født den 23.-6.-1969 og
Pia, født den 19.-4.-1973. K.B.
er i bestyrelsen for husbondaflø
serne. Han overtog gården den

1.-11.-1967 fra Niels Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1976, svinestalde opført 1964 og 1975,
maskinhuse 1974 og 1981. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes
1 traktor, 1 gylletank, plansilo til korn, halmfyr og genvindingsanlæg for varme.
Maskinstation bruges til høst.
HOVEDVEJEN 3, "EGEBJERG",
LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97472441.
BERNHARD ANDREASSEN, gård
ejer, født den 19.-8.-1918, søn
af Sine og Andreas Andreassen,
gift den 9.-11.-1944 med Birgit
te Mogensen, født den 3.-9.-1923,
datter af Kirstine og Karl
Mogensen. Parret har børnene:
Mogens, født den 9.-12.-1945,
Bent, født den 26.-6.-1947, Gre-
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te, født den 13.-4.-1950, Inge, født den 9.-7.-1956, Henny, født den 2.-4.-1959 og
Henrik, født den 22.-5.-1969. B.A. overtog gården den 15.-10.-1944 fra Oluf Jakobsen.
Fra 1981 har datteren Inge haft halvpart i ejendommen, hun hjælper til med bedriften.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1917 og ombygget i 1965, kostald opført 1957, lade 1954 og ma
skinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af ra
cen Jersey. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Maskinstation bruges til høst.
HOVEDVEJEN 4, "VESTERHOLM",
LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97472902.
I/S VAGN og KRISTIAN KAT
BORG, gårdejere.
V.K. er født den 13.-1.-1950 og
K.K. den 11.-1.-1939, de er søn
ner af Anna og Aksel Katborg.
K.K. er i bestyrelsen for Kvæg
avlsforeningen. Han vertog går
den den 1.-11.-1974 efter foræl
drene, den 1.-3.-1988 fik V.K.
halvpart i gården, som blev æn
dret til I/S.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 12 ha., desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret 1960, kostald og lade opført 1975. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Der fin
des 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

HOVEDVEJEN 9, "SØNDERGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97472259.
INGVARD FREDERIKSEN, gårde
jer, født den 28.-10.-1941, søn
af Kirstine og Jens Jørgen Frede
riksen.
I.F. er formand for Aulum Meje
rikreds og i repræsentantskabet
for Foderstoffen. Han overtog
gården den 1.-10.-1972 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,4 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1973, kostald opført 1973, ungdyrstald 1978
og silohus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt, alle af
racen RDM. Der findes 2 traktorer og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til
høst.
HOVEDVEJEN 10, "HØJMARK",
7490 AULUM, tlf. 97-472437.
JENS HALLUNDBÆK PEDERSEN,
gårdejer, født den 19.-11.-1917,
søn af Mette Kirstine og Kresten
Pedersen, gift den 29.-5.-1942
med Rigmor Kiilerich, født den
2.-10.-1919, datter af Ellen Ma
rie og Søren Chr. Kiilerich. Par
ret har børnene: Ellen, født den
26.-8.-1943, Viggo, født den 14.8.-1947, Poul, født den 2.-3.-1954
og Marianne, født den 25.-7.-1958.
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J.H.P. overtog gården den 1.-4.-1958 fra sine forældre, som købte den i 1914.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 20 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1981, kostald og svinestald opført 1964. Går
dens produktion er på 2 årssøer og 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer og kornmagasin. Maskinstation
bruges til høst.
HOVEDVEJEN 12, "SØNDERGAARD", LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97-472507.
HENNING KIRK KRISTIANSEN, gårdejer, født den 17.-10.-1963, søn af Anemarie Kirk
og Peter Stengaard Kristiansen.
H.K.K. er lagerarbejder og i bestyrelsen for Landboungdom. Han overtog gården den
15.-8.-1985 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1972, svinestald og lade opført 1920, ny svi
nestald 1959 og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer,
der produceres ca. 200 smågrise samt 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
HOVEDVEJEN 15, "STENTOFT",
7490 AULUM, tlf. 97-472399.
THEODOR SØNDERBÆK, gårde
jer, født den 31.-5.-1930, søn af
Kirsten og Peder Sønderbæk, gift
den 15.-5.-1953 med Anna Niel
sen, hjemmetilskærer, født den
1.-3.-1933, datter af Ninna og
Sofus Nielsen. Parret har børne
ne: Jørgen, født den 22.-8.-1954,
Bente, født den 21.-2.-1956,
Sten, født den 19.-2.-1960, Kenn,
født den 3.-12.-1964 og Gitte,
født den 21.-2.-1970.
T.S. er kommunalarbejder. Han overtog gården den 15.-3.-1965 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21,9 ha.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1975, kostald opført 1935, svinetald 1952,
lade 1948 og maskinhus 1982. Jorden er udlejet.

HOVEDVEJEN 16, "PINDSBJERG", LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97-473459.
EVALD NØRGAARD AGGERHOLM, gårdejer, født den 7.-9.-1951, søn af Mary og
Henry A. Aggerholm, gift den 29.-3.-1980 med Tove Jensen, specialarbejder, født den
8.-9.-1948, datter af Erna og Svend Aage Jensen.
E.N.A. er politiassistent og løsøreskadekonsulent. Han overtog gården den 1.-3.-1983
fra Marie Kjeldsen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 36,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret 1984, kostald opført 1935 og 1939, lade 1939
og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, korn
silo samt halmfyr.
HOVEDVEJEN 18, "DAMTOFT", LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97-472482.
AKSEL HOFFMANN, gårdejer, født den 22.-6.-1927, søn af Maren og Ingvard Hoff
mann, gift den 26.-11.-1955 med Birgit Vestergaard, organist og musiklærer, født den
5.-11.-1934, datter af Sigrid og Anders Vestergaard. Parret har børnene: Sigrid, født
den 5.-9.-1957 og Ingolf, født den 14.-7.-1961.
A.H. overtog gården den 14.-7.-1966 fra Laurits Vestergaard.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 9 ha.

-40Stuehuset er opført 1917 og re
staureret 1968, kostald opført
1934, lade 1900, svinestald 1972
og maskinhus 1966 og 1978. Går
den drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 12 kø
er + opdræt, alle af racen SDM.
Svineproduktionen er på 10 års
søer, der produceres ca. 160 slag
tesvin årligt. Der findes 2 trak
torer, kornsilo samt plansilo til
ensilage. Maskinstation bruges til
høst.
HOVEDVEJEN 20, "MARIENBORG", 7490 AULUM, tlf. 97-472452.
JOHANNES JUHL JENSEN, gårdejer, født den 29.-12.-1920, søn af Johanne Marie og
Bendiks Jensen, gift den 22.-11.-1949 med Mette Marie Jakobsen, født den 5.-6.-1920,
datter af Agnethe og Kristian Jakobsen. Parret har børnene: Keld, født den
9.-2.-1951, Karin, født den 24.-4.-1952, Johanne, født den 19.-12.-1953 og Eva, født
den 3.-11.1955.
J.J.J. er murer. Han overtog gården den 11.-6.-1961 fra sine svigerforældre, nuværen
de ejer er 3. generation på gården.
Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1890 og ombygget 1969, kostald og lade opført 1938, svinestald
1963 og maskinhus 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 14 køer + opdræt
af blandet race. Der findes 1 traktor, andel i springleranlæg, kornsilo samt halmfyr.
Maskinstation bruges til høst. M.M.J.s bror, Peder Vagn Jakobsen, bor på gården og
passer landbruget.
HOVEDVEJEN 22, "ALDERSRO", 7490 AULUM, tlf. 97-472739.
KNUD VAGNER HVAM, gårdejer, født den 23.-12.-1945, søn af Lis og Laurits Hvam,
gift den 16.-9.-1967 med Anna Grete Larsen, født den 11.-2.-1948, datter af Anna og
Niels Aage Larsen. Parret har børnene: Henrik, født den 1.-6.-1966, Pia, født den
25.-9.-1967 og Mette, født den 7.-6.-1974.
K.V.H. overtog gården i 1967 fra sine bedsteforældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 10,9 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1907 og ombygget 1988, lagerbygningerne opført 1970, 1978, 1986
og 1988. Gården drives med planteproduktion og biavl. Planteproduktionen består af
raps og korn, biavlen er på 400 stader, desuden handles der med honning og biavls
materialer. Der findes 1 traktor og halmfyr. På gården er ansat 2-3 medhjælpere.
HØGILDVEJ 2, "HYLDEGÅRD",
HØGILD, 7490 AULUM, tlf. 97476194.
GERT KIILER1CH, gårdejer, født
den 5.-8.-1947, søn af Anne Ma
rie og Sigvald Kiilerich, bor sam
men med Annette Christiansen,
kontorassistent, født den 7.-10.1946, datter af Elly Marie og
Holger Christiansen.
G.K. driver lidt maskinstation.
Han overtog gården i 1971 fra
Harald Sørensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
28,6 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov. Desuden er der lejet 27 ha.
Stuehuset er restaureret i 1978, udbygningerne består af kostald, svinestald og lade af
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ældre dato samt maskinhus opført i 1975- Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn, ærter, raps og græs til piller. Der findes 7 traktorer, 2
mejetærskere og 1 hegnsklipper. På maskinstationen er ansat 1 fast medarbejder, i
høst 1-5 mand.
HØGILDVEJ 4, "ØSTER HØGILD".
HØGILD, 7490 AULUM, tlf. 97476040.
KRISTIAN SCHACK OLLDAG.
gårdejer, født den 8.-7.-1951, søn
af Dagmar Schack Olldag, gift
den 15.-5.-1974 med Tove Jeppe
sen, medarbejdende ægtefælle,
født den 24.-S.-1954, datter al
Gudrun og Evald Jeppesen. Par
ret har børnene: Janni, født den
19.7.-1979 og Henrik, født den
30.8.-1983.
K.S.O. har gåret på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1977
fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 95 ha., heraf 20 ha. skov og 20 ha. hede. Desuden er
der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet, kostalde 1974 og 1981, lade 1987, maskinhus
1979, desuden er der foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 køer, 70 ungdyr og 45 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
de er ærter. Der findes 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, 1 kornsilo med
varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til
høst.
KARUPVEJ 2, "ELKÆR", 7540
HADERUP, tlf. 97-452082.
JENS CHRISTIAN HELLERUP
NIELSEN, gårdejer, født den
8.-6.1920, søn af Kirstine Hellerup
og Jens Nielsen, gift den 23.-6.•956 med Magda Nielsen, født
den 12.-12.-1927, datter af Kir
stine Marie og Jens Evald Niel
sen.
J.C.H.N. overtog gården i 1954
efter sine forældre.
Ejendomsskyld 520.000. Areal
19,2 ha., heraf 4 ha. eng og 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1955, kostald og svinestald opført 1930 og
1957, lade 1914 og maskinhus 1937. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til høst.

KARUPVEJ 6, HØSTRUP, 7540
HADERUP. tlf. 97-456072.
HARALD ØSTERGAARD, gårde
jer, født den 31.-12.-1932, søn af
Jenny og Jens Østergaard, gift
den 4.-8.-1959 med Edel Bonderup, husmor, født den 24.-2.1935, datter af Johanne og Mag
nus Bonderup. Parret har børne
ne: Paul, født den 10.-8.-1960,
Henning, født den 6.-3.-1966 og
Keld, født den 15.-4.-1971.
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H.Ø. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret 1971 og 1982, kostald opført 1973, svinestald 1929, lade 1949, maskinhus 1978 og foderhus 1973. Gården drives med en kvæg
produktion på 27 årskøer og 50 ungdyr, alle af racen SDM. Desuden er der en svine
produktion på 12 søer, der sælges ca. 200 smågrise årligt. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

KARUPVEJ 11, "GRØSTENMINDE", 7540 HADERUP, tlf. 97456043.
BENT MORTENSEN, gårdejer,
født den 4.-8.-1937, søn af Jensine og Jakob Mortensen, gift den
24.-1.1963 med Elsa Seerup, født
den 25.-9.-1943, datter af Ruth
og Åge Seerup. Parret har børne
ne: Bo, født den 16.-3.-1964,
Sten, født den 15.-7.-1966, Sø
ren, født den 9.-12.-1970 og
Erik, født den 21.-4.-1974.
B.M. overtog gården den 11.12.-1962 fra Hugo Clausen.
Areal 55 ha., heraf 3 ha. eng og 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1973, svinestald opført 1974, lade 1929 og
maskinhus 1966 og 1983. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der
produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
korn og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gaffeltruck, 1 vandingsma
skine og kornsilo.

KARUPVEJ 14, "DAMGAARD",
HØSTRUP, 7540 HADERUP, tlf.
97-456074.
FREDE TROELSEN, gårdejer,
født den 20.-10.-1938, søn af
Thomine og Jens Nørgaard Troelsen, gift den 13.-11.-1962 med
Gunda Pedersen, husmor, født
den 28.-4.1939, datter af Kathri
ne og Julius Pedersen. Parret
har børnene: Kirsten, født den
3.-6.-1964, Inger, født den
20.-7.-1965, Kaj, født den 6.11.1968 og Anni, født den 17.-3.-1977.
F.T. har været på Fjordvang Skole, er i bestyrelsen for DLG og Haderup Andelskasse,
han overtog gården i 1962 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 1 ha.
Desuden er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1893 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1964,
lade 1942, maskinhuse 1966 og 1985, desuden er der gylletank samt indendørs køresilo.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 75 stk. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, kartofler, frø, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner og 2 springleranlæg, 1 kartoffeloptager og nogle kornsiloer.
KARUPVEJ 15, "HØJSGAARD", HØSTRUP, 7540 HADERUP, tlf. 97-456125.
OTTO LAURSEN, gårdejer, født den 15.-12.-1924, søn af Johanne Martine og Jens
Laursen, gift den 18.-10.-1952 med Mary Lydia Lauritsen, husmor, født den 18.-6.1928, datter af Nora Kirstine og Laust Peder Lauritsen. Parret har børnene: Carsten

Bo, født den 9.-1.-1955, Finn,
født den 23.-1.-1957 og Hanne,
født den 6.-5.-1961.
O.L. har været på Bælum Land
brugsskole. Han overtog gården i
1971, nuværende ejer er 5. gene
ration på gården.
Areal 105 ha., heraf 3 ha. skov
og 12 ha. eng.
Stuehuset er opført 1941 og re
staureret 1979, kostald opført
1380, svinestald 1965, kartoffel
hus 1965, lade 1929 og maskinhus
1975. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, ærter, kartofler og korn. Der findes 5 trak
torer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, korn
silo med tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Egebjergvej 68, Vinderup.

KARUPVEJ 19, "VESTERGÅRD", HØSTRUP, 7540 HADERUP, tlf. 97-456067.
BIRG1TH DORTHE NIELSEN, gårdejer, omtales under Karupvej 22.
B.D.N. overtog gården den 1.-1.-1987 fra Aase Lund Jensen.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 100 ha., heraf 5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1979, kostald opført 1956 og 1978, svinestald
1958, lade 1952 og maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 104 mal
kekøer, 170 stk. opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 11 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 5 traktorer,
3 vandingsmaskiner, køresilo til ensilage samt kornsiloer. På gården er ansat 2 faste
medhjælpere, maskinstation bruges til høst. Gården drives sammen med Karupvej 22.
KARUPVEJ 22, "SØNDERGÅRD", HØSTRUP, 7540 HADERUP, tlf. 97-456164.
BIRGITH DORTHE NIELSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1949, datter af Vitta og Svend
Aage Glass, gift den 27.-5.-1967 med Bent Nielsen, født den 8.-2.-1944, søn af Inge
Berta og Karl Nielsen. Parret har børnene: Karin, født den 29.-1.-1969, Jørgen, født
den 8.-4.-1972 og Karsten, født den 3.-7.-1979.
B.D.N. overtog gården den 1.-1.-1987 fra Aase Lund Jensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 50 ha., heraf 1 ha. skov og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1969, kostald opført 1927, svinestald 1934 og
lade 1946. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter,
korn, frø og kartofler. Der findes halmfyr. Gården drives sammen med Karupvej 19.

KARUPVEJ 26, "KÆRGÅRD",
7540 HADERUP, tlf. 97-456064.
KRESTEN E. PEDERSEN, gårde
jer, født den 26.-10.-1924, søn
af Ane og Jørgen Pedersen, gift
den 26.-10.-1951 med Kirsten
Laursen, født den 29.-3.-1932,
datter af Dorthea Kudahl og Pe
der Laursen. Parret har børnene:
Karsten, født den 27.-1.-1953,
Anna Maria, født den 23.-6.-1954,
Bente, født den 4.-3.-1959 og
Klaus, født den 17.-5.-1960.
K.E.P. driver lidt maskinstation.
Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1924 og retaureret 1970, lade opført 1924. Gården drives udeluk

kende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og kartofler. Der findes 2
traktorer og 1 mejetærsker. Der er 1 fast medarbejder ansat.
KARUPVEJ 36, "SMØRMOSE
GÅRD", FÅRBÆK, 7470 KARUP.
NIELS HENRIK STRAADT, gård
ejer, omtales under Fårbækvej
14.
N.H.S. overtog gården den 1.-9.1983 fra Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
75 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der
er 2 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1913 og re
staureret 1987, kostald opført
1953 er ombygget til kornlager i
1984, lade opført 1983. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps, hestebønner
og spindehør. 2 faste medhjælpere bor på "Smørmosegård, som drives sammen med
Fårbækvej 14.
KARUPVEJ 67, "GELSBJERG
GÅRD". FÅRBÆK, 7470 KARUP,
tlf. 97-456007.
JENS GELSBJERG, gårdejer,
født den 28.-7.-1928, søn af Jens
Peder Gelsbjerg, gift den 4.-5.1958 med Esther Marie Laustsen. husmor, født den 16.-2.-1930,
datter af Marinus Laustsen. Par
ret har børnene: Keld, født den
11.-3.1959. Jette, født den 8.-8.1962 og Ove. født den 26.-3.1964.
J.G. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården i 1954 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 80 ha., heraf 4 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1965, kostalde opført 1934 og 1968, svinestald
1968, lade 1934 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer.
45 ungdyr og 45 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps, ærter og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsma
skiner. 1 kartoffeloptager og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til høst.
KARUPVEJ 69, "DAMGAARD",
FÅRBÆK. 7470 KARUP, tlf. 97456150.
EIGIL JENSEN, gårdejer, født
den 18.-8.-1927, søn af Jensine
og Martin Jensen.
E.J. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1960 fra sine forældre, nu
værende ejer er 7. generation på
gården, som har været i slægtens
eje siden 1690.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
97 ha., heraf 5 ha. skov. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1928, kostald og svinestald 1910, lade 1928 og hestestald 1860 og
1928. Der findes 1 traktor og 1 vandingsmaskine.

KARUPVEJ 71, "STAVNSBÆKGAARD", FÅRBÆK, 7470 KA
RUP, tlf. 97-456061.
ARNE KRISTIAN LUND, gårdejer,
født den 2.-8.-1936, søn af Mar
tha og Jens Anders Lund, gift
den 5.-12.-1964 med Maren Poul
sen, husmor, født den 11.-7.-1939,
datter af Mette og Martin Poul
sen. Parret har børnene: Erik,
født den 25.-1.-1967 og Jens,
født den 7.-4.-1971.
A.K.L. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-11.-1964 fra sine forældre. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 41 ha., heraf
tilkøbt 1,7 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1972, kostald og lade opført 1930 og maskin
hus 1979, desuden er der gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 25
køer, 45 ungdyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til
høst.

KARUPVEJ 73, "HULBÆKGAARD", EGELUND, 7470 KARUP, tlf. 97-456078.
SØREN OVERGAARD, gårdejer, født den 27.-7.-1926, søn af Anna og Chresten Overgaard, gift den 29.-12.-1985 med Lis Rosholm Jensen, konsulent, født den 9.-10.-1935,
datter af Clara og Jens Christian Jensen. Parret har børnene: Anker, født den
23.-1.-1959, Helle, født den 8.-9.-1962, Michael, født den 19.-7.-1964, Kirsten, født
den 19.-11.-1965 og Morten, født den 16.-5.-1970.
S.O. har været på Vejlby og Lyngby landbrugsskoler samt på landbohøjskole. Han over
tog gården den 1.-3.-1981 fra Ib Kristiansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 78 ha., heraf 6 ha. eng og 4 mose.
Stuehuset er opført 1965, kostald og svinestald 1953, der er en ældre lade som er
restaureret i 1957 og maskinhus opført 1983. Gårdens besætning er på 12 moderfår.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, raps, ærter og spindehør. Der
findes 2 traktorer, vandingsmaskine og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
KILDEVEJ 6, "PILEHØJ", 7490 AULUM.
THORVALD JENSEN, gårdejer, født den 10.-3.-1916, søn af Ivan Jensen.
T.J. byggede gården i 1952. Ejendomsskyld 250.000. Areal 5,8 ha.
Stuehuset er opført 1953, staldene 1958. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, der har tidligere været grusgrav på
ejendommen.

KILDEVEJ 9, "GRAULUND", 7490 AULUM, tlf. 97-472552.
WILLIAM BLÆSBJERG, gårdejer, født den 4.-8.-1950, søn af Dagny og Chresten T.
Blæsbjerg.
W.B. overtog gården den 1.-7.-1975 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1907.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 2 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1975, fedestald opført 1901 og 1983, lade og
kalvestald 1945, hønsehus 1925, ungdyrstald 1970, maskinhus 1976, kostald 1979 og
roehus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 102 køer, 130 stk. opdræt og 60
fedekalve årligt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
findes 4 traktorer, 2 gylletanke, 2 vandingsmaskiner, kornsiloer samt gastæt silo til
ensilage. På gården er 2 faste medarbejdere, maskinstation bruges til høst. Gården
drives sammen med Langbovej 11, som er på 22 ha., ejendommen blev købt i 1984 og
bruges som fodermesterbolig.

-46KILDEVEJ 11, "STORE KILDEGAARD", (MØLLEGAARDEN),
7490 AULUM.
HANS AGNER JENSEN, gårdejer,
født den 31.-7.-1937, søn af Ane
Marie og Anders Chr. Jensen,
gift den 17.-6.-1988 med Grethe
Pultz Gottfredsen, lærer, født
den 5.-5.-1942, datter af Nielsine
Frederikke og Bendix Pultz Lyhne. H.A.J. har børnene: Markil,
født den 3.-3.-1961, Dorte, født
den 14.-10.-1963, Gitte, født den
16.-1.-1966 og Ulrik, født den
21.-12.-1968. G.P.G. har børnene: Benny, født den 5.-11.-1962 og Maj-Britt, født den
22.-7.-1964.
G.P.G. er medlem af skolekommissionen.
H.A.J. er maskinfører. Han overtog gården den 15.-1.-1983 fra Johannes Krøjgaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52,8 ha., heraf 7 ha. skov, hvoraf 2,5 ha. er fredet
egekrat.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1956, svinestaldene opført 1939 og 1956, lade
og maskinhus 1956. Gården drives med en hjortefarm på 17 dyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, gastæt silo til korn og
halmfyr. Hjortefarmen er indhegnet på 2,5 ha., der bruges maskinstation til høst.
KILDEVEJ 14, "LUNDSBJERG", KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472543.
VILLY MADSEN, gårdejer, født den 11.-6.-1951, søn af Martha og Christian Madsen.
V.M. overtog gården den 31.-12.-1977 fra sine forældre.
Areal 18 ha.
Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1982, kostalde opført 1954 og 1976, lade
1910, maskinhus 1960 og 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 38 køer +
opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og køresilo til ensilage. Maskin
station bruges til høst.

KILDEVEJ 15, "LYKKENS PRØVE", KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472134.
HENNING TAULBORG, gårdejer, født den 28.-2.-1959, søn af Agnes og Christian
Taulborg.
H.T. overtog gården den 1.-1.-1986 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35,7 ha.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1978, kostald opført 1954, svinestald og lade
1968, ungdyrstald 1970, maskinhus 1971, staklade 1963 og 5 minkhaller 1986. Gården
drives med en kvægproduktion på 42 malkekøer + opdræt, alle af racen SDM. Desuden
er der en minkproduktion på 450 tæver. Minkavlen foregår sammen med broderen,
Villy Taulborg. Der findes 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, køresilo til ensilage samt
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
KRONBORGVEJ 1, "LERHOLM",
7490 AULUM, tlf. 97-422741.
VILLY JENSEN, gårdejer, født
den 29.-12.-1938, søn af Anne og
Alfred Christian Jensen, gift den
5.-2.-1959 med Olga Hedegaard,
dagplejemor, født den 5.-1.1942, datter af Kirstine og Pe
der Hedegaard. Parret har børne
ne: Søren, født den 8.-7.-1959,
Klaus, født den 25.-9.-1960,
Lars, født den 1.-12.-1961 og
tvillingerne, Kirsten og Hans,

-Mfødt den 16.-12.-1963.
V.J. overtog gården den 1.-8.-1968 fra Børge Christensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3,8 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1978, maskinhus og lade 1987. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 køer samt 80 stk. opdræt, der er både malkekøer og ammekøer.
Desuden er der 4 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
findes 4 traktorer, 1 gylletank og kornmagasin. Maskinstation bruges til høst.

KRONBORGVEJ 2, "NYGÅRD", 7490 AULUM, tlf. 97-472133.
KNUD BECH HARTVIGSEN, gårdejer, født den 15.-12.-1924, søn af Mathilde og Lau
rids Hartvigsen, gift den 29.-3.-1961 med Minna Jørgensen, født den 21.-3.-1925,
datter af Elna og Anton Jørgensen. Parret har børnene: Kurt, født den 13.-2.-1957 og
Bent, født den 1.-5.-1965.
K.B.H. overtog gården den 1.-9.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 16,4 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1974, kostald og lade opført 1912 og maskin
hus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og kornmagasin.
Maskinstation bruges til høst.
KRONBORGVEJ 5, "DALGÅRD",
7490 AULUM, tlf. 97-472143.
OSKAR MARTHINUS KOBBORG,
gårdejer, født den 10.-8.-1916,
søn af Kathrine og Peter Kobborg, gift den 10.-3.-1949 med
Anna Nielsen, født den 7.-6.-1924,
datter af Maren og Niels Niel
sen. Parret har børnene: Niels
Peter, født den 5.-5.-1950, Svend
Åge, født den 28.-3.-1953, Ingrid
Katrine, født den 23.-3.-1956 og
Maren Lisbeth, født den 30.-9.1960.
O.M.B. overtog gården den 1.-2.-1954 fra Niels Karlsmose.
Ejendomsskyld 780.000 Areal 26 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1967, kostald og svinestald 1959 og 60, lade 1911 og maskinhus
1970. Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer + opdræt, desuden produceres
ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der findes 1 traktor, maskinstation brugest il høst.

KRONBORGVEJ 6, "KRONBORG",
7490 AULUM, tlf. 97-473330.
PETER KRISTIAN ØSTERGÅRD
PEDERSEN, gårdejer, født den
28.-4.-1954, søn af Helga Emilia
og Thorvald Østergård Pedersen,
gift den 8.-9.-1979 med Ellen
Kruse, født den 28.-3.-1959, dat
ter af Ruth og Peder Kruse. Par
ret har børnene: Mette, født den
9.-2.-1980, Jacob, født den 9.9.-1981 og Brian, født den 4.-3.1983.
P.K.Ø.P. overtog gården den 1.7.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 86 ha., heraf 4,5 ha. skov og sandgrav.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1983, kostald opført 1964, lade 1974 og ma-
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skinhus 1948. Gården drives med en
af racen SDM. Planteproduktionens
torer, 1 mejetærsker, gylletank, 1
dingsanlæg for varme. På gården er

kvægproduktion på 75 køer og 95 stk. opdræt, alle
salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 4 trak
vandingsmaskine, gastæt silo til korn og genvin
ansat 1 fast medarbejder.

KRONBORGVEJ 12, "NØRRE
GÅRD", 7490 AULUM, tlf. 97473720.
MARCO ARENSMAN, gårdejer,
født den 30.-4.-1964, søn af Cor
nelia Brouwer og Marinus Arens
man, gift den 16.-6.-1986 med
Heike Hupers, født den 16.-10.1964, datter af Annegrete og
Ernst Moritz Hiipers. Parret har
børnene: Inka, født den 1.-9.-1986
og Mareike, født den 29.-6.-1988.
M.A. overtog gården den 16.-5.1986 fra Svend Åge Kobborg.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 39 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1988, kostald opført 1937 og 1976, maskinhus
1937 og lade 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 70 køer og 100 stk.
opdræt, af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der fin
des 2 traktorer, gylletank, 1 vandingsmaskine, køresilo til ensilage samt genvindings
anlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.

KRONBORGVEJ 14, "EGERIS", LUNDBY, 7490 AULUM.
I/S VAGN og KR. KATBORG, gårdejere, omtales under Hovedvejen 4, Lundby.
K.K. overtog gården i 1964 fra Svend Aage Jørgensen, den 1.-3.-1982 blev den omdan
net til I/S og V.K. blev interessent.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1900, udbygningerne består af 2 hønsehuse fra ca. 1900. Gården
drives udelukkende med planteproduktion, den drives sammen med Hovedvejen 4,
Lundby.

KRONBORGVEJ 18, "HØJVANG",
7490 AULUM, tlf. 97-473545.
SVEND ERIK JAKOBSEN, autola
kerer, født den 30.-11.-1962, søn
af Inger og Poul Peter Jakobsen,
gift den 12.-3.-1985 med Lone
Hansen, specialarbejder, datter
af Else og Henning Hansen. Par
ret har børnene: Martin, født
den 23.-9.-1985 og Morten, født
den 23.-5.-1988.
S.E.J. overtog gården den 1.-8.1983 fra sin far, som drev ce
mentstøberi til 1983.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1933, svinestald 1950. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 50 stk. årligt, desuden er der 40 minktæver. Der findes 1 traktor.

LANGBOVEJ 1, "HUSTED", 7490 AULUM, tlf. 97-473033.
KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født den 11.-5.-1955, søn af Anna og Alfred Jensen, gift
den 16.-7.-1975 med Grete Laugesen, født den 12.-2.-1952, datter af Severine og Niels
Møller Laugesen. Parret har børnene: Daniel, født den 7.-6.-1976, Benjamin, født den
19.-11.-1977, Jakob, født den 9.-6.-1981 og Rebekka, født den 28.-9.-1986.
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K.J. overtog gården den 1.-8.-1979
fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
18,3 ha., heraf 1 ha. eng.
Et gammelt stuehus opført i
1870 blev erstattet med et nyt i
1985, kostald opført 1974, lade
1870, maskinhus 1978, ungdyrstald
1916 og lade 1982. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 kø
er + opdræt, alle af racen SDM.
Der findes 2 traktorer, gylletank,
1 vandingsmaskine, kornsilo samt
køresilo til ensilage og genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.

LANGBOVEJ 3, "ROSENHØJ",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97473716.
JENS ERIK RIGTRUP, gårdejer,
født den 13.-3.-1950, søn af Jen
ny og Severin Rigtrup, gift den
22.-2.-1986 med Helle Christen
sen, sygeplejerske, født den 14.12.-1951, datter af Margrethe og
Niels O.H. Christensen. Parret
har børnene: Henriette, født den
29.-3.-1981, Birgitte, født den
2.-8.-1984 og Michael, født den
15.-8.-1988.
J.E.R. er uddannet tømrer, han arbejder r : som postbud. Han overtog gården den
1.-5.-1986 fra Peter Jørgensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1988, stald og lade opført 1923 og minkhal
1988. Gården drives med en minkproduktion på 385 tæver, desuden er der 3 får. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der findes 1 traktor, maskin
station bruges til høst.
LANGBOVEJ 5, "BISGAARD",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97472173.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født
den 25.-1.-1927, søn af Ane Margrete og Hans Christian Nielsen,
gift den 30.-12.-1967 med Else
Solveig Mølby, født den l.-ll.1933, datter af Johanne Marie og
Hans Mølby. Parret har børnene:
Jens Kristian, født den 8.-12.1968, Annelise, født den 3.-3.1971, Sonja Marie, født den 29.8.-1973 og Kurt, født den 17.-3.-1976.
A.N. overtog gården i 1962 fra sine forældre, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 19 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalde 1922, 1953 og 1964, svinestald og lade 1922,
spaltestald og lade 1973, værksted 1968 og maskinhus 1956 og 1964. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 2
årssøer, der produceres ca. 30 slagtesvin årligt. Der drives maskinstation fra ejen
dommen, hvor der er 12 traktorer, 6 mejetærskere, 2 gummigede, 1 rundballepresser,
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1 kartoffeloptager, 1 gylletank, 1 vandingsmaskine, kornsilo, køresilo til ensilage samt
halmfyr. På gården er ansat 2 faste medarbejdere. I 1987 blev der på gården født 13
hold tvillingekalve.
LANGBOVEJ 7, "SDR. LANGBO",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97473151.
ERLING VÆGGERMOSE, gårdejer,
født den 20.-8.-1961, søn af Kar
la og Johannes Vaeggermose, gift
den 18.-6.-1983 med Solvejg Kel
ler, sanitør, født den 30.-7.-1960,
datter af Dagny og Gunner Kel
ler. Parret har datteren Tania,
født den 22.-3.-1988.
E.V. overtog gården den 1.-9.-1985
fra Thorkild Jørgensen.

Ejendomsskyld 910.000. Areal 9,2 ha.
Stuehuset er opført 1915 og ombygget 1971, svinestalde opført 1915 og 1974, staklade
1966, lade 1977 og 6 minkhaller er bygget fra 1985-88. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt, desuden er der en minkproduktion på 450 tæver,
der produceres ca. 2.000 hvalpe årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der
findes 1 traktor, gylletank, plansilo til korn samt pelseri til minkene. Der bruges ca.
100 mandetimer årligt i fremmed arbejdskraft.

LANGBOVEJ 9, "LANGBO", 7490 AULUM, tlf. 97-472548.
JENS PEDER LANGBO, gårdejer, født den 18.-11.-1954, søn af Birthe og Martin
Kristensen, gift den 21.-5.-1983 med Anne-Mette Bredtoft, sygeplejerske, født den
18.-11.-1960, datter af Elly og Aage Bredtoft. Parret har børnene: Sine, født den
14.-10.-1984 og Martin, født den 22.-3.-1988. J.P.L. overtog gården den 1.-6.-1983 fra
sin mor, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha., heraf 2 ha. skov og 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1887 og restaureret 1986, kostalde opført 1900 og 1980, svine
stalde 1920 og 1960, lade 1920 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM, svineproduktio
nen er på 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes
3 traktorer, gylletank, 1 vandingsmaskine, kornsilo, køresilo til ensilage samt genvin
dingsanlæg for varme. På gården er ansat 1 fast medarbejder og maskinstation bruges
til høst.
LANGBOVEJ 13, KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472173.
ARNE NIELSEN, gårdejer, omtales under Langbovej 5.
A.N. overtog gården i 1959 fra Peter Sørensen.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1850, lade 1922. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion, den drives sammen med ejendommen Langbovej 5.
LANGGADE 13, "KRISTIANSMINDE", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454153.
AAGE LAURSEN, gårdejer, født
den 3.-5.-1938, søn af Johanne
og L. Laursen, gift den 27.-3.1965 med Vera Andersen, født
den 30.-9.-1940, datter af Grethe
og Andreas Andersen. Parret har
børnene: Lisbeth, født den 12.-5.1967 og Tine, født den 16.-9.1969.
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AA.L. overtog gården den 24.-3.-1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 38 ha.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret 1974, spaltestald til køer er opført 1968,
svinestald 1951, lade 1895 og 1968, maskinhus 1966 og kartoffelhuse 1967 og 1981,
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer og 30 ung
dyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der
findes 5 traktorer, del i mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffellægger, 1 slam
suger, 1 et-korns roesåmaskine, 1 fræser, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffelsorterings
anlæg og kornsilo. Der bruges en skoledreng som medhjælp.

LANGGADE 53, "TRELUND", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454039.
VIGGO KRISTIAN JOHANSEN, gårdejer, født den 4.-8.-1911, søn af Karen og Niels
Kristian Johansen, gift den 1.-11.-1937 med Lilly Jakobsen, født den 12.-4.-1915,
datter af Mette K. og Niels S. Jakobsen. Parret har børnene: Sonja, født den 8.-12.1939, Leif, født den 26.-2.-1946 og Oluf, født den 1.-9.-1948.
V.K.J. overtog gården den 15.-5.-1947 fra Kresten Staby.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1922, kostald, svinestald og lade ligeledes 1922 samt maskinhus
1983. Gårdens besætning er 1 SDM-kvie. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der findes 1 traktor og plansilo til korn. Maskinstation bruges til høst.
LANGGADE 75, "FRYDENLUND",
FELDBORG, 7540 HADERUP,
tlf. 97-454081.
JOHANNES MUNDBJERG, gård
ejer, født den 28.-12.-1927, søn
af Jensine og Mads Mundbjerg,
gift den 11.-10.-1957 med Manny
Christensen, husmor, født den
9.-7.-1938, datter af Kristine og
Marinus Christensen. Parret har
børnene: Bente, født den 12.-4.1959, Ove, født den 11.-2.-1962,
Arne, født den 19.-11.-1963 og
Anni, født den 9.-12.-1966.
J.M. overtog gården i 1957 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1976, kostald opført 1972, ungdyrstald 1979,
svinestald 1928, lader 1918 og 1972 samt maskinhus 1979. Desuden er der en gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve,
alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo
med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
LANGGADE 82, "POULSENMINDE", 7540 HADERUP, tlf. 97404547.
JENS POULSEN, født den 10.-4.1916, søn af Mathea og Poul Jen
sen Poulsen, gift den 24.-6.-1950
med Petra Frederiksen, født den
29.-9.-1924, datter af Marianne
og Frederik Frederiksen. Parret
har børnene: Sonja, født den 26.7.-1951 og Poul Erik, født den
24.-6.-1957.
J.P. overtog gården den 1.-6.1950 fra sine forældre. Han var
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4. generation på gården. I 1986 købte staten ejendommen, men J.P. bor der stadig.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 70 ha., heraf 1 ha. skov og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1970, kostald opført 1907, svinestald 1930,
lade 1912 og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 33 får, al jorden er udlagt i
græs.

LERGRAVVEJ 22, "STORE DAMGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97472160.
HENNING DAMGAARD LAUGESEN, gårdejer, født den 19.-11.1950, søn af Alma og Christian
Laugesen, gift den 8.-8.-1976
med Sigrid Hoffmann, børnehave
lærer, født den 16.-9.-1957, dat
ter af Birgit og Aksel Hoffmann.
Parret har børnene: Anders, født
den 16.-9.1978, Marie, født den
15.-8.-1981 og Christian, født
den 22.-6.- 1985.
H.D.L. overtog gården den 1.-3.-1974 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30 ha., heraf 9,4 ha. eng. Desuden er der forpagtet
4,5 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1918, køresilo
1978 og maskinhus 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer + opdræt,
alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1
gylletank, 1 vandingsmaskine, køresilo samt genvindsanlæg for varme. Der er 1 skole
dreng som medhjælp og maskinstation bruges til høst.
LERGRAVVEJ 23, "HØJBJERG",
7490 AULUM, tlf. 97-472594.
ANNA HANSEN, gårdejer, født
den 31.-8.-1958, datter af Inger
og Martin Pilgaard, gift den 29.7.-1977 med Niels Hansen, tøm
rermester, født den 1.-4.-1953,
søn af Selma Kirstine og Holger
Hansen. Parret har børnene:
Jonna, født den 20.-9.-1979, Git
te, født den den 10.-4.-1982 og
Helle, født den 10.-11.-1984.
N.H. er medlem af Menigheds
rådet.
A.H. overtog gården den i 1982 fra Katrine og Ejnar Andersen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 5 ha., heraf 3/4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1985, stalde opført 1906, lader 1906 og 1988.
Gården drives med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 Oldenborghopper, samt redskaber til heste. Der drives tømmervirksomhed på gården, hvorved
beskæftiges 5 mand.

LJØRRINGVEJ 9, "LINDEGAARD", LJØRRING, 7490 AULUM, tlf. 97-472816.
EGERT PEDERSEN, gårdejer, født den 10.-9.-1940, søn af Mette og Christian Peder
sen, gift den 14.-11.-1963 med Karen Nielsen, køkkenassistent, født den 28.-12.-1938,
datter af Petra og Chr. Nielsen. Parret har børnene: Annemette, født den 11.-2.-1966
og Margit, født den 23.-3.-1969.
E.P. er borgmester i Aulum-Haderup Kommune. Han overtog gården den 1.-11.-1966
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32,8 ha., heraf tilkøbt 18,4 ha.

Stuehuset er opført 1916 og re
staureret 1975, kostald og lade
opført 1916, svinestald 1969, ma
skinhus og hestestald 1930. Går
dens besætning er 1 hoppe + op
dræt af Dansk Varmblod. Plante
produktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der findes 1
traktor, maskinstation bruges til
høst.

LJØRRINGVEJ 42, "SØNDERGAARD", LJØRRING, 7490 AU
LUM, tlf. 97-472331.
CHRISTIAN HENRIKSEN, gård
ejer, født den 16.-2.-1938, søn
af Anne Marie og Alfred Henrik
sen.
C.H. er kommunalarbejder. Han
overtog gården den 11.-12.-1969
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 770.000. Areal
22,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og
frasolgt 3 ha. til amtsvej, der er
1 ha. plantage og 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1987, svinestalde, lade og garage er opført
1922 samt maskinhus 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og gastæt silo til korn. Maskinstation
bruges til sprøjtning.

LUNDBYVEJ 10, "LINDHOLT",
LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97472113.
HARALD JOHANSEN, gårdejer,
født den 8.-11.-1927, søn af Ni
coline og Niels Johansen, gift i
1962 med Anne-Lise Holting,
født den 17.-6.-1933, datter af
Carlo Holting. Parret har børne
ne: Lulla, født den 9.-4.-1954,
Per, født den 11.-1.-1964 og
Rikke, født den 16.-6.1968.
A.L.J. døde i januar 1986.
H.J. overtog gården i 1962 fra

Martin Mikkelsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 9,1 ha.
Stuehuset er opført 1915, stald og lade ligeledes 1915, og maskinhus 1950. Jorden er
bortforpagtet.

LUNDBYVEJ 15, "NYGAARD", LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97-472108.
THOMAS GAHNER, gårdejer, født den 25.-3.-1924, søn af Katrine og Anders Elkjær
Christensen, gift den 25.-10.-1950 med Sigrid Christiansen, født den 12.-6.-1922,
datter af Kirstine og Christian Christiansen.
T.G. overtog gården den 1.-11.-1950 fra sine svigerforældre, som købte den i 1911.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1974, svinestald opført 1962, lade 1938 og
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maskinhus 1970. Gården drives med en svineproduktion på 16 søer, der produceres ca.
330 smågrise årligt. Der findes 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
LUNDBYVE3 20, "VESTERLUND", LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97-472293.
EVALD K3ÆRGAARD, gårdejer, født den 22.-4.-1914, søn af Kristine og Chr.
Kjærgaard, gift den 8.-4.-1964 med Ella Graakjær, født den 24.-10.-1918, datter af
Else og Chr. Graakjær. Parret har datteren Lis, født den 7.-7.-1942.
E.K. overtog gården den 1.-4.-1964 fra Karl Pedersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1980, stald opført 1914 og lade 1978. Gården
drives med en beæstning på 30 ungkreaturer af racen SDM, desuden er der 3 søer, der
produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation
bruges til høst.

LUNDHOLMVE3 2, "NØRREGAARD", EGELUND, 7470 KARUP, tlf. 97-456004.
IVAN og KA3 NIELSEN, gårdejere.
K.N. er født den 15.-12.-1928, søn af Anna og Theodor Nielsen, gift den 18.-3.-1956
med Nicoline, født den 6.-9.-1935, datter af Nicoline og Peder Nielsen Dam. Parret
har børnene: Ivan, født den 9.-6.-1957, Laila, født den 25.-6.-1959 og Helle, født den
20.-4.-1961.
I.N. blev gift den 24.-11.-1983 med Gitte Nielsen, født den 23.-2.-1963, datter af
Gudrun og Børge Nørregaard Nielsen. Parret har børnene: Dennis, født den 11.-9.-1984
og Tobias, født den 4.-11.-1987.
I.N. har været på Lægård Landbrugsskole.
K.N. overtog gården fra sine forældre i 1963, den 1.-7.-1986 blev Ivan medejer af
gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 67,4 ha., heraf 8 ha. skov og 5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er 100 år gammelt og restaureret i 1987, kostald, svinestald og lade er
opført 1938, kviestald 1950 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion
på 42 køer, 60 ungdyr, af racerne SDM og DRK. Svineproduktionen er på 20 søer, der
sælges ca. 400 smågrise årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 kornsiloer
med varm lufts tørring.
LUNDHOLMVE3 4, "ENGHOLM",
EGELUND, 7470 KARUP, tlf. 97456035.
MARGRETHE NIELSEN, gårdejer,
født den 21.-10.-1925, datter af
Katrine og Martin Nielsen, gift
den 16.-6.-1951 med Marinus Ni
elsen. Parret har børnene: Aase,
født den 15.-9.-1952, Bente, født
den 23.-4.-1956 og Finn, født den
25.-3.-1961.
M.N. døde den 3.-7.-1986. Han
overtog gården i 1959 fra sine
svigerforældre, nuværende ejer

er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha., der er bortforpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1973, kostald opført 1962, lade 1910 og
maskinhus 1950.
LUNDHOLMVE3 8, EGELUND, 7470 KARUP, tlf. 97-456090.
SVEND OLOF S30STR0M, gårdejer, født den 13.-10.-1943, søn af Klara 3ohanne og
3ohan Arvid Sjøstrøm, gift den 12.-8.-1967 med Christina Laursen, født den 19.-6.1946, datter af Martha og E.H. Laursen. Parret har datteren Ida, født den 15.-3.-1975.
S.O.S. er lektor og civilingeniør. Han overtog gården den 16.-10.-1987 fra Leif
Søgaard.
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13,6 ha.
Stuehuset er opført 1916 og re
staureret 1968, alle udbygninger
ne er opført i 1920. Gårdens be
sætning er på 7 ammekøer og 1
tyr af racen Hereford, desuden
er der 1 hest. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der
findes 2 traktorer.

MØLGÅRDVE3 8, "NY MØLGAARD", HODSAGER, 7490 AU
LUM, tlf. 97-476249.
IB GRAM RASMUSSEN, gårdejer,
født den 5.-5.-1958, søn af Kir
sten og Børge Gram Rasmussen,
gift den 8.-6.-1985 med Mette
Kirk Kristiansen, børnehaveklas
seleder, født den 5.-9.-1960, dat
ter af Anne Marie og Peder Kri
stiansen. Parret har datteren Ma
lene, født den 23.-4.-1987.
I.G.R. er bilassistent. Han over
tog gården den 15.-8.-1989 fra
3ens Birkkjær.
Areal 31 ha., heraf 11 ha. skov og 2 ha. eng.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine samt plansilo med tørreri.
M0LGÄRDVE3 9, HODSAGER,
7490 AULUM, tlf. 97-476123.
SVEND ERIK OLESEN, gårdejer,
født den 4.-10.-1929, søn af Ane
3ohanne og Vilhelm Olesen, gift
den 26.-12.-1953 med Hilda Kri
stensen, født den 14.-6.-1935,
datter af Thomine og Rasmus
Kristensen. Parret har børnene:
Aase, født den 2.-7.-1954, Finn,
født den 5.-10.-1956 og Leif,
født den 11.-2.-1960.
S.E.O. overtog gården den 15.-2.1957 fra 3eppe Haining Pedersen,
Ejendomsskyld 440.000. Areal 12,5 ha., heraf 3 ha. skov og 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og senest restaureret i 1988, da en del af stalden blev
inddraget til stuehus. Kostald opført 1924, lade 1962 og maskinhus 1983. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 3 traktorer, 1
springlervandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
MØLGÅRDVE3 11, "MØLGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476380.
HANS 30RGEN 3ENSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1950, søn af Elna og Peder 3ensen,
gift den 20.-3.-1976 med Sonja 3akobsen, sygehjælper, født den 25.-6.-1953, datter af
3enny og Verner 3akobsen. Parret har børnene: 3ohn, født den 9.-8.-1977, 3osef, født
den 10.-2.-1980 og 3onas, født den 11.-10.-1985.
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H.J.J. er møbelsnedker. Han over
tog gården den 15.-8.-1985 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
21,6 ha., heraf 1 ha. skov og 1
ha. eng. Desuden er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1880 og re
staureret 1976, kostald og svinestald opført 1967, lade 1960 og
maskinhus 1986. Gårdens besæt
ning er på 50 moderfår og 30
lam, desuden er der 1 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og
halmfyr.
NATOVEJ 1, GROVE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143336.
ARNE MARTINUSSEN, gårdejer,
født den 22.-4.-1955, søn af Gud
run og Søren Martinussen, gift
den 27.-8.-1983 med Grethe Pe
dersen, husmor, født den 12.-2.1959, datter af Rosa og Svend
Pedersen. Parret har børnene:
Max, født den 24.-5.-1983, Met
te, født den 24.-7.-1985 og Rik
ke, født den 17.-6.-1987.
A.M. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog første
halvdel af gården den 1.-7.-1977 og resten den 1.-7.-1983 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 80,1 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1962, kostalde 1956 og 1974, ungdyrstald 1978, lade 1939, kartof
felhus 1976 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer, 100
ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kar
tofler, korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1
kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, 1 minidoser samt staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper. A.M. ejer og driver også Grovevej
21.

NØRREGADE 34, "NY KIRKEGAARD", 7540 HADERUP, tlf.
97-452049.
AAGE SEERUP, gårdejer, født
den 9.-11.-1916, søn af Martine
og Jens Andersen Seerup, gift
den 2.-9.-1941 med Ruth Olesen,
født den 19.-3.-1918, datter af
Sørine og Jens Chr. Olesen. Par
ret har børnene: Elsa, født den
25.-9.-1943, Britta, født den 5.4,-1945, Henrik, født den 4.-8.-

1949 og Jørgen, født den 21.-8.1951.
AA.S. overtog gården den 1.-9.-1941 fra Knud Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1973, kostald, svinestald og lade opført 1930,
maskinhus og kartoffelhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 17 søer, der
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16 ungdyr af blandet racen samt 5 rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og kornsilo med
kold lufts blæsning. Der er 2 deltids ansatte medhjælpere og der bruges maskinstation
til høst. AA.S. ejer og driver også Hedevej 3, Haderup.
NØRREGADE 36, "ØSTER HØJGAARD", 7540 HADERUP, tlf. 97-452551.
NIELS LYHNE JENSEN, dambrugsejer, født den 14.-2.-1952, søn af Anna og Jens
Kristian Lyhne Jensen, gift den 22.-7.-1978 med Dagmar Hanghøj Nielsen, husmor,
født den 9.-8.-1953, datter af Grethe og Eivind Hanghøj Nielsen. Parret har børnene:
Ole, født den 29.-3.-1979, Mona, født den 16.-9.-1981 og Lene, født den 4.-4.-1986.
N.L.J. overtog gården i 1980 fra sine forældre.
Areal 43 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 17 ha. skov. 35 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1970. Gården drives med 14 fiskedamme. Der findes 1 traktor og
1 sorteringsmaskine til fisk. På gården er ansat 1 fast medarbejder.

NØRREHOLMVEJ 1, "TRINDTOFT", 7490 AULUM, tlf. 97-476053.
SØREN OLESEN, gårdejer, født den 24.-5.-1933, søn af Julia og J. Olesen, gift den
8.-4.-1955 med Sinne Madsen, medhjælpende ægtefælle, født den 25.-1.-1933, datter af
Sinne og Knud Madsen. Parret har børnene: Bjarne, født den 24.-9.-1955, Lisbet, født
den 13.-11.-1956, Leif, født den 3.-4.-1960, Gitte, født den 18.-3.-1962 og Torben,
født den 16.-12.-1963.
S.O. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Holstebro Grov
vareforening. Han overtog gården i 1957 fra Jens Chr. Væggemose.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført 1951 og restaureret 1970, kostald opført 1966 og ombygget til
spaltestald 1984, ungdyrstald opført 1984, lade 1951, maskinhus 1974, desuden er der
en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 køer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kornsilo med varm
lufts tørreri. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med
Hodsagervej 35.
NØRREHOLMVEJ 3, "SØNDERVANG", YLLEBJERG, 7490 AU
LUM, tlf. 97-476109.
JOHANNES KLOSTER, gårdejer,
født den 17.-3.-1938, søn af Nico
line og Jacob Kloster, gift den
28.-2.-1964 med Martha Marie
Nielsen, medhjælpende ægtefælle,
født den 15.-9.-1945, datter af
Helga og Alfred Nielsen. Parret
har børnene: Alfred, født den
10.-1.-1965, Helga, født den 9.8.-1966, Anny, født den 25.-6.1970 og Hartvig, født den 26.-3.1976.
J.K. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Kongsgaard Landboskole
og var med til at starte skolen i 1977. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra sine
svigerforældre.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1927/28 og tilbygget 1960, kostald opført 1977, svinestald 1966
og ombygget til småkalve, lade opført 1948, maskinhus 1984, foderhus 1972, gastæt
silo 1979 og gylletank 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 60
ungdyr og 100 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo med varm
lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester.
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NØRREHOLMVEJ 4, "HEDEVANG",
HODSAGER, 7490 AULUM, tlf.
97-476131.
HENRY JEPPESEN, gårdejer,
født den 26.-1.-1926, søn af Jo
hanne og Poul Jeppesen, gift den
27.9.-1953 med Ester Madsen,
sygehjælper, født den 23.-3.-1935,
datter af Kirstine og Arne Mad
sen. Parret har børnene: Evald,
født den 9.-9.-1956, Kurt, født
den 27.-10.-1959, Kirsten, født
den 19.-11.-1960, Poul Erik, født
den 3.-11.-1963 og Arne, født
den 20.-8.-1966.
H.J. byggede gården i 1952.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 20 ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1979, kostald opført 1952, svinestald 1960,
kartoffelhus og maskinhus 1965 samt lade 1952. Gården drives med en minkproduktion
på 225 tæver. Der findes 2 traktorer og kornsilo med tørreri.
NØRREHOLMVEJ 6, "HOLMGAARD", HODSAGER-YLLEBJERG, 7490 AULUM, tlf. 97476107.
KAJ KRISTENSEN, gårdejer,
født den 13.-8.-1955, søn af In
ger Marie og Hans Kristensen,
gift den 9.-5.-1981 med Judy
Svenstrup Kristensen, medhjælpen
de ægtefælle, født den 2.-4.-1956,
datter af Eva og Jacob Kristen
sen. Parret har børnene: Kim,
født den 8.-7.-1980 og Kenni,
født den 9.-7.-1983.
K.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1980 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er frasolgt 2 ha. og
der er 1 ha. skov. Desuden er der lejet 3,5 ha.
Stuehuset er restaureret i 1970, kostald opført 1964 og ungdyrstald 1976, maskinhus
1974 og gylletank 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 100
ungdyr og 50 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker og 2 vandingsmaskiner.
Der bruges 1 skoledreng på deltid.

NØRREHOLMVEJ 7, 7490 AULUM.
VAGNER MADSEN, gårdejer, omtales under Hodsagervej 48.
V.M. overtog gården i 1985 fra Thorvald Stausholm.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1912 og kostald 1925. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn og ærter, den drives sammen med Hodsagervej 48.
NØRREHOLMVEJ 11, "NØRREHOLM", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-468247.
BENT BONDE, gårdejer, født den 25.-7.-1940, søn af Mariette og Lars Bonde, gift den
8.-12.-1965 med Stine B. Olsen, medhjælpende ægtefælle, født den 13.-12.-1940,
datter af Marie og Ole Olsen. Parret har børnene: Lars, født den 21.-3.-1967, Gitte,
født den 29.-4.-1969, Ole, født den 8.-6.-1971 og Lise, født den 16.-5.-1980.
B.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra
Jens O. Kristensen.
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"Nørreholm"s ejendomsskyld er
730.000. Areal 25 ha., heraf fra
solgt 1 ha., der er 1,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1898 og lø
bende restaureret, kostalde opført
1900, 1971 og 1976, lade 1970,
maskinhus og gylletank 1988, des
uden er der 1 gastæt silo. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 32 årskøer, 45 ungdyr og
20 slagtekalve, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der findes 3
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst, desuden er der ansat 1
deltids medhjælper.
NØRSKOVVEJ 4, "NØRREMARK",
VARHEDE, 7490 AULUM, tlf.
97-472593.
VAGN ABILDTRUP, gårdejer,
født den 11.-1.-1939, søn af Jensine og Frede Abildtrup, gift den
11.2.-1961 med Gerda Hansen,
født den 21.-6.-1943, datter af
Elisabeth og Asmus Hansen. Par
ret har børnene: Helle, født den
22.5.-1961, Connie, født den
30.-7.1962 og Gitte, født den
23.-7.1969.
V.A. overtog gården den 1.-11.-1965 fra Peder Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha.
Gården brændte den 3.-10.-1986 og blev genopført med et stuehus i 1987, kostalde
1974 og 1987, lade 1987 og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på
40 køer + opdræt af blandet race. Desuden er der en svineproduktion på 120 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1
gylletank, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn og køresilo til ensilage. Maskinstation
bruges til høst.

NØRSKOVVEJ 6, "NØRSKOV",
VARHEDE, 7490 AULUM, tlf.
97- 472855.
CHRISTEN DAM LARSEN, præ
stegårdsforpagter, født den 8.-1.1950, søn af Ane Grete og Lau
rits Larsen, gift den 9.-8.-1975
med Bodil Nielsen, dagplejer,
født den 22.-5.-1951, datter af
Inger og Carl Nielsen. Parret har
børnene: Jacob, født den 22.-9.1976, Peter, født den 7.-3.-1978
og Maja, født den 29.-12.-1981.
C.D.L. er i bestyrelsen for Land
boforeningen. Han overtog forpagtningen den 1.-4.-1974.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 55 ha., heraf 22 ha. skov.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret 1987, bygningerne bestående af 2 svinestalde,
lade og maskinhus er opført 1964. Gården drives med en svineproduktion på 1.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frø. Der findes 1
traktor, andel i mejetærsker, 1 lastbil til grisekørsel, gylletank, 1 vandingsmaskine
samt kornsilo.
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NØRSKOVVEJ 8, "GAMMELAGER", VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-473650.
JØRGEN JOHNSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1957, søn af Romana og Henrik Johnsen,
gift den 21.-5.-1988 med Anne Mette Rytter, hjemmehjælper, født den 15.-12.-1959,
datter af Elly og Eigil Rytter.
J.J. er smed. Han overtog gården den 1.-5.-1986 fra Christian Dam Larsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 6,5 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1959 og restaureret 1983, stald og lade opført 1959. Gårdens be
sætning er på 1 hoppe og 1 vallak af racen Oldenborg. Der findes 2 traktorer.
NØRSKOVVEJ 10, VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472855.
CHRISTEN DAM LARSEN, gårdejer, omtales under Nørskovvej 6.
C.D.L. overtog gården den 20.-8.-1986 fra Gunnar Laugesen.
Ejendomsskyld 1.030.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 4 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1930, kostalde opført 1890 og 1977, lade
1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frø,
korn og kartofler. Der findes 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Gården drives sammen
med præstegårdsforpagtningen Nørskovvej 6.
NØRSKOVVEJ 12, "ENGHØJ", VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472538.
FINN BACH, gårdejer, født den 25.-9.-1955, søn af Elin og Villy Bach, gift den
16.-10.-1982 med Hanne Marie Kristensen, kontorassistent, født den 10.-10.-1956,
datter af Birthe og Martin Kristensen. Parret har børnene: Maria, født den 11.-4.-1983
og Lars, født den 12.-1.-1986.
F.B. er entreprenør. Han overtog gården den 1.-2.-1982 fra Tove Andersen.
Areal 20 ha., heraf 9 ha. skov.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1973, lade opført 1892 og restaureret 1984.
Jorden er udlejet. Der findes 1 halmfyr.

OMMOSEVEJ 1, "MEJERIGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-143139.
SIGVALD ANDERSEN, gårdejer, født den 16.-12.-1930, søn af Anna Marie og Lars
Andersen, gift den 31.-3.-1967 med Anna-Lis Larsen, medhjælpende ægtefælle, født
den 4.-7.-1946, datter af Agnete og Peder Larsen. Parret har børnene: Torben, født
den 23.-12.-1967, Carsten, født den 20.-6.-1969 og Gustav, født den 17.-5.-1972.
S.A. byggede gården i 1957.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 21 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1957, svinestald ligeledes 1957 og lade 1957 og tilbygget 1975.
Gårdens besætning er på 1 årsko af racen SDM, desuden er der 4 årssøer, der produ
ceres ca. 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn og
ærter. Der findes 1 traktor og 1 vandingsmaskine. En bror hjælper til ved høst.

OMMOSEVEJ 2, "OMMOSEGÅRD",
HODSAGER, 7490 AULUM, tlf.
97-476068.
OVE KLOSTER, gårdejer, født
den 22.-7.-1950, søn af Nicoline
og Jacob Kloster, gift den 11.5.-1973 med Ulla Madsen, med
hjælpende ægtefælle, født den
22.-8.-1953, datter af Helga og
Jørgen Madsen. Parret har børne
ne: Berit, født den 2.-11.-1974,
Hanne, født den 24.-11.-1977 og
Marie, født den 9.-10.-1980.
O.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole, er næstformand i Landboforeningen Aulum-Hodsager og i jorbrugskommissionen i Ringkøbing Amt. Han overtog gården den 1.-4.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55 ha., der er blevet opdyrket 6 ha. hede.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret senest 1988, kostalde opført 1930 og 1974,
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lade 1930, maskinhus 1978, desuden er der et foderhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 60 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af blandet race. Plante
produktionens salgsafgrøder er kartofler, korn og ærter. Der findes 3 traktorer og 2
vandingsmaskiner. Maskinstation bruges til høst og desuden er der 1 medhjælper på
gården.

OMMOSEVEJ
3, "OMMOSEGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-143034.
POUL ERIK ANDERSEN, gårde
jer, født den 18.-6.-1936, søn af
Anna Marie og Lars Andersen,
gift den 1.-4.-1962 med Karen
Margrethe Bjerg, medhjælpende
ægtefælle, født den 16.-4.-1939,
datter af Agnethe og Peder
Bjerg. Parret har børnene: Hen
ning, født den 17.-9.-1962 og
Bjarne, født den 4.-2.-1966.
P.E.A. overtog gården den 1.-4.1962 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 36 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1970, kostald og svinestald opført 1924,
kartoffelhus 1965, maskinhus 1985 samt lade sidst i 1800-tallet. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn og ærter. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
OMMOSEVEJ 4, "OMMOSEGAARD", HODSAGER, 7490
AULUM, tlf. 97-143212.
SVEND AAGE HØJ ANDERSEN,
gårdejer, født den 12.-4.-1936,
søn af Marie og Johan Andersen,
gift den 28.-4.-1961 med Ester
Erfurt Skorstengaard, medhjæl
pende ægtefælle, født den 15.-2.1939, datter af Dagny og Aage
Skorstengaard. Parret har børne
ne: Jan, født den 3.-3.-1962, Ka
rin, født den 1.-5.-1964, Con
nie, født den 20.-7.-1965 og Jørn, født den 18.-3.-1975.
S.AA.H.A. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1961
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha., heraf 5,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1970, svinestalde opført 1931, 1975 og 1978,
kartoffelhus 1963, lade 1931, maskinhus 1983, desuden er der 2 gylletank og 1 gastæt
silo. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der findes 3 traktorer, 1
vandingsmaskine og 1 kartoffeloptager. Maskinstation bruges til høst.
OVERGAARDVEJ 1, "OVERGAARD", LJØRRING, 7490 AULUM, tlf. 07-472604.
OVE MØLLER NØRGAARD, gårdejer, født den 6.-12.-1943, søn af Oline og Jens
Tidemann Nørgaard, gift den 14.-10.-1964 med Tove Lynge, sygehjælper, født den
17.-10.-1943, datter af Jensine og Jens Lynge. Parret har børnene: Gitte, født den
29.-3.-1965, Lene, født den 15.-3.-1981 og Mette, født den 1.-1.-1983.
O.M.N. overtog gården den 1.-11.-1972 fra Martha Overgaard.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 24,3 ha., heraf 0,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10
ha.
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1892 og restaureret 1975, heste
stald opført 1892, lade og svinestald 1920, maskinhus 1975 og
minkhaller 1983 og 1987. Gården
drives med en minkproduktion på
600 avlstæver, desuden er der 4
hopper + opdræt af Dansk Varm
blod. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter, frø og
korn. Der findes 1 traktor, 1 me
jetærsker, 1 fodermaskine, mark
vandingsanlæg, gastæt silo til
korn samt halmfyr.

OVERGAARDVEJ 6, "ØSTERGAARD", LJØRRING, 7490 AULUM, tlf. 97-472319.
EGON LINDBERG, gårdejer,
født den 23.-4.-1956, søn af Ma
ren og Robert Lindberg, gift den
8.-8.1981 med Aase Nielsen,
husassistent, født den 25.-10.-1957,
datter af Annelise og Karl Niel
sen. Parret har børnene: Henrik,
født den 13.-11.-1984 og Carsten,
født den 23.-9.-1986.
E.L. overtog gården den 1.-2.1981 fra Laurits Lauridsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha. Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1950, spaltestald
og kalvestald 1973 og svinestald ca. 1900. Gården drives med en kvægproduktion på 53
køer + opdræt, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, 1 vandingsmaskine og køresilo til ensilage,
samt genvindingsanlæg for varme. På gården er ansat 1 dreng som medhjælp og des
uden bruges maskinstation til høst.

OVER HØSTRUPVEJ 4, "FLØJSTEDHØJGAARD", 7540 HADERUP, tlf. 97-452558.
ANDERS DALSGAARD, agronom, født den 30.-8.-1947, søn af Jensine og Aage
Dalsgaard, gift i 1976 med Valerie Davey, født den 24.-12.-1948, datter af Irene og
Thomas Davey. Parret har børnene: Kristoffer, født den 26.-2.-1978, Julie, født den
10.-1.-1980, Katie, født den 29.-11.-1981 og Samuel, født den 7.-6.-1987.
A.D. overtog gården i 1981 fra Mortensen.
Areal 19 ha., heraf 3 ha. eng og 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1930, alle udbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade,
er opført i 1913. Gårdens besætning er på 15 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, korn og frø. Der findes 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til høst.
OVER HØSTRUPVEJ 5, 7540 HADERUP, tlf. 97-456024.
TAGE MEEDOM, vognmand, født den 5.-5.-1932, søn af Katrine og Alfred Meedom,
gift den 8.-5.-1955 med Thea Laursen, født den 3.-8.-1931, datter af Katrine og Knud
Laursen. Parret har børnene: Finn, født den 9.-12.-1955, Tove, født den 4.-4.-1958, Ib,
født den 13.-6.-1960 og Berit, født den 27.-6.-1967.
T.M. overtog gården i 1977 fra sin svoger, Egon Laursen, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 0,5 ha. plantage.
Desuden er der forpagtet 33 ha.
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taureret 1977, lade opført 1953
og maskinhus 1980. Gårdens be
sætning er på 40 ammekøer af
racen Hereford, desuden er der
en minkproduktion på 260 tæver,
der produceres ca. 1.200 hvalpe
årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, korn og kartof
ler. Der findes 1 traktor, 1 gum
miged og 1 vandingsmaskine.

OVER HØSTRUP 6, 7540 HADERUP, tlf. 97-456089.
VERNER KUDAHL PEDERSEN, gårdejer, født den 26.-1.-1926, søn af Katrine og
Anthon Pedersen, gift den 30.-11.-1957 med Maja Birkkjær, født den 4.-1.-1935, datter
af Johanne og Harald Birkkjær. Parret har børnene: Anne Mette, født den 16.-3.-1959,
Bente, født den 14.-3.-1962 og Birgittw, født den 28.-5.-1966.
V.K.P. byggede gården i 1957.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 3 ha. eng og 1,5
ha. skov.
Stuehuset er opført 1957 og tilbygget 1967, laden blev genopført efter en brand i
1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn
og kartofler. Der findes 1 traktor, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn og køresilo til
ensilage samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
OVER HØSTRUPVEJ 8, "SOLVANG", 7540 HADERUP, tlf. 97-456106.
OLINE VISTISEN, gårdejer, født den 6.-6.-1908, datter af Laurine og Knud Knudsen,
gift med Peder Vistisen. Parret har børnene: Ole, født den 2.-10.-1926, Mariane, født
den 5.-5.-1928, Inga, født den 8.-10.-1940, Ernst, født den 2.-8.-1943, Agnes, født den
1.-7.-1944 og Knud, født den 14.-7.-1948.
P.V. er død, han byggede gården i 1927.
Areal 25 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1971, alle udbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lade, er opført 1927. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, korn, frø og kartofler. Der findes 1 traktor, 1
vandingsmaskine og kornsilo. En søn driver gården og der bruges maskinstation til
høst.
PILHUSEVEJ 9, "GRAAGAARD", GROVE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143339.
PEDER DAMGAARD JENSEN, gårdejer, født den 22.-3.-1956, søn af Lydia og Carl
Damgaard Jensen, gift den 26.-7.-1986 med Jonna Nielsen, lagerarbejder, født den
18.-7.-1961, datter af Gerda og Niels Kristian Nielsen. Parret har datteren Pernille,
født den 18.-7.-1987.
P.D.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Jens
Maabjerg.
Areal 65 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1900, udbygningerne ligeledes 1900, kartoffelhus og maskinhus
1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter,
korn, raps, boghvede og 1 ha. med kinakål. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager og 1 kartoffellægger.
RAVNMOSEVEJ 2, LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97-472396.
OLE MICHAEL PEDERSEN, gårdejer, født den 18.-7.-1962, søn af Laura Uglsø og
Magnus Pedersen.
O.M.P. overtog gården den 1.-11.-1988 fra Anders Ole Sig Jensen.
Ejendomsskyld 1.280.000. Areal 32 ha.
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Stuehuset er opført 1880, kostald og lade 1975 og silohus 1981. Gården drives med en
kvægproduktion på 68 køer + opdræt af racerne SDM og Jersey. Der findes 3 trakto
rer, 1 gylletank, kornsilo samt køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til roeoptagning.
RAVNMOSEVEJ 4, "RAVNDAL", LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97-472124.
ERLING BAK ERIKSEN, gårdejer, født den 20.-10.-1942, søn af Maren Bak og Jens
Brødbæk Eriksen, gift den 26.-3.-1967 med Kirstine Jensen, født den 2.-3.-1940, datter
af Kirstine og Jens Jensen. Parret har børnene: Helle Bak, født den 27.-5.-1970 og
Lone Bak, født den 25.-1.-1975.
E.B.E. er landsformand for DRK Kvægavlsforening og medlem af landsudvalget for
kvæg. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1979, ungdyrstald og lade opført 1946, kostald
1975 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer + opdræt,
alle af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2
traktorer, maskinstation bruges til høst og ensilering.

RAVNMOSEVEJ 5, "HEDEBO", LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97-473732.
KURT og BRUNO MOGENSEN, gårdejere.
K.M. er født den 15.-12.-1956, søn af Elly og Hans Mogensen, gift den 16.-7.-1983
med Birte Andersen, født den 9.-3.-1957, datter af Emilie og Peter Andersen. Parret
har børnene: Sanne, født den 5.-6.-1986 og Jens, født den 29.-1.-1988.
B.M. er født den 25.-3.-1962, søn af Elly og Hans Mogensen, gift med Conny Wraming,
datter af Jytte og Anton Wraming. Parret har datteren Anja, født i 1983.
B.M. overtog gården i 1982, i 1986 købte K.M. andel i den, desuden driver de sammen
Vestjysk Murer- og Entreprenørforretning i Aulum.
Areal 26,1 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1985, stald og lade opført 1928, 10 mink
haller og 1 rævehal 1987. Gården drives med en pelsdyrproduktion på 900 minktæver
og 50 rævetæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes
1 traktor, markvandingsanlæg og stalde og lade er indrettet til pelseri. På gården er
ansat 1 fast medhjælper.
RAVNMOSEVEJ 6, "BAKKELY",
LUNDBY, 7490 AULUM, tlf. 97473365.
SVEND KLOSTER KRISTIANSEN,
gårdejer, født den 3.-12.-1951,
søn af Marie og Herluf Johannes
Kristiansen, gift den 17.-3.-1974
med Lisbeth Kristiansen, født
den 22.-10.-1952, datter af Jo
hanne Marie og Anton Kristian
Kristiansen. Parret har børnene:
Helle, født den 31.-1.-1975, Han
ne, født den 26.-3.-1977, Allan,
født den 19.-9.-1981 og Marie,
født den 29.-8.-1986.
S.K.K. overtog gården den 20.-1.-1980 fra Ove Nielsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 46,8 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1976, kostald opført 1963 og 1973, spaltestald
1976, maskinhus 1986 og svinestald 1950. Gården drives med en kvægproduktion på 46
køer + opdræt, af racerne SDM og blandet racer, desuden er der 7 moderfår. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, gastæt silo til
korn samt genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.

RISKÆRVEJ 8, SIMMELKÆR, 7451 SUNDS.
TAGE LAURIDSEN, omtales under Sandgårdvej 6, Haderup.
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Ejendomsskyld 630.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1956, udbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
ligeledes fra 1956. Gården drives sammen med Sandgårdvej 6, 9 og 15.

ROMVIGVEJ 10, LJØRRING,
7490 AULUM, tlf.97-472349.
MOGENS BONDE JESSEN, gårde
jer, født den 9.-5.-1933, søn af
Margrethe og Kristian Jessen,
gift den 18.-5.-1957 med Klara
Pedersen, født den 18.-4.-1936,
datter af Kristina og Silius Pe
dersen. Parret har børnene: Jet
te, født den 20.-1.-1959, Kristi
an, født den 9.-3.-1963 og Steen,
født den 2.-3.-1967.
M.B.J. overtog gården den 1.-8.1957 fra Poul Hansen.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1975, svinestald opført 1970, lade 1930 og
kostald og maskinhus 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps og ærter. Sønnen Kristian driver maskinstation på ejendommen, han har
følgende redskaber: 1 rendegraver, 1 gummiged, 3 mejetærskere, 6 traktorer, 1 gylle
vogn, ammoniakudstyr og møgspredere. I sæsonen er der ansat 5 medarbejdere.

ROMVIGVEJ 15, "HØJLUND", LJØRRING, 7490 AULUM, tlf. 97-473605.
GUNNER KNUDSEN, gårdejer, født den 18.-11.-1961, søn af Helga og Johannes Knud
sen, gift den 25.-9.-1982 med Susanne Rasmussen, født den 22.-5.-1963, datter af Asta
og Egon Rasmussen. Parret har børnene: Mette, født den 17.-10.-1986 og Morten, født
den 30.-6.-1988. G.K. overtog gården den 1.-8.-1985 fra sine forældre.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Bygningerne består af stuehus, kostald, kalvestald, foderhus og maskinhus. Gården
drives med en kvægproduktion på 47 køer + opdræt, alle af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank og silo til
ensilage. På gården er ansat en mand på deltid. Maskinstation bruges til høst.
ROMVIGVEJ 17, ROMVIG, 7490 AULUM, tlf. 07-472793.
SVEND HENNING MADSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1925, søn af Katrine og Mads
Madsen.
S.H.M. arbejder ved Herning kommunes parkvæsen. Han overtog gården den 18.-8.1956 fra Lars Christian Jensen. Ejendomsskyld 520.000. Areal 8,7 ha.
Stuehuset er opført 1931, svinestald 1901, kostald og lade 1974. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der findes 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.
ROTVIGVEJ 5, "ØSTERGAARD",
VARHEDE, 7490 AULUM, tlf.
97-473414.
POUL ERIK RIIS, gårdejer, født
den 10.-4.-1962, søn af Dagmar
og Ejnar Riis, gift den 30.-6.-1984
med Dagmar Madsen, kontorassi
stent, født den 19.-1.-1965, dat
ter af Edith og Jens Madsen.
Parret har datteren Trine, født
den 15.-11.-1986.
P.E.R. er landbrugsmedhjælper.
Han overtog gården den 24.-10.-
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1984 fra Anna Østergaard.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 38,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1985, svinestalde og lade opført 1930,
maskinhus 1960 og minkhal 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350
stk. årligt, desuden er der en minkproduktion på 200 tæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor , 1 mejetærsker og plansilo.
ROTVIGVEJ 7, "NØRREGAARD",
VARHEDE, 7490 AULUM, tlf.
97-473142.
BJARNE VAD THOMSEN, gårde
jer, søn af Ketty og Thomas
Thomsen, gift med Birgit Simon
sen, datter af Inga og Møller Si
monsen. Parret har børnene: Hen
rik, Marlene, Søren og Emil.
B.V.T. overtog gården den 1.-2.1977 fra Niels Jensen.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 20
ha., der er 5,5 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1980, svinestalde opført 1945, 1955, 1977 og
1980, lade 1954 og maskinhus 1983. Gården drives med en svineproduktion på 100 års
søer, der produceres ca. 2.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, frø og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, gastæt
silo til korn, plansilo og halmfyr.
RUGBJERGVEJ 22, "SØNDER
RUGBJERG", 7490 AULUM, tlf.
97473526.
CLEMMEN SVENDSEN, gårdejer,
født den 22.-8.-1959, søn af In
ger og Carl Svendsen, gift den
29.-9.-1984 med Ulla Oehlenschlager Hansen, kontorassistent, født
den 6.-5.-1962, datter af Anne
og Kaj E. O. Hansen. Parret har
datteren Lisbeth, født den 19.7.-1987.
C.S. er specialarbejder. Han
overtog gården den 1.-8.-1988 fra Ejlif Lauridsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,3 ha., heraf 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1983, kostald opført 1961, svinestald 1970,
lade 1961 og maskinhus 1920. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 1 traktor, maskinstation
bruges til høst.
RUGBJERGVEJ 26, "TORP",
7490 AULUM, tlf. 97-472057.
SIGVALD KIILERICH, gårdejer,
født den 23.-1.-1916, søn af El
len Marie Juhl og Søren Kristian
Kiilerich, gift den 26.-10.-1946
med Anna Marie Pedersen, født
den 11.-12.-1916, datter af Mar
grethe Katrine og Laurids Taulborg Pedersen. Parret har børne
ne: Gert, født den 5.-8.-1947 og
Grethe, født den 22.-4.-1951.

-67-

S.K. er handelsmand. Han overtog gården den 1.-5.-1947 fra sin svigerfar, nuværende
ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., der er 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1976, alle udbygningerne, bestående af ko
stald, svinestald og lade, er opført 1891. Gårdens besætning er på 10 køer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der bruges en del maskinstation.
RØRKÆRVEJ 2, "RØRKÆRDAM", 7490 AULUM, tlf. 97-472170.
JOHANNES SKOVGAARD MORTENSEN, gårdejer, født den 20.-3.-1914, søn af Ane
Kirstine og Jakob Skovgaard, gift den 12.-8.-1937 med Johanne Marie Jensen, født den
26.-7.-1912, datter af Ane Birgitte og Peter Østergaard Jensen. Parret har børnene:
Hilda, født den 4.-5.-1938, Else Marie, født den 26.-4.-1940, Ane Birgit, født den
29.-8.-1941, Henry, født den 15.-11.-1942, Peter, født den 5.-4.-1946, Astrid, født den
16.-5.-1953, og tvillingerne Emma og Jenny, født den 30.-10.-1954.
J.S.M. overtog gården den 1.-11.-1946 fra sin moster, Kirsten Nielsen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1966, stald 1929 og lade 1954. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og ærter. Der findes 1 traktor. Maskinstation
bruges til høst.

SANDGÅRDVEJ 4, "SANDGAARD", GROVE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143025.
EJVIND JENSEN, gårdejer, født den 22.-11.-1930, søn af Agnes og Jens Jensen, gift
den 22.-12.-1969 med Ebba Rasmussen, født den 22.-2.-1929, datter af Julie og Peder
Rasmussen.
E.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 72 ha., heraf 9 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade opført 1928,
maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kar
tofler, ærter, korn og raps. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, 1 vandings
maskine, plantilo med tørreri samt gennemløbs silo.

SANDGÅRDVEJ 6, GROVE, 7540
HADERUP, tlf. 97-143106.
TAGE LAURIDSEN, gårdejer,
født den 31.-12.-1947, søn af
Anna og Alfred Lauridsen, gift
den 4.-1.1973 med Mette L. Sø
rensen, medhjælpende ægtefælle,
født den 2.-1.-1954, datter af
Anna og Holger Sørensen. Parret
har sønnen Brian, født den 23.3.-1987.
T.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Jens Pauli Kjeldsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 77 ha., heraf 5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 30
ha. på Sandgårdvej 9. I 1982 blev gården "Skovlund" tilkøbt, den var på 55 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1979, kartoffelhus opført 1954 og 1977, des
uden er der kartoffelvaskeri og sorteringsrum, maskinhus opført 1985. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn, raps, frøgræs, ærter
og spindehør. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, 1 kartoffel
optager, 1 kartoffellægger, 1 plansilo med tørreri samt halmfyr. Gården drives
sammen med Sandgårdvej 9 og 15 samt Riskærvej 8.

SANDGÅRDVEJ 7, GROVE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143104.
MARGRETHE SÆRKJÆR, sygemedhjælper, født den 23.-1.-1951, datter af Inger og
Alfred Kristoffersen, gift i 1971 med Aage Særkjær, gårdejer, født den 16.-2.-1951,
søn af Anna og Alfred Særkjær. Parret har børnene: Bjarne, født den 27.-9.-1973 og
Lene, født den 30.-3.-1976.
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A.S. har været på Hammerum Landbrugsskole.
M.S. overtog gården i 1972 fra Alfred Maarbjerg Nielsen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1966, kostalde opført 1920 og 1973, spal
testald 1978, lade og foderhus 1979, maskinhus 1975 og gylletank 1988, desuden er der
2 køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøre og 60 ungdyr af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 2 traktorer, 2
vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, staldvarmen bruges til opvarmning af stuehus.

SANDGÅRDVEJ 13, "ROSENLUND", GEDHUS, 7540 HADERUP, tlf. 97-143237.
FINN ANDERSEN, gårdejer, født den 1.-7.-1947, søn af Karen og Ejvind Andersen.
F.A. er slagter. Han overtog gården i 1986 fra Laust Bækgaard.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1987, kostald opført 1960, staklade 1972, lade
1957 og maskinhus 1947. Gårdens besætning er på 3 travheste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, korn og kartofler. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine og 5 tårnsiloer med tørreri.
SANDGÅRDVEJ 17, "LILLE GED
HUS", GROVE, 7540 HADERUP,
tlf. 97-143135.
RIKARDT MELDHEDE, gårdejer,
født den 1.-2.-1932, søn af Ag
nethe og Peder Meldhede, gift
den 11.-11.-1961 med Jytte Han
sen, medhjælpende ægtefælle,
født den 4.-7.-1932, datter af
Margrethe og Kristian Hansen.
Parret har børnene: Jens Ole,
født den 7.-5.-1962, Anne Dor
the, født den 25.-9.-1963 og Mic
hael, født den 29.-6.-1967.
R.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 8.-11.-1961 fra
Laurits Klemmens.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35,8 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1972, kostald opført 1973, svinestald 1962,
kartoffelhus 1970, lade 1908 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion
på 32 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og kornsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

SDR. SKJERKVEJ 2, "SØNDERGAARD", SKJERK, 7490 AULUM,
tlf. 97-472154.
MADS BLÆSBJERG, gårdejer,
født den 20.-2.-1954, søn af
Magdalene og Kristian Blæsbjerg,
gift den 14.-5.-1988 med Esther
Olsen, lægesektretær, født den
1.8.-1957, datter af Tove og Wil
helm Olsen.
M.B. overtog gården den 1.-8.1976 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
33,3 ha., heraf 3,5 ha. skov og
0,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1988, kostalde opført 1918 og 1976, lade og
garage 1918, maskinhus 1987 og silohus 1981. Gården drives med en kvægproduktion
på 68 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
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og korn. Der findes 3 traktorer, gylletank, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn,
køresilo til ensilage samt genvindingsanlæg for varme. På gården er ansat 1 foderme
ster, maskinstation bruges til høst.
SDR. SKJERKVEJ 3, "HEDEGAARD", SKJERK, 7490 AULUM,
tlf. 97-472788.
BENT IVERSEN, gårdejer, født
den 28.-2.-1948, søn af Sigrid og
Emil Iversen, gift den 29.-9.-1973
med Edel Jensen, født den 18.11.-1950, datter af Ketty og
Hartvig Jensen. Parret har bør
nene: Tina, født den 20.-8.-1974,
Lasse, født den 3.-6.-1982 og
Hanne, født den 5.-2.-1986.
B.I. overtog gården den 1.-8.-1973
fra Peder Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1987, kostald og lade 1959, spaltestald 1975, silohus 1977 og
maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 trak
torer, 1 gylletank, 1 vandingsmaskine, køresilo til ensilage, kornsilo samt genvindings
anlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.

SDR. SKJERKVEJ 5, "SKJERK
NØRGAARD", SKJERK, 7490
AULUM, tlf. 97-473050.
ARTHUR MARKUSSEN og LISE
LOTTE TERNVIG, gårdejere.
A.M. er født den 28.-5.-1938,
søn af Gertrud og Niels Markus
sen, gift den 17.-4.-1988 med
L.T., født den 26.-9.-1956, dat
ter af Emmy og Valdemar Tern
vig. Parret har sønnen Christian,
født den 16.-8.-1985.
A.M. og L.T. overtog gården den
1.-11.-1981 fra Finn Beltow.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1975, hestestalde opført 1930, lade og
kursusbolig 1950, sidstnævnte er moderniseret i 1982, ridehus opført 1974. Gården
drives med uddannelse og salg af heste, der afholdes ridekurser på gården. Besætnin
gen er på ca. 20 konkurrenceheste. Der findes 1 traktor, 1 vandingsmaskine,
genvindingsanlæg for varme samt ridehus og udendørs bane. På gården er ansat 1 fast
medarbejder.
SDR. SKJERKVEJ 6, "LUNDA
GER", SKJERK, 7490 AULUM,
tlf. 97-472638.
JENS OLSEN JENSEN, gårdejer,
født den 18.-6.-1947, søn af
Astrid og Svend Olsen, bor sam
men med Anna Møller, sygehjæl
per, født den 31.-10.-1950, dat
ter af Emma og Jens Møller. Par
ret har børnene: Kenneth, født
den 31.3.-1972 og Vibeke, født
den 15.8.-1974.
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3.0.3. er slagtermester. Han overtog gården den 1.-5.-1987 fra Ernst Nielsen.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1987, stald og lade opført 1920. Ejendommen
drives med hundeopdræt af racen Shetland Sheepdog, der er 4 avlstæver.

SDR. SK3ERKVE3 12, SK3ERK, 7490 AULUM, tlf. 97-472315.
THEODOR LAURIDSEN, gårdejer, født den 22.-6.-1921, søn af Emma og Peter Laurid
sen, gift den 2.-3.-1945 med Anna Marie Andersen, født den 18.-2.-1922, datter af
Maren og Niels Peder Andersen. Parret har børnene: Niels Peder, født den 9.-12.1946, Tove, født den 9.-3.-1949, Sven, født den 25.-12.-1951 og Arne, født den
1.-6.-1965.
T.L. overtog gården den 1.-9.-1946 fra Kresten Bank Lauridsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1980, stald opført 1880 og lade 1954. 3orden
er udlejet, der er 1 traktor.
SDR. SK3ERKVE3 18, "NØRREAGER", SK3ERK, 7490 AULUM, tlf. 97-472656.
3ENS KRISTIAN KNUDSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1950, søn af Margot og Peder
Knudsen, gift den 16.-11.-1974 med Birthe Fryjk, født den 18.-9.-1953, datter af
Kirstine og Eskild Fryjk. Parret har børnene: Helle, født den 1.-9.-1978, Poul, født
den 2.-5.-1983 og Lotte, født den 5.-6.-1987.
S.K.K. overtog gården den 1.-8.-1974 fra Mads G. Olsen.
Ejendomsskyld 2.200.000 Areal 40 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 1 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1985, svinestalde er opført 1976, 1978, 1984
og 1986, lade 1900, foderhus 1976 og maskinhus 1981. Gården drives med en svine
produktion på 215 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt og der sælges
2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frø. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, gastæt silo til korn samt halmfyr. Der
er 1 fast medarbejder på gården, som drives sammen med Sdr. Skjerkvej 1 og 16.

SK3ERKVE3 1, "BLÆSB3ERG",
SK3ERK, 7490 AULUM, tlf. 97473630.
KURT 3ACOBSEN, gårdejer, født
den 6.-5.-1956, søn af Rosa og
Peder 3acobsen, gift den 28.-10.1983 med Karin Højbjerg, lægese
kretær, født den 1.-8.-1962, dat
ter af Elisabeth og Laur. Høj
bjerg. Parret har børnene: Chris,
født den 1.-7.-1986 og Rebecca,
født den 2.-2.-1988.
K.3. overtog gården den 1.-6.-1986
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 12
ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1977, kostald opført 1967, maskinhus 1974 og
3 minkhaller 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af
racen SDM. Desuden er der en minkproduktion på 360 avlstæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer og 1 plansilo til korn. På
gården er ansat 1 dreng som medhjælper og der bruges maskinstation til høst.

SK3ERKVE3 2, "ØSTERGAARD", SK3ERK, 7490 AULUM, tlf. 97-472313.
AGNER ØSTERGAARD, gårdejer, født den 5.-11.-1929, søn af Ane Birgitte Lundsgaard og Peder Østergaard 3ensen, gift den 29.-8.-1953 med Dagny Dahl, født den 24.12.-1932, datter af Ane Kirstine Flyndergaard 3ensen og Kresten Frandsen Dahl.
Parret har børnene: Peder, født den 9.-10.-1954 og Merete, født den 5.-11.-1958.
A.Ø. overtog gården den 1.-9.-1953 fra sine forældre.
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ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1835 og re
staureret 1958, svinetald og lade
opført 1931 og maskinhus 1964.
Gården drives med en svinepro
duktion på 12 årssøer, der produ
ceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og korn. Der findes 2
traktorer, kornmagasin og halm
fyr. Maskinstation bruges til
høst.
SKJERKVEJ 3, "MELDGAARD", SKJERK, 7490 AULUM, tlf. 97-472106.
SØREN MAGNUS NIELSEN, gårdejer, født den 23.-12.-1911, søn af Kirsten Damgaard
og Peder Chr. Nielsen.
S.M.N. overtog gården den 1.-6.-1949 fra sine forældre.
Areal 14,1 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. skov og 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900, stald ligeledes 1900 og lade 1931. Oorden er udlejet.
SKJERKVEJ 4, "ELMHOLT",
SKJERK, 7490 AULUM, tlf. 97472021.
NIELS ERIK NIELSEN, gårdejer,
født den 27.-1.-1933, søn af Jen
ny Marie og Laur. Nielsen, gift
den 4.-5.-1958 med Hilda Skovgaard Mortensen, beskæftigelses
leder, født den 4.-5.-1938, dat
ter af Johanne Marie og Johan
nes Skovgaard Mortensen. Parret
har børnene: Inger Marie, født
den 12.-8.-1959, Helle og Lene,
født den 2.-3.-1965.
N.E.N. er klovbeskærer. Han overtog gården den 22.-6.-1976 fra Hansen.
Ejendomsskyld 625.000. Areal 13,7 ha., heraf 2,9 ha. eng.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1976, stald opført 1950 og lade 1985. Gården
drives med hesteavl, besætningen er på 1 hoppe af Dansk Varmblod, 4 hopper og 1
hingst af racen New Forrest. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og
korn. Der findes 1 traktor og kornmagasin. Maskinstation bruges til høst.

SKJERKVEJ 5, "VESTERGAARD",
SKJERK, 7490 AULUM, tlf. 97472359.
LARS CHRISTIAN NIELSEN,
gårdejer, født den 15.-2.-1936,
søn af Kristine og Hans Chr.
Nielsen, gift den 27.-4.-1963 med
Gerda Nielsen, sygemedhjælper,
født den 21.-6.-1941, datter af
Marie og Thorvald Nielsen. Par
ret har børnene: Anette, født
den 25.-2.- 1964, Hans Jørgen,
født den 20.4.-1966 og Charlotte,
født den 2.-5.-1970.

L.C.N. overtog gården i juni 1963 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 3 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 5 ha.
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1954, lade 1898, kartoffelhus 1956, spaltestald 1973 og maskinhus 1974. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 køer + opdræt, alle af racen
RDM. Svineproduktionen er på 35 årssøer, der produceres ca. 600 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt genvindingsanlæg for varme.

SKJERKVEJ 7, "ABILDGAARD", SKJERK, 7490 AULUM, tlf. 97-472358.
JOHANNES MELDGAARD, gårdejer, født den 15.-8.-1937, søn af Marie og Søren Meldgaard, gift den 26.-10.-1963 med Lilly Bonde, født den 9.-10.-1942, datter af Mariette
og Lars Bonde. Parret har børnene: Birgit, født den 11.-6.-1966 og Henning, født den
17.-6.-1968.
J.M. er vurderingsinspektør for Nykredit og revisor i Landboforeningen. Han overtog
gården den 16.-12.-1964 fra Kresten Laugesen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1984, kostald og svinestald er opført 1960,
ungdyrstald 1973 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 16 køer
+ opdræt, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
plansilo til korn samt genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.
SKJERKVEJ 9, "STORGAARD", SKJERK, 7490 AULUM, tlf. 97-473658.
JOHANNES RØJKJÆR LAUSTSEN, gårdejer, født den 14.-3.-1962, søn af Johanne Røjkjær og Svend Aage Jensen, gift den 14.-7.-1984 med Kirsten Anita Laustsen, syge
plejeelev, født den 7.-2.-1964, datter af Birgit og Jens Chr. Laustsen. Parret har
datteren Maria, født den 28.-2.-1986.
J.R.L. overtog gården den 9.-12.-1985 fra Helge Kiilerich.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 73,8 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 13,8 ha. skov,
3,3 hede og 7,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1891 og restaureret 1975, kostald opført 1957, svinestald 1965,
spaltestald og maskinhus 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 65 køer +
opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, 1 vandingsmaskine,
plansilo til korn samt køresilo til ensilage, desuden er der genvindingsanlæg. Der er
ansat 1 medarbejder og der bruges maskinstation til høst.
SKJERKVEJ 13, "STENGAARD", SKERK, 7490 AULUM, tlf. 97-472577.
KNUD KJÆRGAARD, gårdejer, født den 25.-9.-1945, søn af Signe og Kristian Kjærgaard.
K.K. er i repræsentantskabet for mejeriet Vekofa. Han overtog gården den 25.-1.-1972
fra Asger Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 73,4 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1942, kostalde 1959 og 1970, silohus 1975 og lade 1980. Gården
drives med en kvægproduktion på 49 køer + opdræt, alle af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner,
plansilo til korn og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til høst.

SKÆRBÆKVEJ 2, "SKOVGAARD",
7470 AULUM, tlf. 97-472053.
LARS PEDER SKOVGAARD,
gårdejer, født den 26.-3.-1919,
søn af Ane Kirstine og Jacob
Chr. Mortensen, gift den 26.-7.—
1953 med Irene Kristiansen,
medhjælpende ægtefælle, født
den 9.-8.-1930, datter af Anna
og Poul Kristiansen. Parret har
børnene: Anna Marie, født den
2.-5.-1955, Birthe, født den
2.-6.-1958, Poul Jacob, født den
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L.P.S. overtog gården i 1950 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 50 ha., heraf 6 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1978, kostald 1957, svinestald 1972, lade 1967, maskinhus og
kartoffelhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres
ca. 400 slagtesvin årligt. Desuden er der anpart i ormekultur. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
SKÆRBÆKVEJ 3, "BAKKELY", 7490 AULUM, tlf. 97-472304.
JENS AAGE JENSEN, gårdejer, født den 6.-1.-1949, søn af Rigmor og Svend Aage
Jensen.
J.AA.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1984 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22,2 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1910 og senest restaureret 1987, kostald opført 1954, svinestald
1965, maskinhuse 1972 og 1986 samt gylletank 1987. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden
er der 2 årssøer, der produceres ca. 25 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og 1
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
SKÆRBÆKVEJ 5, "MARIELYST",
SKÆRBÆK, 7490 AULUM, tlf.
97-472576.
AKSEL MORTENSEN, gårdejer,
født den 25.-5.-1943, søn af Dag
mar og Karl Mortensen, gift den
11.-11.-1966 med Emmy Pedersen,
født den 19.-8.-1936, datter af
Maren og Peder Pedersen. Parret
har børnene: Bent, født den 18.3.-1959 og Ninna, født den 9.-4.1965.
A.M. er løsarbejder. Han overtog
gården den 1.-12.-1965 fra Jens
Chr. Skovgaard.

Ejendomsskyld 530.000. Areal 15,3 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1982, kostalde 1932 og 1974, roehus 1979 og
maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 19 køer + opdræt, alle af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 rende
graver, 1 vandingsmaskine og plansilo til korn. Maskinstation bruges til høst.
SKÆRBÆKVEJ 7, "SKÆRBÆKGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97472034.
BØRGE LAURSEN, gårdejer,
født den 2.-11.-1934, søn af Jo
hanne og L. Laursen, gift den
10.-6.1961 med Grethe Munk,
medhjælpende ægtefælle, født
den 14.-4.1942, datter af Ninna
og Ejner Munk. Parret har bør
nene: Kim, født den 10.-3.-1964
og Ole, født den 7.-8.-1971.
B.L. overtog gården den 1.-5.1961 fra Simon Andersen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. skov og 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1970, kostald opført 1948, svinestald 1960 og
maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20
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årligt. Der findes 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 springlervandingsanlæg, kornsilo med tørreri.
SPEGBJERGVEJ 1, "SØNDERBÆK", KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472802.
EJNER ANDERSEN, gårdejer, født den 10.-12.-1948, søn af Grete og Andreas Ander
sen, gift den 1.-9.-1973 med Ingelise Thalund, datter af Tinne og Jens Thalund. Parret
har børnene: Line, født den 2.-2.-1976, Claus, født den 12.-4.-1980 og Mette, født den
20.-6.-1987.
E.A. overtog gården den 1.-8.-1973 fra Karl Hestbæk.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23,8 ha., desuden er der forpagtet 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1978, kostalde opført 1900 og 1976, lade
1901, spaltestald 1980 og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 45
køer + odpræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, gylletank, 1 springlervandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
SPEGBJERGVEJ 3, "AAGAARD", KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472688.
ROBERT FREDERIKSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1939, søn af Magda og Johannes
Frederiksen, gift den 19.-9.-1964 med Emmy Nørgaard Kristensen, født den
14.-1.-1945, datter af Anna og Kristian Nørgaard Kristensen. Parret har børnene:
Jonna, født den 25.-9.-1965, Mogens, født den 23.-8.-1968, Birger, født den
2.-11.-1969 og Henrik, født den 10.-4.-1976.
R.F. er deltids chauffør. Han overtog gården den 1 .-7.-1964 fra Marius Damholt.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostalde 1942 og 1974, lade 1890 og maskinhus 1982. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 15 køer + opdræt, alle af
racen SDM, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1
springlervandingsanlæg, kornsilo med portionstørreri og halmfyr. Maskinstation bruges
til høst.

SPEGBJERGVEJ 4, "LILLE KILDE",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97472542.
HANS EVALD JENSEN, gårdejer,
født den 22.-2.-1925, søn af Mar
tha og Edvard Martin Jensen,
gift den 31.-3.-1962 med Ruth
Pedersen, født den 13.-1.-1936,
datter af Magda Margrethe og
Henry Pedersen.
H.E.J. overtog gården den 1.-2.1962 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 820.000. Areal

25,6 ha. Desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1979, svinestald opført 1900, kostald 1977,
garage 1954, hønsehus 1930, lade 1956 og maskinhus 1974. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 33 køer + opdræt, alle af racen SDM, svinepro
duktionen er på 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der findes 2
traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.
SPEGBJERGVEJ 6, "BAKKELUND", KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472541.
GUNNER PEDERSEN, (Højmark), gårdejer, født den 5.-1.-1926, søn af Mette og Chr.
Pedersen, gift den 27.-7.-1951 med Edith Jensen, født den 10.-1.-1933, datter af
Karen og Ingvard Jensen. Parret har børnene: Villy Christian, født den 22.-8.-1952,
Leif, født den 9.-9.-1954, Finn, født den 1.-9.-1958 og Kurt, født den 29.-3.-1963.
G.P. overtog gården den 1.-6.-1951 fra Alfred Jensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret 1972, stalde opført 1884 og 1970, lade 1954
og maskinhus 1965. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres
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ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer og 25 ungkreaturer, alle af
racen RDM. Der findes 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
SPEGBJERGVEJ 10, "SPEGBJERG",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97472041.
ANDERS MIKKELSEN CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 26.-7.1939, søn af Karen og Karl Jo
han Christensen, gift den 18.6.-1976 med Inge Andersen, født
den 23.9.-1952, datter af Ruth
og Richard Andersen. Parret har
børnene: Margit, født den 17.-11.1974, Esben, født den 9.-1.-1976,
Troels, født den 14.-10.-1983 og
Torben, født den 19.-11.-1985.
Desuden er der plejesønnen Ole Parbst, født den 27.-11.-1968.
A.M.C. overtog gården den 15.-10.-1981 fra Jens Hjørnholm Christensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 65 ha., heraf 11 ha. skov.
Stuehuset er opført 1875 og restaureret 1973, kostald opført 1916, svinestalde 1914 og
1959, lade 1900, maskinhus 1940 og staklade 1945. Gården drives med en svineproduk
tion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, gastæt silo og halmfyr.
Maskinstation bruges til høst.

STAVLUNDVEJ 4, "HADERUPLUND", STAVLUND, 7540 HADERUP, tlf. 97-452071.
ANDERS og LISE HOLM, gård
ejere.
A.H. er født den 30.-3.-1948,
søn af Anna og Kristian Holm,
gift den 19.-4.-1975 med Lise
Nielsen, medhjælpende ægtefæl
le, født den 13.-2.-1949, datter
af Ella og Mads Nielsen. Parret
har datteren Jette, født den
1.-1.1977.
A.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1975
fra sine svigerforældre. Areal 64 ha., heraf 26 ha. skov og en del hede.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1976, kostald opført 1962, spaltestald 1976 og
lade 1929, desuden er der en gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 25
årskøer + opdræt, alle af racen Jersey. Desuden er der 8 ammekøer af racen Simmen
taler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr.
STAVLUNDVEJ 5, "SØNDER
STAVLUND", STAVLUND, 7540
HADERUP, tlf. 97-454064.
ANDERS HAUGE NIELSEN, gård
ejer, født den 9.-10.-1917, søn af
Johanne og Jens Magnus Nielsen,
gift den 5.-2.-1942 med Grethe
Jensen, husmor, født den 9.-7.1920, datter af Marianne og Mari
us Jensen. Parret har børnene:
Solvej, Margit, Lillian, Johanne
og Ove.
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A.H.N. har været på Asmildkloster Landbrugskole. Han overtog gården den 10.-12.1952 fra Ejner Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 93 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1877 og restaureret 1965, kostald opført 1916, svinestald 1967,
lade 1877 og maskinhus ca. 1930. Gården drives med en ammekobesætning på 23 køer,
21 ungdyr og 21 slagtekalve, alle af racen Angus.
STAVLUNDVEJ 9, "GIMSINGE HOVEDPLANTAGE", STAVLUND, 7540 HADERUP, tlf.
97-454145.
SIMON M. MADSEN, ejer ejendommen, den bestyres af POUL ERIK KIEL SØNDERGAARD, født den 2.-11.-1958, søn af Grethe og Jens Søndergaard, gift den 7.-6.-1981
med Kate Nielsen, hjemmehjælper, født den 20.-7.-1960, datter af Ruth og Henning
Nielsen. Parret har børnene: Martin, født i 1982, Louise, født i 1983 og Jakob, født i
1986.
P.E.K.S. har været på Boris og Hammerum landbrugsskoler. Han blev bestyrer den
1.-2.-1988.
Areal 323 ha., heraf 245,8 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1930, kostald 1960, svinestald 1930, kartoffelhus 1963, lader 1955
og 1960 samt maskinhus 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af kartofler, korn, græsfrø, ærter, raps og spindehør. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker og 4 vandingsmaskiner.
STAVLUNDVEJ 10, "STAVLUND
DAMBRUG", 7540 HADERUP,
tlf. 97-454146.
OLAV TEGLLUND, dambrugsejer,
født den 12.-5.-1939, søn af Sig
ne og Peter Jensen, gift den 10.11.-1962 med Ingrid Nielsen, med
hjælpende ægtefælle, født den
30.-11.-1942, datter af Agnethe
og Peder Fløe Nielsen. Parret
har børnene: Flemming, født den
23.-8.-1963, Torben, født den 30.11.-1965 og Susanne, født den
13.-7.-1969.
O.T. er i bestyrelsen for forsøgsdambruget i Brønds. Han overtog dambruget den
1.-1.-1989 fra Herluf Holm.
Stuehuset er opført 1959. De 84 fiskedamme er lavet i 1952/53, der er 2 faste medarbejdere på dambruget, O.T. er medejer af Tvis og Balslund Dambrug.
STAVLUNDVEJ 15, "HØJGAARD",
STAVLUND, 7540 HADERUP,
tlf. 97-454206.
JENS PETER HAAGENSEN, født
den 31.-5.-1948, søn af Birthe og
Peter Haagensen.
J.P.H. driver maskinstation. Han
overtog gården den 1.-1.-1978
fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 610.000. Areal
16,2 ha., desuden er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1931 og re
staureret 1972, kostald og lade opført 1957 og maskinhus 1978. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn og ærter. Der findes 6 traktorer, 3
mejetærskere, 1 gummiged og halmfyr. Der er 1 fast medarbejder samt 2 deltids
ansat.
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FELDBOERG, 7540 HADERUP,
tlf. 97-454143.
HENRY DALGAARD, gårdejer,
født den 29.-2.-1940, søn af Niel
sine og Valdemar Dalgaard, gift
den 1.-9.-1962 med Signe Mar
grethe Nielsen, husmor, født den
7.-4.-1945, datter af Andrea Ma
rie og Kristian B. Nielsen. Parret
har børnene: Per, født den 9.11.-1962, Susanne, født den 6.-2.1964, Ivan, født den 7.-4.-1967
og Henrik, født den 17.-10.-1968.
H.D. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., tilkøbt ialt 19 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1973, kalvestald opført 1925 og fedekalvestald
1975, lade 1949 og foderhus 1967. Desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 37 slagtekalve, af racerne Jersey og
blandet racer. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til høst og desuden er der en
skoledreng som medhjælper.

TATERBAKKEVEJ 4, "HVAMGAARD", FELDBORG, 7540 HA
DERUP, tlf. 97-454227.
PEDER MIKKELSEN, gårdejer,
født den 27.-6.-1956, søn af Astrid og Henry Mikkelsen.
P.M. har været på Lægård Land
brugsskole, er i Landboforeningens
bestyrelsen, i svineproduktionsud
valget for Aulum-Videbæk samt
medlem af Karup Kartoffelfabrik.
Han overtog gården den 1.-2.1984 fra Jens Chr. Mundbjerg.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal
22 ha., desuden er der forpagtet 88 ha.
Stuehuset er opført 1979, svinestalde 1972 til 1986, lade 1972, maskinhus 1975 og
gylletank 1986. Gården drives med en opformeringsbesætning på 320 årssøer, der
sælges 3.300 smågrise og der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, korn, raps og kartofler. Der findes 2 traktorer og 1
vandingsmaskine. På gården er ansat 2 faste medarbejdere, 1 skoledreng og der bruges
maskinstation til høst.
TATERBAKKEVEJ 6, "NYHOLM",
FELDBORG, 7540 HADERUP,
tlf. 97-454060.
PEDER HALD, gårdejer, født
den 28.-10.-1917, søn af Mariane
og Kresten Hald, gift den 10.-10.1946 med Anna Marie Nielsen,
født den 29.-4.-1921, datter af
Sinne og Anders Nielsen. Parret
har børnene: Bodil, født den 7.6.-1949, Kaj, født den 22.-3.-1952
og Find, født den 21.-9.-1956.
P.H. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården
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i 1956 fra Poul Ibsen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1976, kostald, svinestald og lade opført 1909
og kartoffelhus 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
rug og byg. Der findes 1 traktor, der bruges maskinstation til høst.

TATERBAKKEVEJ 10, "TATERBAKKEGAARD", SDR. FELDBORG,
7540 HADERUP, tlf. 97-454133.
KRISTIAN LUND LAURITSEN,
gårdejer, født den 27.-11.-1926,
søn af Anna og Valdemar Laurit
sen, gift den 12.-6.-1949 med
Kaja Marie Andersen, husmor,
født den 22.-12.-1925, datter af
Anna og Niels Magnus Andersen.
Parret har børnene: Knud, født
den 25.-5.-1950, Bent, født den
28.-10.-1952, Inger, født den 30.11.-1955 og Leif, født den 22.-2.-1958.
K.L.L. overtog gården i 1949 fra Bernhardt Kærgaard Jeppesen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 18,6 ha., heraf 0,5 ha. skov og 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1975, alle udbygningerne, bestående af ko
stald, svinestald og lade, er opført i 1870. Gården drives med lidt søer. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 1 traktor, kornsilo med tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
TATERBAKKEVEJ 12, "RISEBAKKE", FELDBORG, 7540 HADE
RUP, tlf. 97-476347.
HENNING HØJ, gårdejer, født
den 7.-1.-1960, søn af Metha og
Ingvard Høj, gift den 23.-8.-1980
med Mona Nesgaard Mogensen,
født den 3.-3.-1958, datter af
Anne og Henry Mogensen. Parret
har børnene: Jesper, født den
27.-5.-1982, Mads, født den 10.10.-1985 og Susanne, født den
30.-3.-1988.
H.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole, er i bestyrelsen for Feldborg Landboforening. Han overtog gården den
1.-8.-1986 fra sine for ældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov og 4 ha. eng. Desuden er der
lejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1972, kostalde opført 1954 og 1974, svinestald
1972, lade 1880, maskinhus 1946 og foderhus 1987. Gården drives med en kvægproduk
tion på 39 årskøer, 39 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo med
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
TAVLBORGVEJ 1, "TAVLBORG", 7490 AULUM, tlf. 97-472364.
HANS RIGTRUP, gårdejer, født den 12.-11.-1957, søn af Jenny og Severin Rigtrup,
gift den 28.-5.-1983 med Tove Irene Madsen, født den 18.-10.-1959, datter af Olga og
Chr. Madsen. Parret har børnene: Louise, født den 22.-9.-1984 og Ditte, født den
13.-2.-1988.
H.R. overtog gården den 1.-8.-1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 5. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1858.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 48,3 ha., heraf 12 ha. skov.

-79Stuehuset er opført 1974, kostalde 1920 og 1959, lade 1850, maskinhus 1959, fyrrum
1930 og 6 minkhaller 1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 30 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 300 slagtesvin
årligt, minkavlen er på 450 tæver. Planteproduktionens afgrøder er raps, ærter og
korn. Der findes 2 traktorer, kornsilo, halmfyr og eget pelseri. Maskinstation bruges
til høst.
TAVLBORGVEJ 3, "NY TAVLBORG", KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97-473385.
PER JENSEN, gårdejer, født den 30.-9.-1960, søn af Iris og Henry Jensen, bor sammen
med Mona Stougaard, kontorassistent, datter af Maja og Leo Stougaard.
P.J. overtog gården den 1.-7.-1983 fra Ingvard Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1931, staldbygning og lade 1930, 14 minkhaller er bygget fra
1983-87 og maskinhus 1985. Gården drives med en minkproduktion på 1.200 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer og
halmfyr. Der er 1 fast medarbejder, desuden bruges maskinstation til høst.

TAVLBORGVEJ 7, "LINDHOLT",
7490 AULUM, tlf. 07-473145.
HARRY SØRENSEN, gårdejer,
født den 18.-10.-1963, søn af
Lilly og Aksel Sørensen, bor sam
men med Mie Dalsgaard, pæda
gogmedhjælper, født den 26.-12.1965, datter af Ria og Poul Erik
Dalsgaard.
H.S. overtog gården den 15.-7.1986 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 4. generation på går
den.

Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 22,3 ha.
Stuehuset er opført 1960, svinestalde 1953 og 1976, lade 1954 og maskinhus 1973.
Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, gylletank samt kornsilo.
TEGLVÆRKSVEJ 13, "ØSTERGAARD", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 07-454137.
VAGN TROELSEN, gårdejer,
født den 5.-6.-1937, søn af Thomine og Jens N. Troelsen, gift
den 2.-4.-1961 med Karen Mar
grethe Jensen, husmor, født den
5.-1.1937, datter af Laura og
Anders Jensen. Parret har bør
nene: Jens Christian, født den
1.-3.-1962, Bente, født den
3.-6.-1963, Lene, født den 11.8.-1965 og Britta, født den 9.-6.-1969.
V.T. har været på Boris Landbrugsskole, han er formand for Landboforeningen, for
mand for Hedeboers samvirkende Landøkonomiskeforening og formand for Menigheds
rådet i Feldborg. Han overtog gården i marts 1965 fra Nicolaj Nielsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 47 ha., desuden er der lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1895 og restaureret 1975, kostald opført 1972, spaltestald 1979,
svinestald 1929 og restaureret 1972, lader 1895 og 1975, maskinhuse 1967 og 1987,
foderhus 1979 og gylletank 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 60 årskøer, 70 ungdyr, 40 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineprodu
ktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
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salgsafgrøde er ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1
gummiged og kornsilo med varm lufts tørreri. 1 fodermester er ansat på gården, som
drives sammen med Tusbækvej 41, Fledborg.

TEGLVÆRKSVEJ 19, FELDBORG,
7540 HADERUP, tlf. 97-454183.
NIELS KRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født den 17.-4.-1935, søn af
Ane og Marinus Jensen, gift den
2.-11.-1963 med Eva Laursen,
post, født den 25.-2.-1944, datter
af Maja og Johannes Laursen.
Parret har børnene: Tove, født
den 17.7.-1967, Linda, født den
21.-4.1970 og Preben, født den
13.-1.1978.
N.K.J. overtog gården den 1.-8.1963 fra Robert Larsen.
Ejendomsskyld 525.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald, svinestald og lade ligeledes 1957 samt maskinhus
1970. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer og 15 ungdyr, alle af racen
SDM, desuden er der en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres ca. 30 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og kartofler. Der findes 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.

TEGLVÆRKSVEJ 22, FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454151.
JOHANNES RASMUSSEN, landmand, født den 8.-12.-1933, søn af Karen og Karl
Rasmussen, gift den 10.-11.-1956 med Jenny Laursen, husmor, født den 4.-10.-1933,
datter af Karen og Frederik Laursen. Parret har børnene: John, født den 13.-5.-1957,
Jonna, født den 21.-6.-1960 og Jette, født den 3.-2.-1967.
J.R. er chauffør. Han byggede gården i 1957.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1957, kostalde 1957 og 1969, lade 1957 og foderhus 1972. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr, alle af racen SDM. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr.
TEGLVÆRKSVEJ 24, "GRØNKÆR", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454278.
RYAN HAVNSTRUP NIELSEN, gårdejer, født den 4.-12.-1965, søn af Anny og Henning
Havnstrup Nielsen, bor sammen med Hanne Østergaard Jensen, butiksassistent, født
den 1.-10.-1960, datter af Ella og Christian Østergaard Jensen.
R.H.N. er husbondafløser og har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen
for Landboungdom. Han overtog gården den 15.-7.-1988 fra Knud Kusk Jensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 6,6
ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1982, kostald og svinestald opført 1966, lade
1910 og maskinhus 1982. Gårdens besætning er på 10 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 130 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, kartofler og
korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
TOFTEVEJ 5, "MARKKJÆRTOFT", 7490 AULUM, tlf. 97-472152.
KRISTIAN KIILERICH, gårdejer, født den 10.-8.-1937, søn af Ane Petrine og Karl
Kiilerich, gift den 14.-12.-1963 med Ruth Jørgensen, dagplejemor, født den 29.-12.1938, datter af Metha og Otto Jørgensen. Parret har børnene: Lone, født den 3.10.-1964, Lars, født den 20.-12.-1966 og Trine, født den 14.-3.-1973.
K.K. har været i bestyrelsen for Landboforeningen og er i kommunalbestyrelsen. Han
overtog gården den 1.-1.-1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3,5 ha. plantage og
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5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1978, kostald 1941, svinestald 1934, lade og maskinhus 1971.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34 køer + opdræt, alle
af racen SDM, desuden produceres der ca. 300 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer
og kornsilo. På gården er ansat 1 fast medarbejder og der bruges maskinstation til
høst.
TOPPERGÅRDVEJ 5, "TOPPERGAARD", HODSAGER, 7490 AU
LUM, tlf. 97-476143.
PAUL SØRENSEN, gårdejer, født
den 25.-3.-1947, søn af Karen og
Søren Sørensen, gift den 13.-121980 med Ellen Marie Blæsbjerg,
børnehavepædagog, født den 30.12.-1949, datter af Johanne og
Kristen Blæsbjerg. Parret har bør
nene: Dorthe, født den 24.-8.1982 og Kræsten, født den 9.-7.1985.
P.S. har været på Grindsted
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Søren Østergaard Pedersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 55,6 ha., heraf 10 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er restaureret i 1977, svinestalde opført 1966 og 1976, maskinhus 1978,
desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der
sælges 900 smågrise årligt, desuden produceres 900 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine.
Gården blev den 15.-6.-1989 overtaget af Frits Schmidt Rasmussen, major, født den
12.-11.-1953, søn af Hariet og Thorkil Schmidt Rasmussen, gift den 12.-11.-1980 med
Dorthe Nygaard Pedersen, født den 15.-3.-1958, datter af Edith Nygaard og Jens Chr.
Pedersen. Parret har børnene: Lise, født den 12.-2.-1982, Alan, født den 25.-2.-1984,
Kirsten, født den 22.-2.-1988 og Christian, født den 25.-7.-1989.
Der er nu ingen dyr på gården og jorden er bortforpagtet.
TOPPERGÅRDVEJ 6, "SOLVANG",
HODSAGER, 7490 AULUM, tlf.
97-476062.
SVEND KRISTENSEN, husmand,
født den 7.-3.-1931, søn af Ma
riane og Kristian Kristensen,
gift den 12.-11.-1954 med Aase
Risum, født den 26.-9.-1934,
datter af Anna og Kristian
Risum. Parret har børnene: Hen
ny, født den 9.-9.-1955, Kurt,
født den 24.10.-1958 og Henriet
te, født den 12.-12.-1970.
S.K. arbejder som buschauffør
og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1954 fra Niels
Andersen.
Areal 14 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1969, kostalde og svinestalde opført 1915 og
1964, lade 1915 og maskinhus 1959. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der findes 1 traktor og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til høst.
TOPPERGÅRDVEJ 9, "NØRREGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476072.
FREDE KJELDBJERG, gårdejer, født den 1.-9.-1942, søn af Elise og Harald Kjeld-

-82-

bjerg, gift den 1.-10.-1966 med
Ruth Thomsen, omsorgsassistent,
født den 6.-6.-1946, datter af
Olga og Harry Thomsen. Parret
har børnene: Vibeke, født den
24.-2.-1967 og Lone, født den
16.-4.-1970.
F.K. overtog gården i 1981 fra
Finn Hald.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
16,5 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha.,
der er 3,5 ha. skov og 3,5 ha.
eng.
Stuehuset er opført i 1982, ko
er
på
6 ammekøer og 1 tyr af racen
stald og lade ligeledes 1982. Gårdens besætning
traktor,
1 vandingsmaskine og jord
Hereford, desuden er der 20 får. Der findes 1
varmeanlæg.
TROELSTRUPVEJ 1, "GRÆNBAKSMINDE", LJØRRING, 7490 AU
LUM, tlf. 97-472328.
SVEND AAGE CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 12.-5.-1928,
søn af Nikoline og Jens Chr.
Christensen, gift den 21 .-10.-1961
med Vera Christensen, født den
20.-2.-1939, datter af Petra og
Johannes Rolighed Christensen.
Parret har børnene: Linda, født
den 27.-4.-1963, Maibritt, født
den 31.-7.-1965, Connie, født
den 7.-7.-1967 og Jens Ole, født den 25.-3.-1972.
S.AA.C. overtog gården den 1.-11.-1958 fra Nikolaj Nielsen.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret 1974, kostald opført 1974, lade 1870 og
maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 45 køer + opdræt, besæt
ningen er blandede racer. Svineproduktionen er på 200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank og
kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
TROELSTRUPVEJ 2, LJØRRING, 7490 AULUM, tlf. 97-472429.
HOLGER VIGTOFT MARKUSSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1924, søn af Ane og Otto
Markussen, gift den 31.-5.-1958 med Johanne Kirstine Olesen, husassistent, født den
29.-5.-1935, datter af Katrine og Georg Olesen. Parret har børnene: Frede Carsten,
født den 2.-7.-1959, Anne Merete, født den 3.-2.-1962, Ida Irene, født den 27.-3.-1966
og Tinna, født den 24.-3.-1974.
H.V.M. overtog gården den 1.-5.-1958 fra Petrine og Kristian Bak.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 9,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, svinestald 1971 og staklade 1962. Gården drives med en
svineproduktion på 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
korn. Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til høst.
TROELSTRUPVEJ 3, "ENGGAARDEN", LJØRRING, 7490 AULUM, tlf. 97-472483.
BJARNE KJÆR NIELSEN, gårdejer, født den 14.-9.-1939, søn af Karla Marie og Emil
Kjær Nielsen, gift den 16.-7.-1966 med Ragna Gyda Haaning Dalgaard, sygehjælper
elev, født den 23.-1.-1945, datter af Marie Haaning og Sigfred Dalgaard. Parret har
børnene: Helene, født den 25.-6.-1967, Lisbeth, født den 12.-4.-1970, Jacob, født den
28.-10.-1972 og Niels, født den 18.-3.-1978.
R.G.H.N. har været i Menighedsrådet og er nu i skolekommissionen i Aulum.
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Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
28 ha., heraf 6 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og
restaureret 1976, kostald opført
1927, ungdyrstald 1983, svinestald
1973, lade 1927, maskinhus 1959
og silohus 1979. Gården drives
som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 30 køer + op
dræt, alle af racen RDM, svine
produktionen er på 15 årssøer,
der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, kornsilo med tørreri
samt køresilo til ensilage, desuden er der genvindingsanlæg for varme. Maskinstation
bruges til høst.
TROELSTRUPVEJ 4, "NØRHOLM", TROELSTRUP, 7490 AULUM, tlf. 97-472350.
PETER JENSEN HEDEGAARD, gårdejer, født den 27.-10.-1914, søn af Petrine og
Laurits Hedegaard, gift den 12.-11.-1947 med Signe Østergaard, født den 10.-1.-1919,
datter af Bodil Marie og Jens Østergaard. Parret har børnene: Egon Laurits, født den
10.-10.-1949, Jens Erik, født den 12.-10.-1952 og Vagn, født den 1.-9.-1956.
P.J.H. overtog gården den 20.-5.-1946 fra Viggo Troelsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 13,3 ha.
Stuehuset er opført 1900, svinestald, kostald og lade 1910. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor og kornmagasin, ma
skinstation bruges til høst.

TROELSTRUPVEJ 6, "TROEL
STRUP", TROELSTRUP, 7490
AULUM, tlf. 97-472882.
NIELS PETER KNUDE, gårdejer,
født den 15.-5.-1949, søn af Ka
ren og Karl Knude, gift den 9.6.-1973 med Tove Nørbjerg Jen
sen, plejehjemsassistent, født
den 19.7.-1948, datter af Agne
the og Jens Peter Jensen, (kal
det Nørbjerg). Parret har børne
ne: Jacob, født den 10.-4.-1975,
Søren, født den 5.-8.-1976 og
Malene, født den 3.-8.-1981.
N.P.K. overtog gården den 20.-6.-1983 fra Kristian Østergaard.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 39 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1855 og restaureret 1985, lagerbygning og lade opført 1900,
maskinhus 1954, 4 åbne minkhaller 1986, pelseri 1987, harehus 1988 og lukket minkhal
1989. Gården drives med en minkproduktion på 950 tæver, desuden er der hareavl med
44 haretæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frø, ærter og korn. Der
findes 2 traktorer og 1 mejetærsker, desuden drives der pelseri på ejendommen. Fremmedarbejdskraften er på 600 mandetimer årligt.
TROELSTRUPVEJ 9, "VESTERGAARD", LJØRRING, 7490 AULUM, tlf. 97-472477.
JOHANNES MADSEN, gårdejer, født den 23.-3.-1935, søn af Anna og Anders Madsen,
gift den 28.-3.-1959 med Kirsten Hvas, født den 14.-4.-1933, datter af Kristine og
Marinus Hvas. Parret har børnene: Jørgen, født den 28.-11.-1959, Hanne, født den
14.-2.-1961 og Stinne, født den 26.-8.-1962.
J.M. er i bestyrelsen for Kontrolforeningen og for Kvægavlsforeningen. Han overtog
gården den 1.-3.-1968 fra Marie Villadsen.

Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
22 ha., heraf 0,5 ha. plantage og
2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1913 og re
staureret 1974, kostalde opført
1942 og 1974, ungdyrstald 1968,
lade 1907, silohus 1980 og
maskinhus 1986. Gården drives
med en kvægproduktion på 45
køer + opdræt, alle af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der findes 2 trak
torer, 1 vandingsmaskine, korn
silo og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til høst.

TROELSTRUPVEJ 10, "SDR.
TROELSTRUP", TROELSTRUP,
7490 AULUM, tlf. 97-473133.
POUL ERIK HALKJÆR, gårdejer,
født den 1.-11.-1953, søn af Ma
ry og Alfred Halkjær.
P.E.H. overtog gården den 15.5.-1979 fra Jens Brøde Jeppesen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
39,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er 1 ha. skov. Desuden er der
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1910 og re
staureret 1975, kostalde opført
1910 og 1953, ungdyrstald 1973, lader 1910, 1972 og 1980. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1
anlæg til ludning af halm, gylletank og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
TROELSTRUPVEJ 11, "VESTERGAARD", TROELSTRUP, 7490 AULUM, tlf. 97-472654.
GUNNAR PEDERSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1929, søn af Kamilla og Thomas Peder
sen, gift den 2.-6.-1955 med Gerda Lilly Markussen, født den 5.-6.-1926, datter af
Anna og Otto Markussen.
G.P. overtog gården den 20.-9.-1970 fra Kresten Mørup.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1944, stald og lade ligeledes 1944 samt maskinhus i 1973.
Gården drives som alsidigt landbrug med 40 ungkreaturer af racen SDM, desuden pro
duceres der 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes
2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

TUSBÆKVEJ 41, FELDBORG, 7540 HADERUP.
VAGN TROELSTRUP, omtales under Teglværksvej 13.
V.T. overtog gården i 1979 fra Erik Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostald ligeledes 1900 og maskinhus 1978. Gården drives
sammen med Teglværksvej 13.
TUSBÆKVEJ 46, "LILLE MØLGAARD", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97-454335.
ALLAN DINES SØNDERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 9.-2.-1955, søn af
Minna og Holger Søndergaard Pedersen, gift den 27.-11.-1976 med Betty Hasing,
syerske, født den 23.-3.-1958, datter af Aase og Jens Laursen Hasing. Parret har
børnene: Johnny, født den 31.-5.-1977 og Janni, født den 6.-5.-1980.
A.D.S.P. er tømrermester. Han overtog gården i januar 1984 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 9,9 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 8 ha.
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Ejendomsskyld 750.000. Areal 9,9
ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er
bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1973, værk
sted og lager 1980. Gården dri
ves med en minkproduktion på 50
tæver.

TUSBÆKVEJ 49, "KÆRHUS",
FELDBORG, 7540 HADERUP,
tlf. 97454194.
JENS LUND NIELSEN og ASTA
HANSEN, gårdejere.
J.L.N. er født den 14.-12.-1916
og A.H. er født den 15.-4.-1925,
de er børn af Katrine og Magnus
Nielsen. A.H. er gift med Hans
Hansen.
Søskendeparret overtog gården
den 25.-5.-1979 fra deres foræl
dre, de nuværende ejere er 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 23 ha.
Stuehuset blev restaureret i 1931, kostald opført 1931, svinestald og maskinhus 1965
og lade 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.
TUSBÆKVEJ 53, "FELDBORGLUND", FELDBORG, 7540 HADE
RUP, tlf. 07-454009.
SVEND BORUP, gårdejer, født
den 31.-5.-1927, søn af Bertha og
Christian Borup, gift den 24.-5.1958 med Stinne Laursen, født
den 3.-12.-1930, datter af Karen
og Frederik Laursen. Parret har
børnene: Conny, født den 8.-6.1959 og Anette, født den 24.-9.1961.
S.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Jens Chr. Vulff.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 2 ha. skov og 5 ha.
eng. Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1970, kostald opført 1962, svinestald 1929,
lade 1959, maskinhuse 1958 og 1978, samt kartoffelhus 1973. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af korn, kartofler og ærter. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, 1
kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. S.B. er medejer af gården Hodsagervej
16, Mejrup, medejeren er broderen Vagn Borup.

TVEDVEJ 3, "VESTERGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97-472614.
JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født den 8.-10.-1940, søn af Janne og Børge Andersen,

-86-

gift den 13.-9.-1969 med Inga Lis
Nielsen, kontorfunktionær, født
den 4.-9.-1945, datter af Karen
og Johannes Nielsen. Parret har
børnene: Brian, født den 7.-6.1971, Kent, født den 14.-12.-1974
og Preben, født den 6.-3.-1977.
J.A. overtog gården den 15.-2.1966 fra Katrine Nielsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
18 ha., desuden er der forpagtet
16 ha.
Stuehuset er opført 1910 og re
staureret 1970, kostald opført
1973, svinestald 1971, ungdyrstald 1976, lade 1900 og maskinhus 1960. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle af racen SDM.
Svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres 280 smågrise årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, 1 vandingsmaskine,
kornsilo, kornmagasin og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
TVEDVEJ 4, "SØNDERGAARD",
7490 AULUM, tlf. 97-472072.
PEDER SØNDERGAARD BROUW
PEDERSEN, gårdejer, født den
8.-4.-1949, søn af Helga Margre
the og Jens Brouw Pedersen,
gift den 23.-3.-1986 med Lise
Bjarnow Jensen, syerske, født
den 10.-10.-1963, datter af Kir
sten Elisabeth og Jens Oluf Jen
sen. Parret har datteren Kristi
na, født den 11.-8.-1986.
P.S.B.P. er lagerarbejder. Han
overtog gården den 1.-7.-1975
fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 20,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1973, kostald, svinestald og lade opført 1913
samt staklade 1925. Gårdens besætning er på 20 fedekalve årligt og desuden produce
res 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
TVEDVEJ 5, "MELDGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97-473372.
BENT ANDERSEN, gårdejer, født den 10.-7.-1955, søn af Mie og Holger Andersen,
gift den 29.-4.-1978 med Ane Grønbæk, apotekerassistent, født den 19.-3.-1951, datter
af Lilly og Alfred Grønbæk. Parret har børnene: Stine, født den 17.-9.-1980 og Martin,
født den 17.-8.-1982.
B.A. er specialarbejder. Han overtog gården i 1978 fra sine svigerforældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12,5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1985, alle udbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lade, er opført 1906. Gårdens besætning er på 10 avlsfår +
opdræt af racen Gottlandsk Pelsfår, desuden er der ca. 15 Angora-kaniner. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor, maskinsta
tion bruges til høst.

TVEDVEJ 7, "RISUMGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97-472492.
BENT RISUM NIELSEN, gårdejer, født den 5.-9.-1940, søn af Sørense og Jørgen
Nielsen, gift den 13.-8.-1966 med Grethe Dahl, født den 18.-10.-1945, datter af Karen
og Johannes Dahl. Parret har børnene: Susanne, født den 20.-7.-1968, Marian, født
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den 30.-11.-1970, og Jørgen, født den 16.-9.-1973.
B.R.N. er fuldmægtig ved Aulum Kommune, er i bestyrelsen for Landboforeningen og i
bestyrelsen for H.A.G. Foderstof. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23,5 ha., heraf 3,5 ha. eng og desuden er der
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1977, kostald opført 1914, svinestald 1932,
lade 1941, maskinhuse 1953 og 1960. Gårdens besætning er på 15 ammekøer + opdræt,
alle af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter,
græsfrø og kartofler. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo til korn. På
gården er ansat 1 medhjælper på deltid.
B.R.N. ejer og driver også Brohusvej 5, desuden drives 27,5 ha. frijord på Hesselåvej i
Holstebro Kommune.

TVEDVEJ 8, "SØNDERMARK",
7490 AULUM, tlf. 97-472572.
HENRIK JEPPESEN, gårdejer,
født den 2.-3.-1938, søn af Klara
og Marinus Jeppesen, gift den
6.-12.1963 med Aase Alice Bjerregaard, født den 10.-12.-1943,
datter af Edith og Thomas Bjerregaard. Parret har børnene:
Stig, født den 16.-2.-1965 og
Just, født den 7.7.-1969.
H.J. overtog gården den 15.-10.1963 fra Frederik Nørregaard.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
16,8 ha., desuden er der forpag
tet 30 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade opført 1929,
ny kostald 1976, løsdriftstald og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægprodukt
ion på 60 køer + opdræt, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, gylletank, 1
vandingsmaskine og køresilo til ensilage. Maskinstation bruges til høst.
TVEDVEJ 9, "NØRREGAARD",
7490 AULUM, tlf. 97-472090.
MARTINUS HUSTED, gårdejer,
født den 4.-5.-1901, søn af Kri
stine og Peter Stenum Husted,
gift den 2.-9.-1934 med Sidsel
Lind, født den 27.-11.-1900, dat
ter af Jensine og Johannes Lind.
S.H. døde i 1964.
M.H. overtog gården den 1.-4.1934 fra Chr. Nørregaard.
Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1906, kostald ligeledes 1906, svinestald 1920 og lade 1850. Jorden er udlejet.

TVEDVEJ 10, "ØSTERAGER", 7490 AULUM, tlf. 97-472356.
HENRY LAURITSEN, gårdejer, født den 5.-2.-1926, søn af Nora Kirstine og Laust
Peder Lauritsen, gift den 1.-3.-1957 med Anna Marie Ravnsbæk, født den 21.-1.-1928,
datter af Margrethe og Marinus Ravnsbæk. Parret har børnene: Vita, født den
18.-3.-1959 og Vagn, født den 16.-1.-1961.
H.L. er chauffør og formand for Husmandsforeningen. Han overtog gården den 4.12.-1956 fra Egon Jensen.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 5,3 ha.
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Stuehuset er opført ca. 1880,
stald 1920, lade 1956 og maskin
hus 1960. Gården drives med en
kvægproduktion på 5 køer + op
dræt, alle af racen RDM. Der fin
des 1 traktor, maskinstation bru
ges til høst.

TVEDVE3 12, "SØNDERLUND",
TVED, 7490 AULUM, tlf. 97472401.
HARALD ANDERSEN, gårdejer,
født den 21.-1.-1939, søn af Ka
ren Petrea og Karl Chr. Ander
sen, gift den 23.-9.-1961 med
Tove Brixen, frisør, født den
5.-4.-1938, dattter af Mary og
Andreas Brixen. Parret har bør
nene: Mogens, født den 24.-9.1964, Søren, født den 24.-3.-1969
og Hanne, født den 21.-7.-1973.
H.A. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er vurderingsinspektør for D.L.R., formand for Aulum-Hodsager
Landboforening og for Holstebroegnens Andels Grovvareforening. Han overtog gården
den 1.-6.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1907 og ombygget 1972, ungdyrstald opført 1974, kostald 1975 og
omforandret til maskinhus 1988, 2 svinestalde opført 1965 og 1969, lade 1975, foder
hus 1977 og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtekalvebesætning på 70 kalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der findes
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kørende markvandingsanlæg, plansilo med varmtørreri
samt halmfyr. De 2 sønner hjælper med driften og driver samtidig minkfarm på
gården, der er 10 haller og 800 minktæver. H.A. ejer også ejendommen Engvej 56,
Lundby.
TVEDVE3 15, "ØSTERGAARD",
TVED, 7490 AULUM, tlf. 97472586.
EIVIND BILBERG, gårdejer, født
den 11.-1.-1958, søn af Marie og
Viggo Bilberg, gift den 8.-8.-1981
med Karen Hansen, husassistent,
født den 2.-1.-1960, datter af
Maria og Ove Byskov Hansen.
Parret har børnene: Kim, født
den 28.-2.-1983, Lars, født den
7.-7.-1985 og Anne Katrine, født
den 2.-5.-1988.
E.B. overtog gården den 20.-8.1980 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 15,2 ha., desuden er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret 1967, svinestald 1887, kostalde 1935 og 1980,
lade 1887 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 30 køer +
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opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og genvindingsanlæg for varme.
Maskinstation bruges til høst.

TVEDVEJ 18, "SØNDERBYGAARD",
7490 AULUM, tlf. 97-473564.
KARL ZACHO, gårdejer, født
den 6.-12.-1945, søn af Marie og
Rasmus Zacho, gift den 6.-11.1971 med Ane Marie Nørlund
Thorkildsen, kantinedame, født
den 21.-2.-1944, datter af Petrea
og Jacob Thorkildsen. Parret har
børnene: Dorte, født den 2.-5.1972 og Kim, født den 17.-5.1974.
K.Z. overtog gården den 1.-4.1985 fra Villy Nielsen. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 60 ha., heraf 3 ha. skov og 2
ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1985, kviestald opført 1900, lade 1927, svinestald 1947, kostald 1958, kalvestald 1964 og fodermesterbolig 1968. Gården drives med
en kvægproduktion på 80 køer + opdræt, besætningen er dels af blandet race og dels
SDM. Svineproduktionen er på 3 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, gylletank, 1 vandingsma
skine samt kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

TVISVEJ 1, "VESTERGAARD", VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-473266.
BJARNE NIELSEN, gårdejer, født den 28.-6.-1952, søn af Herdis Haunstrup og Kristi
an Nielsen, gift den 13.-5.-1978 med Emma Fomsgaard Madsen, født den 6.-4.-1956,
datter af Anna Elisabeth Fomsgaard og Peder Vilhelm Madsen. Parret har børnene:
Torsten, født den 15.-10.-1979 og Gitte, født den 18.-8.-1982.
B.N. overtog gården den 1.-7.-1984 fra sin far, gården havde på det tidspunkt været
I/S mellem far og søn fra 1976, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 55,1 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha., der er 11 ha. fredskov
og 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1960, kostald opført 1910, lade 1950, spal
testald og maskinhus 1973 og foderhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på
53 køer + opdræt, besætningen er af racerne DRK og SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver,
1 vandingsmaskine, gylletank, kornsilo, udendørs køresilo til ensilage samt genvindings
anlæg for varme. På gården er ansat en medhjælper på 3/4 tid.
TVISVEJ 4, "VAHR", VAHR,
7490 AULUM, tlf. 07-472274.
JOHANNES VAHR, gårdejer,
født den 9.-5.-1959, søn af Min
na og Jens Chr. Vahr.
J.V. overtog gården den 26.-10.1983 fra sin far, nuværende ejer
er 5. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden
1805.
Areal 80 ha., heraf tilkøbt 33
ha., der er 10 ha. skov.
Stuehuset er opført 1883, ko
stald 1880, svinestald 1958, lade 1954 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvæg
produktion på 22 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn samt
halmfyr. Moderen, Minna Vahr, bor og arbejder med husholdningen på gården, brode
ren, Karsten Vahr, er ansat som karl.
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TVISVEJ 6, "NØRRE VAHR",
VAHR, 7490 AULUM, tlf. 97472728.
3ENS STEFANSEN, gårdejer,
født den 10.-11.-1917, søn af
Margrete og Kristian Stefansen,
gift den 22.-12.-1973 med Tove
Pedersen, specialarbejder, født
den 13.-9.-1934, datter af Eva og
Ejnar Pedersen. Der er børnene:
Ejvind, født den 25.-10.-1944,
Bjarne, født den 8.-12.-1947, Ka
rin, født den 3.-9.-1949, Hans,
født den 18.-3.-1952, Erling,
født den 5.-10.-1954, Steen, født den 10.-2.-1958 og dette, født den 5.-3.-1973.
3.S. overtog gården den 1.-2.-1942 fra sin far.
Areal 21 ha.
Stuehuset er optørt 1885 og restaureret 1978, stald opført 1885 og hestestald 1978.
Gårdens besætning er på 2 hopper og 3 vallak, desuden er der 10 fedekreaturer. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, der bruges en del maskin
station.
UDHOLMVEJ 1, "LILLE DALGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476113.
TOMMY PEDERSEN, født den 29.-9.-1961, søn af Ebba og Jørgen Pedersen, bor
sammen med 3ytte Pedersen, født den 5.-9.-1964.
T.P. er blevet bestyrer på gården den 1.-8.-1988, det er forældrene, der ejer gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., desuden er der forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret senest i 1975, kostald opført 1980, lade 1978,
maskinhus 1976 og gylletank 1980, desuden er der en indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 80 køer, 35 ungdyr og 45 slagtekalve, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder, korn, ærter og kartofler. Der findes 2 traktorer og
2 vandingsmaskiner. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation
til høst.
UDHOLMVE3 5, "NØRRE DALGAARD", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476011.
LAURIDS KNUDSEN, gårdejer, født den 11.-11.-1960, søn af Kirsten og Kresten
Knudsen, bor sammen med Hanne Andresen, medhjælpende, født den 20.-1.-1962,
datter af Jenny og Vagn Andresen. Parret har datteren Vichi, født den 30.-6.-1987.
L.K. overtog gården i 1982 fra Niels Chr. Ebbensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 64 ha.
Stuehuset er restaureret i 1977/78. Gårdens udbygninger består af farestald, ungdyr
stald og staklade. Den drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges ca.
1.700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, frøgræs og
valmuer. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo med
tørreri samt halmfyr. L.K. ejer også Udholmvej 6.

UDHOLMVEJ 6, "UDHOLM", HODSAGER, 7490 AULUM, tlf. 97-476011.
LAURIDS KNUDSEN, gårdejer, omtales under Udholmvej 5.
L.K. overtog gården i 1988 fra Flemming Drud Nielsen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 94 ha.
Stuehuset er opført 1946, kostald, lade og maskinhus 1952, en lade fra 1974 er indret
tet til lager og kornsiloer, desuden er der en gylletank. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, ærter og frøgræs. Der findes et halmfyr.
Gården drives sammen med Udholmvej 5.
VARHEDEVEJ 6, "SØNDERGAARD", VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-473449.
HENNING KROGH, gårdejer, født den 14.-1.-1959, søn af Nora og Henry Krogh, gift
den 10.-3.-1984 med Inge Bach, tekstilarbejder, født den 10.-3.-1961, datter af Bodil
og Holger Bach.
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overtog gården i 1984 fra Jørgen
Fink.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 21
ha.
Stuehuset er opført 1908 og re
staureret 1982, kostald og lade
opført 1930, svinestald 1952 og
maskinhus 1973. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af raps, ærter og
korn. Der findes 1 traktor og 1
vandingsmaskine, maskinstation
bruges til høst.

VARHEDEVEJ 8, "MAJGAARD",
VARHEDE, 7490 AULUM, tlf.
97-472696.
SVEND CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 22.-12.-1941, søn af
Anna og Peder Christensen, gift
den 16.-10.-1964 med Karen
Skov, dagplejer, født den 17.-8.1943, datter af Kristine og Sø
ren Skov. Parret har børnene:
Grethe, født den 1.-12.-1965,
Mette, født den 4.-2.-1968 og
Lise, født den 4.12.-1970.
S.C. overtog gården den 5.-8.-1964 fra Jens Madsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 21 ha., desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1979, gi. kostald 1905 og ny stald 1974, lade 1919 og maskinhus
1977. Gården drives med en kvægproduktion på 25 køer + opdræt, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine og plansilo til korn.
VARHEDEVEJ 9, "VARHEDEGAARD", VARHEDE, 7490 AU
LUM, tlf. 97-473031.
KAI EVAN NIELSEN, gårdejer,
født den 4.-1.-1953, søn af Emi
lie og Aage Rask Nielsen, gift
den 25.-8.-1979 med Else Peter
sen, fysioterapeut, født den 4.3.-1954, datter af Rita og Reinholt Petersen. Parret har børne
ne: Martin, født den 6.-2.-1980
og Bjørn, født den 29.-5.-1983.
K.E.N. er butiksindehaver. Han
overtog gården den 1.-7.-1986

fra Leif Christensen. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1979, stald og lade opført 1938. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor, maskin
station bruges til høst.
VARHEDEVEJ 10, "HEDEGAARD", VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-473116.
OTTO SØREN JENSEN, gårdejer, født den 19.-2.-1947, søn af Ellen og Henning
Jensen, gift den 31.-8.-1974 med Bente Madsen, husholdningstekniker, født den
29.-7.-1952, datter af Marie og Oskar Madsen. Parret har børnene: Heine, født den
29.-9.-1975, Brian, født den 6.-5.-1978 og Helene, født den 13.-6.-1982.
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O.S.J. overtog gården den 2.-1.1977 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
44 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der
er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og re
staureret 1988, kalvestald opført
1958, kostald 1978, lade 1930 og
maskinhus 1960. Gården drives
med en kvægproduktion på 50
malkekøer + opdræt, alle af ra
cen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der findes
2 traktorer, gylletank, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt genvindsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.

VARHEDEVEJ 11, "HØJLUND",
VARHEDE, 7490 AULUM, tlf.
97-472502.
KAJ BÆKGAARD LAURSEN,
gårdejer, født den 3.-4.-1943,
søn af Lilly B. og Thomas Laur
sen, gift den 19.-3.-1966 med
Jenny Jensen, født den 22.-8.-1946,
datter af Anna og Asger Jensen.
Parret har børnene: Solveig, født
den 5.-1.-1967, Flemming, født
den 3.-6.-1972, Karin, født den
7.-3.1977 og Inger, født den
24.-3.1980.
K.B.L. er deltids jord- og betonarbejder. Han overtog gården den 1.-3.-1966 fra Sigurd
Møller Sørensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1978, kostald opført 1970 og 1975, lade 1938,
staklade 1970 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 30 ammekøer + opdræt, alle af racen RDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, 1 vandingsma
skine og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
VARHEDEVEJ 15, "BAKKELY", VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472381.
KRISTIAN MADSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1934, søn af Signe og Mads Madsen, gift
den 20.-12.-1958 med Elna Jørgensen, husassistent, født den 15.-11.-1939, datter af
Augusta og Chr. Jørgensen. Parret har børnene: Tove, født den 1.-11.-1960, Svend
Erik, født den 29.-4.-1963 og Inge, født den 25.-10.-1964
K.M. overtog gården den 10.-12.-1958 fra Laust Klemmensen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1980, kostald opført 1900, lade 1920 og
maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

VARHEDEVEJ 17, "MOSEKÆR", VARHEDE, 7490 AULUM, tlf. 97-472285.
INGVARD MOSEKJÆR KRISTENSEN, gårdejer, født den 11.-10.-1926, søn af Sørine og
Peter Mosekjær Kristensen, gift den 30.-4.-1954 med Gerda Lauridsen, hjemmehjælper,
født den 4.-9.-1931, datter af Ane Margrete og Peter Chr. Lauridsen. Parret har
børnene: Bodil, født den 31.-3.-1957, Birthe, født den 30.-3.-1960, Betty, født den
22.-2.-21962 og Bettina, født den 12.-4.-1967.
I.M.K. overtog gården den 15.-3.-1954 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 5.
generation på gården.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. skov.
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"Mosekær"s stuehus er opført
1905 og restaureret 1969, kostald
og svinestald opført 1964, lade
1928, maskinhus 1956 og staklade
1974. Gården drives med en svi
neproduktion på 350 slagtesvin
årligt, desuden er der 10 fedekreaturer. Planteproduktionens
afgrøder er raps og korn. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker
og kornsilo.

VESTER FELDBORGVEJ 16, "VESTERKÆR", FELDBORG, 7540 HADERUP, tlf. 97454209.
3ENS BJERREGAARD, gårdejer, født den 22.-2.-1924, søn af Oline og Jacob Bjerregaard.
J.B. overtog gården i 1974 fra sine forældre. Ejendomsskyld 650.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1975, kostald opført 1925, løsdriftstald 1979,
lade 1925 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 45 ungkreatu
rer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer,
1 vandingsmaskine og plansilo med korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
VESTER FELDBORGVEJ 19,
"OBITSØMINDE", FELDBORG,
7540 HADERUP, tlf. 97-454129.
NIELS OBITSØ KJELDSEN, gård
ejer, født den 7.-6.-1926, søn af
Anne Kirstine og Keld Obitsø
Kjeldsen, gift den 10.-4.-1960
med Nanna Rabæk, født den 11.1.-1937, datter af Johanne og
Martin Rabæk. Parret har børne
ne: Ivan, født den 30.-11.-1956,
Keld, født den 29.-1.-1961, tvil
lingerne Bent og Hanne, født
den 25.-4.-1963 og Ellen, født den 13.-2.-1975.
N.O.K. overtog gården den 1.-5.-1960 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret senest i 1978, kostald og svinestald opført
1964, lade 1946 og maskinhus 1965. Gårdens besætning er under udsættelse, svinepro
duktionen er på 11 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og 1 springlervandingsanlæg. Maskin
station bruges til høst.

VESTER FELDBORGVEJ 24,
"BLÆSBJERG", FELDBORG, 7540
HADERUP, tlf. 97-476121.
THORKILD SLYK, gårdejer, født
den 18.-4.-1924, søn af Anne Ka
trine og Johannes Slyk, gift den
1.-12.-1949 med Dorthea Byskov,
født den 31.-3.-1929, datter af
Maria og Laurids Byskov. Parret
har børnene: Laila, født den 27.5.-1956 og Ryan, født den 14.11.-1966.
T.5. arbejder ved Hodsager Be-
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ton. Han overtog gården den 5.-11.-1953 fra Mads Bøge Larsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 15,9 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1988, kostald og svinestald opført 1900 og
lade 1942. Alt jorden er bortforpagtet.
VIBORGVEJ 173, "NY SØVIGGAARD", SØVIG, 7540 HADERUP, tlf. 97-452055.
THORKILD MELDHEDE, gårdejer, født den 28.-5.-1934, søn af Agnete og Peder Meldhede, gift den 6.-5.-1961 med Aase Mandbjerg, medhjælpende ægtefælle, født den
27.-8.-1937, datter af Anna og Jens Mandbjerg. Parret har børnene: Kurt, født den
2.-5.-1959, Kirsten, født den 20.-12.-1961 og Inge, født den 19.-1.-1968.
T.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Landboauktionen i
Holstebro. Han overtog gården den 20.-7.-1962 fra Poul Arger.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1976, svinestalde 1929 og 1968, kartoffelhus 1979 og maskinhus
1970. Gården drives med udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler,
korn, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager,
kornsilo med korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

VIBORGVEJ 347, "VIFTRUPGAARD", 7540 HADERUP, tlf. 97-452459.
ANDERS INGEMANN NIELSEN, født den 14.-9.-1929, søn af Anders Kristian Nielsen,
gift den 30.-1.-1959 med Else Margrethe Smith, født den 14.-5.-1934, datter af Ellen
og Jørgen Smith.
A.I.N. overtog gården i 1959 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 21,5 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1979, kostald opført 1975 og lade 1917, des
uden er der en gylletank. Al jorden er borforpagtet.
VIBORGVEJ 351, 7540 HADERUP, tlf. 97-452651.
POUL ERIK POULSEN, gårdejer, født den 27.-6.-1958, søn af Arne Poulsen, gift den
9.-7.-1983 med Inger Jensen, køkkenleder, født den 11.-7.-1958, datter af Maria og
Egon Jensen. Parret har datteren Jeanette, født den 16.-4.-1987.
P.E.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1,5 ha. skov og
eng.
Stuehuset er opført 1956, kostalde 1957 og 1977, lade 1956 og maskinhus 1970. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der findes 3
traktorer, 1 vandingsmaskine og kornsilo med tørreri.
VIDEBÆKVEJ 1, "OVERGAARD",
JERSILD, 7490 AULUM, tlf. 97472913.
FRITS KJÆR NIELSEN, gårdejer,
født den 30.-5.-1947, søn af Lilly
og Kristian Nors Pedersen, gift
d. 9.-11.-1968 med Inger Sivebæk
Jensen, kontorassistent, født d.
13.-11.-1946, datter af Gudrun
og Jens Sivebæk Jensen. Parret
har børnene: Sussi, født d. 23.9.-1969, Stig, født den 27.-2.1973, Heidi, født d. 7.-6.-1974 og
Jens, født d. 13.-8.-1979.
F.K.N. er i bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården den 5.-5.-1975 fra
Michael Mikkelsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 36,5 ha., heraf 5 ha. eng og 1 ha. plantage. Desuden
er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1976, svinestalde opført 1911, 1938, 1976,
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1980 og 1985, maskinhus og foderlade 1980. Gården drives med en svineproduktion på
90 årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
de er raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, plansilo med tørreri
samt halmfyr. I.S.N. ejer 11 ha. frijord i Trehøje Kommune, jorden skal drives
sammen med ejendommen, men for tiden er det lejet ud.
VIDEBÆKVEJ 2, 4 og 6, "I/S SANDGAARD", JERSILD, 7490 AULUM, tlf. 97-472974.
KRESTEN SANDGAARD og sønnerne NIELS og PETER SANDGAARD, gårdejere.
K.S. er født den 14.-9.-1912, søn af Marie og Niels Sandgaard, gift den 10.-9.-1949
med Grete Mogensen, født den 6.-5.-1915, datter af Marie og Peter Mogensen. Parret
har børnene: Niels, født den 8.-9.-1950, Peter, født den 17.-7.-1952 og Marie, født den
19.-7.-1954.
K.S. overtog "Sandgaard" i 1949 fra sin far, K.S. var 3. generation på gården, som i
1977 blev omdannet til I/S sammen med sønnerne Niels og Peter, som er 4.
generation.
I/S omfatter foruden "Sandgaard" også "Grønlund", Videbækvej 4, som blev købt af
Peter i 1976 og indgik i I/S i 1977, gården har selvstændig status i I/S med eget
matr.nr. og egen ejendomsskyld, ejendommen er ubeboet og delvis nedbrændt. Vide
bækvej 2 er også indlagt under I/S, den blev købt af K.S. i 1971 og lagt ind i I/S i
1977, den beboes nu af Niels Sandgaard, Peter Sandgaard bor på "Sandgaard" og Kr.
Sandgaard har bopæl på Skolegade 30B, Aulum.
"Sandgaard"s areal er 80 ha., heraf 4 ha. skov og 4 ha. eng. Desuden er der forpagtet
4 ha.
Stuehuset er opført 1914, løsdriftstald 1977, ungdyrstald 1978, svinestalde 1967 og
1970, maskinhuse 1970 og 1985. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 90 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 2.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 4 traktorer, 1
rendegraver, 1 minidoser, gylletank, 1 vandingsmaskine, gastæt silo til korn, plansilo
til ensilage samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medarbejder, maskinstation
bruges til høst.

VIDEBÆKVEJ 2, 7490 AULUM.
NIELS SANDGAARD, gårdejer, født den 8.-9.-1950, søn af Grete og Kresten Sand
gaard, gift den 2.-8.-1975 med Karin Rasmussen, født den 25.-4.-1954, datter af
Grethe og Hans Rasmussen. Parret har børnene: Malene, født den 5.-9.-1978, Hanne,
født den 30.-4.-1980 og Søren, født den 13.-6.-1984.
N.S. er medlem af Menighedsrådet. Han bor på den nedlagte ejendom, jorden er lagt
ind under "I/S Sandgaard", gården blev købt fra Peter Grønbæk.
Stuehuset er opført 1975, staldbygning og lade 1920 og maskinhus 1959. Der findes 1
halmfyr.
VIDEBÆKVEJ 4, "GRØNLUND", 7490 AULUM,
Gården hører ind under "I/S Sandgaard".
Stuehuset er opført 1985
VIDEBÆKVEJ 6, "SANDGAARD", 7490 AULUM.
PETER SANDGAARD, gårdejer, født den 17.-7.-1952, søn af Grete og Kresten
Sandgaard.
VIDEBÆKVEJ 3-5, "GRØNBÆK", 7490 AULUM, tlf. 07-472588.
PEDER og NIELS LANGBALLE NIELSEN, gårdejere.
P.L.N. er født den 3.-11.-1929, søn af Johanne og Niels Langballe Nielsen, gift den
16.-10.-1963 med Emma Mortensen, lærer, født den 9.-2.-1927, datter af Kirsten og
Kresten Mortensen. Parret har børnene: Niels, født den 6.-6.-1965 og Christian, født
den 19.-9.-1966.
P.L.N. overtog gården den 1.-6.-1983 fra sin far, den 1.-6.-1983 blev ejendommen
omdannet til "I/S Grønbæk" med sønnen Niels Langballe Nielsen som medejer,
nuværende ejere er 5. generation på gården, der har været i familiens eje siden 1846.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf 4 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1925 og re
staureret 1974, svinestald, ko
stald og lade opført 1965, ma
skinhus 1963 og foderhal 1983.
Videbækvej 3 er opført 1963.
Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på
24 køer + opdræt, besætningen er
af racerne SDM og Jersey. Svine
produktionen er på 10 årssøer,
der produceres 175 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der fin
des 2 traktorer, gylletank, plan
silo, portionstørreri, køresilo til ensilage samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
P.L.N. ejer også ejendommen Valmuevej 2, Aulum.
VIDEBÆKVEJ 7, "ØSTERGAARD", JERSILD, 7490 AULUM, tlf. 97-473483.
ERIK OLD JENSEN, gårdejer, født den 23.-8.-1940, søn af Inger og Laur. Old Jensen,
gift den 28.-11.-1964 med Ruth Jørgensen, tekstilarbejder, født den 25.-6.-1945,
datter af Marie og Trands Jørgensen. Parret har børnene: Tommy, født den 19.-4.1966, Inger Marie, født den 20.-4.-1967, Ivan, født den 3.-8.-1971 og Susanne, født den
22.-9.-1973.
E.O.J. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-3.-1986 fra Niels K. Pedersen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 21,5 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1898, kostald 1962, svinestald 1968, lade 1822, maskinhus 1967 og
1981. Gårdens besætning er på 5 ammekøer med opdræt, alle af racen Charolais. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, kornsilo og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

VIDEBÆKVEJ 8, "LAVLUND",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97472546.
VERNER og ZITA MADSEN,
gårdejere.
V.M. er født den 13.-5.-1942,
søn af Marie og Peter Uhre
Madsen, gift den 3.-12.-1966
med Zita Nielsen, født den 15.3.-1945, datter af Gerda og Ni
els Chr. Nielsen. Parret har bør
nene: Steen, født den 5.-11.1967, Poul, født den 25.-5.-1970,
Peter, født den 18.-8.-1974 og Kirstine, født den 18.-10.-1976.
V.M. og Z.M. overtog gården den 1.-11.-1966 fra V.M.s forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 3 ha. skov og 3 ha.
eng.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1974, kostald opført 1956 og restaureret
1976, maskinhus fra 1973 og lade 1914. Gården drives med en kvægproduktion på 40
køer + odpræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
findes 3 traktorer, gylletank og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
VIDEBÆKVEJ 9, "VESTERGAARD", JERSILD, 7490 AULUM, tlf. 97472202.
HARALD VESTERGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 31.-1.1932, søn af Anna og
Peter Nielsen, gift den 15.-4.-1965 med Else Jacobsen, tekstilarbejder, født den
10.-5.-1942, datter af Astrid og Ejner Jacobsen. Parret har børnene: Peter, født den
2.11.1965, Jan, født den 22.-2.-1968, Henrik, født den 27.-7.-1969, Lene, født den
19.-2.-1971 og Hen
ning, født den 20.-7.-1974.
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
49 ha., heraf 7,3 ha. skov og 5
ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og re
staureret 1980, kalvestald opført
1978, svinestald 1984, kostald
1960, lade 1910 og maskinhus
1950. Gården drives med en be
sætning på 12 årssøer, der produ
ceres ca. 150 slagtesvin årligt,
desuden er der 15 ungkreaturer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 læsser, plansilo til korn samt halmfyr.
VIDEBÆKVEJ 10, "MOSELUND",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97472530.
PETER MOSELUND ØSTERGAARD, gårdejer, født den 13.1 1.-1925, søn af Margrete og
Jens Østergaard, gift den 6.-5.1961 med Birthe Marie Østergaard, født den 25.-5.-1941, dat
ter af Esther og Niels Østergaard.
P.M.Ø. overtog gården den 11.12.-1960 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1883.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1968, kostald opført 1910, svinestald 1980,
lade og staklade 1930 samt maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på
20 køer + opdræt, besætningen er af blandet race, svineproduktionen er på 8 søer, der
produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, kornsilo samt silo til
ensilage, desuden er der genvindingsanlæg for varme. Maskinstation bruges til høst.

VIDEBÆKVEJ 11, "VRAA", LJØRRING, 7490 AULUM, tlf. 97-472529.
NIELS JØRGEN HENRIKSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1959, søn af Gunhild og Viggo
Henriksen. N.J.H. er chauffør og handelsmand. Han overtog gården den 28.-3.-1981 fra
sin far. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918, kostald, svinestald og lade 1885, garage 1954 og maskinhus
1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn
og jordbær. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 vandingsmaskine,
1 springlervandingsanlæg og gastæt silo. Der er ca. 20 unge deltids ansatte til at
plukke jordbær i sæsonen.

VIDEBÆKVEJ 12, 7490 AULUM,
tlf. 97-472968.
ERLING PEDERSEN, gårdejer,
født den 21.-11.-1948, søn af
Magda Margrete og Lars Peder
sen, gift den 16.-3.-1974 med
Merete Kristensen, sygehjælper,
født den 13.-10.-1953, datter af
Grete og Villiam Kristensen. Par
ret har børnene: Bo, født den 18.1.-1976, Mette, født den 10.1.1978, Jan, født den 15.-9.-1981
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og Britta, født den 30.-12.-1982.
E.P. er smed. Han overtog går
den den 1.-5.-1986 fra sine forældre,
Ejendomsskyld 370.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1909 og ombygget
Gården drives med en kvægproduktion
Desuden er der 3 Gimmer-geder. Der
Maskinstation bruges til høst.

nuværende ejer er 3. generation på gården.
1988, stald opført 1937 og maskinhus 1976.
på 13 køer + opdræt, alle af racen Jersey.
findes 2 traktorer og plansilo til ensilage.

VIDEBÆKVEJ 13, "ØSTERLUND",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97472545.
CHRISTIAN JENSEN, gårdejer,
født den 30.-1.-1931, søn af An
na Marie og Anders Jensen.
C.J. overtog sammen med en
bror gården i 1972 fra sin far,
broderen døde i 1985.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
42 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført 1936, kostald
og lade ligeledes 1936, svinestald 1952 og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af raps, ærter og korn. Der drives maskintation fra ejendommen og maskinparken
består af 10 traktorer, 3 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 bigballepresser, 3 møjspredere og 1 gummiged. På gården er 4 ansatte.

VIDEBÆKVEJ 15, "VESTERLUND",
KILDE, 7490 AULUM, tlf. 97473454.
ANTON POULSEN, gårdejer,
født den 19.-9.-1960, søn af
Gerda og Vagner Poulsen, gift
den 21.-7.1984 med Anette Pasgaard Thomsen, hjemmehjælper,
født den 5.-6.-1962, datter af
Inger Marie og Carlo Thomsen.
Parret har datteren Vibeke, født
den 21.12.-1987.
A.P. er tømrersvend. Han over
tog gården den 19.-6.-1984 fra Egon Kyndesen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1941, svinestalde 1950, 1969 og 1975, lade og garage 1950, foder
lader 1909 og 1976. Gården drives med en svineproduktion på 2.800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsbyg, hvede, raps og ærter. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, I markvandingsanlæg samt plansilo til korn.
VIDEBÆKVEJ 17, "LUNDAGER",
7490 AULUM, tlf. 97-472532.
GUNNAR og KNUD ERIK CHRI
STENSEN, gårdejere.
G.C. er født den 20.-5.-1939,
K.E.C. er født den 18.-12.-1930,
begge sønner af Marie og Jens
Christensen.
Brødrene overtog gården den 1.8.-1977 fra deres mor.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
50 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
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svinestald opført 1924 og restaureret 1951, lade opført 1928 og maskinhus 1977.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 køer + opdræt, alle
af racen RDM. Svineproduktionen er på 250 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, gylletank, kornmagasin samt plansilo til ensilage.

VIDEBÆKVEJ 21, "GABS", 7490
AULUM, tlf. 97-473194.
FREDE AGERGAARD, gårdejer,
født den 20.-9.-1937, søn af Kri
stine og Christian Agergaard,
gift den 4.-8.-1962 med Kirsten
Krog, sparekasseassistent, født
den 15.5.-1938, datter af Birthe
og Ernst Krog. Parret har børne
ne: Niels, født den 15.-9.-1965,
Ole, født den 2.-10.-1967, Peter,
født den 7.-10.-1971 og Else,
født den 9.-2.-1982.
F.A. overtog gården den l.-ll.-

1977 fra Johs. Skak Jensen.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 50,4 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1980, svinestalde opført 1916, 1962, 1979,
1986 og 1987, lade 1917 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på
200 SPF-søer, der produceres ca. 3.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo
til korn samt halmfyr. På gården er ansat 1 medarbejder.

VIFTRUPVEJ 4, "VESTERGAARD",
7540 HADERUP, tlf. 97-452214.
BENT KJÆRGAARD KRISTENSEN,
gårdejer, født den 21.-2.-1939,
søn af Katy og Martin Kristen
sen, gift den 18.-11.-1961 med
Erna Tanderup, medhjælpende
ægtefælle, født den 21.-8.-1937,
datter af Kirstine og Jens Tan
derup. Parret har børnene: Ole,
født den 4.-5.-1962, Helle, født
den 8.-7.-1964 og Charlotte,
født den 11.-4.-1966.
B.K.K. er i bestyrelsen for Vi
karforeningen og desuden med i Herning smågrise salg. Han overtog gården i 1961 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Desuden er der forpagtet 2
ha.
Stuehuset er opført 1952 og restaureret 1970, kostald opført 1966 og 1968, svinestald
1964, lade 1977 og maskinhus 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 25 års
køer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der en pelsdyrpro
duktion på 200 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2
traktoter, 1 vandingsmaskine og 4 kornsiloer. En skoledreng er ansat som medhjælp og
desuden bruges der maskinstation til høst.

VIFTRUPVEJ 9, 7540 HADERUP, tlf. 97-452175.
HENNING PEDERSEN, gårdejer, født den 17.-12.-1925, søn af Kirstine og Svend
Pedersen, gift den 16.-8.-1955 med Johanne Simonsen, husmor, født den 8.-1.1933,
datter af Marie og Alfred Simonsen. Parret har børnene: Ove, født den 12.-6.-1958,
Bjarne, født den 11.-8.-1963 og Allan, født den 11.-5.-1967.

H.P. købte jorden fra dens Vestergaard og Alfred Bonger i
1955, han byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
34,6 ha.
Stuehuset er opført 1955 og re
staureret 1951, svinestald opført
1955 og lade 1967. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af korn, ærter, kar
tofler og raps. Der findes 1 trak
tor, 1 vandingsmaskine og korn
tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
VINDINGVEJ 6, "SKOVVANG",
7490 AULUM, tlf. 97-472737.
JØRGEN NØRGAARD, gårdejer,
født den 1.-4.-1948, søn af Ger
da og Bertel Nørgaard, gift den
5.-8.-1972 med Mie Bjerre, født
den 4.-4.-1952, datter af Agnes
og Svend Bjerre. Parret har bør
nene: Jan, født den 24.-4.-1973,
Allan, født den 1.-4.-1977 og
Lena, født den 7.-5.-1981.
J.N. overtog gården den 1.-5.1972 fra Hans Kristensen.
Ejendomsskyld 3.059.000. Areal
59 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 1,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1971 og ombygget 1986, svinestalde opført 1961, 1973, 1975 og
1977, maskinhus 1982 og goldsostald 1984. Gården drives med en svineproduktion på
220 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise årligt, desuden opfedes 2.000 fedesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frø og ærter. Der findes 3 traktorer,
1 mejetærsker, gylletank, 3 vandingsmaskiner, gastæt silo til korn samt genvindingsan
læg for varme. Der er 1 fast medarbejder på gården.

VISTORPVEJ 1, "SKOVGAARD",
FELDBORG, 7540 HADERUP,
tlf. 07-454069.
ARNE ALMHOLT, gårdejer, født
den 19.-6.-1957, søn af Elly og
Harald Almholt.
A.A. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-5.-1984 fra sine foræl
dre, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30
ha., heraf 1,5 ha. eng, desuden
er der forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1976, kostald opført 1942, lade 1907, maskin
hus 1982, desuden er der foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 25 års
køer og 15 ungdyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
kartofler og korn. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til høst.

VISTORPVEJ 5, "VESTER VISTORPGAARD", VISTORP, 7540 HADERUP, tlf.
97-143065.
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Clausen, gift den 2.-9.-1962 med Mona Jensen, køkkenmedhjælper, født den 5.-5.-1943,
datter af Emilie Jensen. Parret har børnene: Carl, født den 1.-4.-1963, Hans, født den
8.-5.-1964 og Anne Marie, født den 21.-7.-1965.
J.C. overtog gården i 1961 fra sine forældre, gården har været i slægtens eje i ca.
400 år.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 80 ha., heraf 8 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1852 og restaureret 1955, kostald opført 1915 og restaureret 1955,
1960 og 1970, svinestald 1970, lade 1929, maskinhus 1977, desuden er der en gylle
tank. Gården har en besætning med fedekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine samt nogle kornsiloer.

VISTORPVEJ 21, "ST. GRAASAND", VISTORP, 7540 HADERUP, tlf. 97-143259.
CARL EJNER MØLLER, gårdejer
og ingeniør, født den 19.-10.1937, søn af Valborg og A.P. Møl
ler, gift den 20.-7.-1963 med
Ritta Fløe Nielsen, sekretær,
født den 23.-8.-1939, datter af
Maja Fløe og Magnus Nielsen.
Parret har børnene: Annette,
født den 19.-11.-1964, Lene, født
den 28.1.-1966 og Marianne, født
den 13.-7.-1972.
C.E.M. overtog gården i 1964 fra Asger Rasmussen.
Ejendomsskyld 725.000. Areal 39 ha., heraf 3 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret 1965, kostald opført 1934, lade 1939 og gara
ge 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 4 ammekøer og 4 ungdyr af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er juletræer og pyntegrønt. Der findes 1
traktor, markvandingsanlæg og halmfyr.

VISTORPVEJ 24, "LILLE GRÅSAND", GROVE, 7540 HADERUP, tlf. 97-143131.
HOLGER HYLDGÅRD JENSEN, gårdejer, født den 13.-4.-1929, søn af Kristine og
Jens Hyldgård Jensen, gift med Jenny Hyldgård Jensen, medhjælpende ægtefælle.
Parret har sønnen Peter, født den 6.-9.-1978.
H.H.J. er i bestyrelsen for Landboforeningen "Hedebo". Han overtog gården den
27.-11.-1959 fra Esper Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 27 ha., desuden er der forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1976, kostald opført 1934, kartoffelhus 1972
og maskinhus 1982. Gårdens besætning er på ca. 80 fedekalve. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2
vandingsmaskiner.

VORMSTRUPVEJ 2, "HAGEBOGÅRD", 7540 HADERUP, tlf. 97-452046.
NIELS BARSLUND, gårdejer, født den 30.-6.-1944, søn af Ebba og Harald Barslund.
N.B. overtog gården i 1970 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 75 ha., heraf 10 ha. eng og 10 ha. plantage. Desuden
er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret 1952, kostald opført 1939 og lade 1899.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 køer og 70 stk. opdræt, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 van
dingsmaskine samt springlervandingsanlæg, desuden er der et kartoffelhus. Maskinsta
tion bruges til høst.
VORMSTRUPVEJ 3, "VILLA HAGEBRO", 7540 HADERUP, tlf. 97-452573.
EDWARD ØSTERGAARD, gårdejer, født den 4.-10.-1938, søn af Kamma og Gunnar
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med Eleonora Nielsen, sygehjæl
per, født den 5.-1.-1941, datter
af Signe og Laurids Nielsen. Par
ret har børnene: Helle, født den
6.-10.-1962, Mette, født den 13.1.-1967 og Morten, født den 13.11.-1969.
E.Ø. overtog gården i 1972 fra
Ejner og Johannes Hovmand.
Ejendomsskyld 375.200. Areal 1,1
ha., som er skov.
Stuehuset er opført 1935. Ejen
dommen har et markvandingsanlæg.

VORMSTRUPVEJ 4, "HØJBO",
7540 HADERUP, tlf. 97-456050.
MOGENS STYHR RASMUSSEN,
skolelærer, født den 24.-12.-1951,
søn af Bertha og Hans Laurids
Rasmussen, gift den 17.-9.-1988
med Bodil Widriksen, skolelærer,
født den 18.-8.-1942, datter af
Anna Kathrine og Aage Lund
Jensen. Parret har børnene: Ca
roline, født den 25.-12.-1967 og
Sine, født den 11.-3.-1972.
M.S.R. overtog gården den 1.-5.1984 fra Leo Agerskov.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 3,5 ha., heraf 2,5 ha. eng og 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1938, svinestald
og maskinhus 1960.

VORMSTRUPVEJ 6, "HEGNSG
ÅRD", 7540 HADERUP, tlf. 97456082.
JENS JØRGEN RINGGAARD,
gårdejer, født den 13.-2.-1937,
søn af Anna og Kristian Ringgaard, gift den 19.-11.-1960 med
Anna Mikkelsen, født den 6.-11.1938, datter af Inger Marie og
Kristian Mikkelsen. Parret har
børnene: Flemming, født den
8.-8.-1961, Anna Marie, født den
14.-6.-1964 og Jack, født den
9.-6.-1972.
J.J.R. er kirkesanger i Haderup. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra Thorvald
Køhier.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37 ha., heraf 1,5 ha. skov og 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1975, kostald opført 1928, svinestald 1928 og
ombygget til kalvestald og ungdyrstald 1972, lade opført 1956 og maskinhus 1984.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 køer og 55 stk. opdræt, alle af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer,
heraf 1 Major fra 1956, desuden er der gylletank, 1 vandingsmaskine og plansilo til
korn. Maskinstation bruges til høst.
VORMSTRUPVEJ 7, "TEGLVÆRKSHUSET", 7540 HADERUP, tlf. 97-452434.
NIELS LARSEN, direktør, født den 16.-2.-1947, søn af Anne Marie og S.A. Larsen,
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Schødt, kontorassistent, født den
10.-1.-1945, datter af Birthe og
W. Schødt. Parret har børnene:
Jacob, født den 25.-7.-1974 og
Peter, født den 28.-1.-1977.
B.L. er i skolenævnet. N.L. over
tog gården den 1.-12.-1974 fra
Peter Jørgensen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 0,5
ha.
Stuehuset er opført 1905 og re
staureret 1984.
VORMSTRUPVEJ 9, "GRANLY", 7540 HADERUP, tlf. 97-452670.
JØRGEN VILLER HEDEGAARD NIELSEN, pelsdyravler, født den 13.-2.-1959, søn af
Ester og Niels Viller Hedegåard Nielsen, gift den 18.-10.-1986 med Jette Lauritsen,
født den 3.-5.-1957, datter af Edith og Werner Lauritsen.
J.V.H.N. overtog gården den 1.-5.-1985 fra Carlo Østergaard.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 7,7 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1988, udbygningerne består af lade og stak
lade. Gården drives med en minkproduktion på 700 tæver, der produceres ca. 3.000
hvalpe årligt. Der findes 1 traktor, 1 fodermaskine til mink. I sæsonen er der 3
medarbejdere.

VORMSTRUPVEJ 11, "NYHOLM",
7540 HADERUP, tlf. 97-452344.
FRITS JEPSEN, arbejdsmand,
født den 2.-2.-1949, søn af Irene
og Niels Peder Jepsen.
F.J. overtog gården den 30.-8.1978 fra sin mor.
Ejendomsskyld 250.000. Areal
0,6 ha.
Stuehuset er opført 1924 og re
staureret 1978, kostald opført
1924.
VORMSTRUPVEJ 13, VORMSTRUP,
7540 HADERUP, tlf. 97-452371.
ELSA JØRGENSEN, gårdejer,
født den 20.-4.-1939, datter af
Marie og Anton Clausen, gift den
13.12.-1958 med Erik Jørgensen,
født den 5.-10.-1936, søn af Gud
run og Johannes Jørgensen. Par
ret har børnene: Berit, født den
5.8.-1964, Jan, født den 2.-3.-1968
og Ole, født den 2.-8.-1975.
E.J. overtog gården i 1982 fra
sin mand.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1971, alle bygningerne bestående af kostald, lade og maskinhus, er
opført efter en brand i 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 22 køer og 60
stk. opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 5 årssøer, der produceres ca.
18 slagtesvin årligt. Desuden er der 10 Blåræve-tæver. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, korn og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 2
vandingsmaskiner samt halmfyr.
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VORMSTRUPVEJ 15, "GRANLY",
VORMSTRUP, 7540 HADERUP,
tlf. 97-452297.
JØRGEN HANDBERG, gårdejer,
født den 13.-3.-1951, søn af Stin
ne og Christian Karl Handberg,
gift den 11.-5.-1974 med Kirsten
Kristensen, født den 10.-6.-1954,
datter af Katrine og Christian
Kristensen. Parret har børnene:
Jesper, født den 30.-5.-1975, Met
te, født den 10.-6.-1977 og Lot
te, født den 16.-7.-1982.
J.H. overtog gården den 15.-2.1974 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 15,3 ha., heraf 0,5 ha. skov og 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1985, svinestald og lade opført 1979. Gården
drives med en svineproduktion på 112 årssøer, der produceres ca. 2.400 smågrise
årligt. Desuden er der en minkproduktion på 400 tæver, der produceres ca. 2.000
hvalpe årligt, desuden er der 44 moderfår og 88 lam. Der findes 2 traktorer, gylletank
og 1 springlervandingsanlæg. På gården er ansat 2 faste medarbejdere samt 1 ekstra
medhjælp til pelsning.
VORMSTRUPVEJ 21, "VORMSTRUPGÄRD", 7540 HADERUP,
tlf. 97-456148.
PETER BAY, gårdejer, født den
6.-3.-1945, søn af Ebba og Peter
Bay, gift den 25.-1.-1969 med
Bodil Graven, født den 11.-4.-1942,
datter af Vera og Erling Graven.
Parret har børnene: Allan, født
den 4.-1.-1970 og Søren, født
den 13.-11.-1971.
P.B. er pilot ved Forsvaret. Han
overtog gården den 25.-3.-1972.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 37
ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 8 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade opført 1920,
maskinhus 1960. Gårdens besætning er på 11 harer, der opdrættes ca. 50 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, korn, frø og kartofler. Der findes 1
traktor, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo til korn samt halmfyr.

VORMSTRUPVEJ 23, "NY VORMSTRUPGAARD", 7540 HADERUP,
tlf. 97-456049.
CHRISTIAN BRØDBÆK, gårdejer,
født den 29.-4.-1958, søn af Lilly
og Jens Brødbæk, bor sammen
med Karen Margrethe Pedersen,
bankassistent, datter af Marie og
Simon Pedersen. Parret har bør
nene: Louise, født den 27.-7.-1985
og Uffe, født den 21.-1.-1988.
C.B. overtog gården den 22.-3.1985 fra Rudolf Lund Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
39 ha., der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1966, kostald 1959, svinestald 1927, maskinhus 1951 og kartof-
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1958. Gården drives med en kvægproduktion på 15 køer og 20 stk. opdræt, alle af
racen SDM, desuden produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo med korntørrings
anlæg samt halmfyr.
VORMSTRUPVEJ 27, "LANDVILDGÅRD", 7540 HADERUP, tlf. 97-456003.
LEIF HELLERUP CLAUSEN, gårdejer, født den 1.-3.-1943, søn af Marie og Anton
Clausen.
L.H.C. overtog gården den 1.-7.-1975 fra sine forældre, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 64 ha., heraf 2 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1983, svinestald opført 1950, kostald 1958,
lade 1925 og maskinhus 1960. Gården drives med en ammekobesætning på 35 køer og
33 stk. opdræt, alle af racen Limousine. Svineproduktionen er på 10 årssøer, der produ
ceres ca. 180 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, kartofler
og hestebønner. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine samt plan
silo til korn. Gården drives sammen med Vormstrupvej 29, som L.H.C. også ejer.
VORMSTRUPVEJ 29, "SANDVILDHUS", 7540 HADERUP, tlf. 97-456003.
LEIF CLAUSEN, gårdejer, omtales under Vormstrupvej 27.
L.C. overtog gården den 1.-1.-1965 fra Johannes Laursen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18,2 ha., heraf 1 ha. skov og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret 1977, kostald opført 1925 og lade 1945.
Gårdens besætning er på 8 heste og 2 stk. opdræt, alle af racen Varmblod. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, korn, kartofler og spindehør. Der findes 1
vandingsmaskine, gården drives sammen med Vormstrupvej 27.

VRÄVEJ 2, "GL. SANDGAARD", ATROELSTRUP, 7490 AULUM, tlf. 97-472775.
JENS BRØDE JEPPESEN, gårdejer, født den 3.-2.-1932, søn af Ingrid og Marius
Jeppesen, gift den 9.-5.-1959 med Ingrid Birch, hjemmehjælper, født den 7.-6.-1933,
datter af Jenny og Hans Birch. Parret har børnene: Hans, født den 4.-3.-1960, Lars,
født den 1.-3.-1964 og Marius, født den 22.-5.-1971.
J.B.J. overtog gården den 22.-5.-1979 fra Verner Videbæk.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 20,6 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1979, svinestald opført 1880, kostald og ma
skinhus 1912 og lade 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 19 køer + opdræt,
besætningen er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes
2 traktorer, gylletank samt plansilo med korntørreri. Maskinstation bruges til høst.

ØRREVEJ 25, "KIRKEGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97-472104.
ANE GRETHE ØSTERGAARD DAHL og BRUNO DAHL, gårdejere.
B.D. er født den 28.-6.-1955, søn af Ruth og Evald Dahl, gift den 9.-8.-1986 med Ane
Grethe Østergaard, bankassistent, født den 7.-4.-1954, datter af Gerda og Kristian
Østergaard. Parret har børnene: Kristian, født den 12.-6.-1987 og Ruth, født den 29.7.-1988.
B.D. er lagerassistent.
Parret overtog gården den 1.-1.-1989 fra A.G.Ø.s forældre.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført ca. 1880 og restaureret 1976, lade opført 1911 og stald 1959.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn.
Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
ØRREVEJ 32, 7490 AULUM, tlf. 97-472637.
VIGGO JENSEN, gårdejer, født den 13-.5.-1917, søn af Kristine og Johannes Jensen,
gift den 20.-9.-1949 med Anna Marie Jeppesen, født den 21.-12.-1921, datter af Sara
og Jeppe Augustin Jeppesen. Parret har børnene: Sara Kristine, født den 14.-9.-1950,
August Johannes, født den 1.-7.-1952, Svend Aage, født den 16.-7.-1957 og Carl Evald,
født den 21.-2.-1962.
V.J. overtog gården den 1.-11.-1949 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 4.
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Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1918, lade 1896, kostald 1964 og maskinhus 1955. Gårdens besæt
ning er på 2 søer, der produceres ca. 35 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kornmagasin.

ØRREVEJ 33, "AGERLUND",
7490 AULUM, tlf. 97-473498.
BØRGE RIIS MORTENSEN, gård
ejer, født den 11.-7.-1937, søn af
Kirstine og Kristian Mortensen,
gift den 29.-5.-1971 med Inge
Margrethe Jensen, sygehjælper,
født den 1.-2.-1947, datter af
Gerda og Kristian Vennegaard
Jensen. Parret har børnene: Ka
ren, født den 3.-9.-1973 og Kri
stian, født den 13.-5.-1977.
B.R.M. overtog gården den 1.-8.1983 fra Finn Storgaard Laugesen. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1983, udbygningerne, bestående af svinestald,
lade og hønsehus, er opført 1959. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer,
der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor og 1 kornmagasin.
Maskinstation bruges til høst.

ØRREVEJ 35, "SØNDERLUND",
7490 AULUM, tlf. 97-472294.
GUNNAR NIELSEN, født den 17.9.-1933, søn af Martha og Jens
Nielsen, gift den 30.-5.-1958
med Edith Nielsen, født den
13.-7.1935, datter af Jenny og
Laur. Nielsen. Parret har børne
ne: Bente, født den 23.-1.-1961,
Jens, født den 26.-9.-1963, Lars,
født den 7.-9.-1966, Ole, født
den 16.-8.-1970 og Bjarne, født
den 7.-4.-1974.
G.N. overtog gården den 1.-4.-1958 fra Peter Laursen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1974, kostald opført 1935, lade, svinestald og
garage 1890, svinestald 1958 og maskinhus 1970. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 10 køer + opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er
på 300 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.
ØRREVEJ 37, "NYVANG", 7490 AULUM, tlf. 97-472553.
NIELS LAURIDSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1925, søn af Katrine og Kristian Lau
ridsen, gift den 23.-6.-1951 med Henny Mattesen, født den 2.-9.-1928, datter af
Elisabeth og Heinrich Mattesen. Parret har børnene: Kristian, født den 7.-11.-1952,
Egon, født den 17.-12.-1956, Ivan, født den 8.-4.-1959 og Henning, født den 23.-6.1963. H.L. døde den 11.-6.-1973.
N.L. er postarbejder. Han byggede gården i 1951 på jorden fra en slægtsgård, han er
3. generation.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 14,4 ha.
Stuehuset er opført 1951, alle udbygningerne, bestående af stald, lade og maskinhus,
er ligeledes fra 1951. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
fremavlskorn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
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ØRREVEJ 38, "KÆRGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97-472316.
NIELS ØSTERGAARD, gårdejer, født den 22.-1.-1914, søn af Marie og Jens Østergaard, gift den 1.-5.-1940 med Esther Græsdal, født den 14.-12.-1916, datter af Marie
og Simon Græsdal. Parret har børnene: Birthe, født den 25.-5.-1941 og Ove, født den
6.-4.-1944. N.Ø. overtog gården den 1.-10.-1947 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1968, kostald opført 1910, svinestald og lade
1917 samt maskinhus 1972. Gården drives med en besætning på 13 stk. fedekvæg af
blandet race, 20 slagtesvin årligt samt 2 ponyhopper med føl. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
ØRREVEJ 39, "NYGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97-473608.
SØREN DAM, gårdejer, født den 11.-4.-1960, søn af Anna og Asger Jensen, gift den
23.-8.-1986 med Tine Skytte, postarbejder, født den 22.-12.-1963, datter af Martha og
Jørgen Skytte. Parret har børnene: Charlotte, født den 24.-8.-1985 og Anders, født
den 31.-12.-1987.
S.D. er traktorfører. Han overtog gården den 15.-7.-1986 fra Ingolf Blæsbjerg.
Ejendomsskyld 1.210.000. Aral 13,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1979, kostald, lade og maskinhus opført 1920,
ny kostald 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps
og korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank, 1 springlervandingsanlæg samt
kornsilo.

ØRREVEJ 41, "STORE KJÆRGAARD", 7490 AULUM, tlf. 97-472332.
SØREN KJÆRGAARD, gårdejer, født den 6.-11.-1918, søn af Matine og Lauge Kjærgaard Jensen, gift den 28.-3.-1952 med Karen Marie Hoffmann, født den 3.-9.-1927,
datter af Else og Kresten Hoffmann. Parret har børnene: Bente, født den 14.-8.-1954,
Steen, født den 28.-3.-1957 og Lauge, født den 18.-3.-1959.
S.K. overtog gården den 1.-11.-1947 fra sine forældre, nuværende ejer er 9. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1711. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 0,5 ha. skov og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1881 og restaureret 1974, kostald opført 1920 og restaureret 1978,
svinestald opført 1965, lade 1978 og maskinhus 1948. 28 ha. af jorden er udlejet og
resten dyrkes med raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.
ØRREVEJ 43, "SØNDERTOFT", 7490 AULUM, tlf. 97-473503.
SØREN DAMGAARD, gårdejer, født den 16.-4.-1964, søn af Ella og Niels Damgaard,
gift den 6.-12.-1986 med Else Ørskov Thomsen, født den 15.-1.-1965, datter af Grethe
og Søren Aage Thomsen. Parret har sønnen Thomas, født den 5.-12.-1988.
S.D. overtog gården den 1.-12.-1987 fra Harry Blæsbjerg.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30 ha., desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1980, kostald opført 1977, spaltestald 1978,
silohus 1980, maskinhus 1965 og kalvestald 1956. Gården drives med en kvægproduk
tion på 55 køer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der findes 3 traktorer, gylletank, 1 vandingsmaskine samt køresilo til ensilage.
Maskinstation bruges til høst.
ØSTERGADE 13, "ELMELY",
TVED, 7490 AULUM, tlf. 97472090.
HOLGER HANSEN, gårdejer,
født den 30.-10.-1923, søn af
Dagmar og Hans Hansen, gift
den 4.-8.1951 med Selma Kirsti
ne Nielsen, født den 24.-7.-1931,
datter af Kirstine og Anthon 0stergaard Nielsen. Parret har bør
nene: Niels, født den 1.-4.-1953
og Inga, født den 21.-1.-1958.
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H.H. overtog gården den 1.-3.-1964 fra Kresten Meldgaard Jensen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1965-1972, kostald, svinestald, staklade, lade
og maskinhus er opført 1965. Gården drives med en svinebesætning på 100 slagtesvin
årligt, desuden er der 3 ungdyr og 2 slagtekalve, samt 3 heste og 1 føl. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er fremavlskorn. Der findes 1 traktor og indvendig tårnsilo.
Maskinstation bruges til høst. Der har tidligere været drevet vognmandsforretning fra
gården.

ÄBYVEJ 4, "VESTER AABY", ÄBY GÄRDE, 7490 AULUM, tlf.
97472310.
PETER og JOHANNES AABY,
gårdejere.
P.AA. er født den 5.-7.-1921, søn
af Karen og Jens Aaby, gift den
28.-7.-1956 med Anna Marie Pe
dersen, født den 19.-9.-1926, dat
ter af Else Marie og Peter Pe
dersen. Parret har børnene: Jens,
født den 24.-12.-1957, Else, født
den 11.-1.-1960 og Karen Marie,
født den 16.-3.-1964.
J.AA. er født den 5.-7.-1921.
Brødrene overtog gården den 1.-6.-1956 fra forældrene, nuværende ejere er 5. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 63 ha., der er 8,3 ha. eng og 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1970, svinestald opført 1880, kostald og lade
1963 og maskinhus 1951. Gården drives med en ammekobesætning på 10 køer og 25
stk. opdræt, besætningen er af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der findes 1 traktor, kornsilo samt silo til ensilage. Maskinstation bruges til
høst.
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HOLSTEBRO KOMMUNE

ABILDHOLT HEDEVEJ 1, "LUNDGÅRD", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97468155.
KRISTIAN FLENG, gårdejer, født den 12.-9.-1945, søn af Jenny og Marius Fleng,
Hogager.
K.F. overtog gården den 1.-1.-1976 fra sin far, som i 1930 købte en hedeparcel og
opdyrkede denne.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 31,3 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1960 og løbende moderniseret, kostald opført 1934 og udbygget
1971, desuden er der spaltestald opført 1978, lade 1934, maskinhuse 1955 og 1962
samt foderhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr
og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg
samt kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til høst.

ABILDHOLT HEDEVEJ 2, "ABILD
HOLT", HOGAGER, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468485.
HANS JØRGEN FLENG, gårdejer,
født den 1.-8.-1950, søn af Klara
og Ejnar Fleng, gift den 18.-6.1977 med Else Marie Poulsen,
damefrisør, født den 8.-5.-1953,
datter af Gerda Kirstine og Ak
sel Johannes Poulsen. Parret har
børnene: Martin, født den 15.-5.1979 og Camilla, født den 10.8.-1985.
H.J.F. har været på Lægård
Landbrugsskole og er kredsrepræsentant i MD-Food. Han overtog første halvdel af
gården i 1977 og sidste halvdel i 1988 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 76,5 ha., heraf 8 ha. skov. Desuden er der
forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1980, kostald 1962 og tilbygget 1972, løsdriftstald opført 1973,
svinestald 1965 og ændret til kvægstald i 1984, foderhus opført 1979, maskinhus 1987,
gylletanke 1980 og 1988 samt indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 75 årskøer, 120 ungdyr og 80 slagtekalve, alle af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, tårnsilo med varms lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og
der benyttes delvis maskinstation.
ABILDHOLT HEDEVEJ 4, "HOLGER HUS", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97468017.
SVEND ERIK JAKOBSEN, gårdejer, født den 5.-2.-1926, søn af Anine Jakobsen, gift
den 28.-10.-1951 med Margrethe Elisabeth Pedersen, rengøringsassistent, født den
28.-6.-1931, datter af Johanne Marie og Jens Pedersen. Parret har børnene: Jan, født
den 24.-9.-1952, Eva, født den 1.-5.-1955 og Keld, født den 21.-1.-1960.
S.E.J. er tankvognchauffør hos MD-Food. Han overtog gården den 1.-11.-1952 fra sin
svigerfar, Jens Pedersen.
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Ejendomsskyld 530.000. Areal 20
ha., heraf 2,5 ha. mose, der er
bortforpagte! 17 ha.
Stuehuset er opført 1920, moder
niseret og tilbygget 1966, kostald
og lade opført 1952, svinestald
og maskinhus 1959.

ABILDHOLTVEJ 2, "NYGÅRD", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468054.
HANS ERIK ANDERSEN, gårdejer, født den 22.-7.-1935, søn af Jensine og Peder
Andersen, gift den 15.-1.-1983 med Anna Katrine Bayer, født den 27.-10.-1950, datter
af Grethe og Tage Bayer. Parret har børnene: Kirsten, født den 3.-11.-1982 og Janne,
født den 5.-7.-1984.
H.E.A. overtog gården i juni 1963 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1937 og løbende moderniseret, kostald opført 1963, senere til
bygget og ombygget til svinestald i 1985, svinestald opført 1967, lade 1923 og maskin
hus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca.
1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt kornsilo med varm lufts tørreri.

ABILDHOLTVEJ 3, "BAKGÅRD", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468153.
TAGE NØRGAARD, gårdejer, født den 15.-8.-1928, søn af Karen og Johannes
Nørgaard, gift den 12.-2.-1952 med Irene Jensen, født den 21.-5.-1933, datter af Olga
og Johannes Jensen. Parret har børnene: Karen, født den 6.-4.-1952, Karsten, født den
24.-8.-1954, Kim, født den 23.-4.-1960, Helle, født den 23.-4.-1966 og Peter, født den
30.-10.-1969.
T.N. ejer "Bakgård Grill og Cafeteria", Hogager, cafeteriet passes af ægtefællen. Han
overtog gården den 1.-11.-1954 fra sin far, som købte den i 1947, den blev da udstyk
ket som hedeparcel fra "Østergård" i Hogager.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 27,4 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1933 og løbende moderniseret, kostald opført 1933 og tilbygget
1976, svinestald opført 1933, lade ligeledes 1933 og ombygget til svinestald samt
kornmagasin, desuden er der maskinhus opført i 1976. Gården drives med en svine
produktion på 30 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges delvis.

ABILDHOLTVEJ 4, "VESTER ABILDHOLT", HOGAGER, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468204.
HENRY NØRGAARD, gårdejer,
født den 20.-5.-1931, søn af Ka
ren og Johannes Nørgaard, gift
den 11.-4.-1959 med Rigmor Pag
ter Simonsen, født den 20.-8.1935, datter af Agnete og Ha
rald Simonsen. Parret har børne
ne: Tove, født den 15.-11.-1960,
Gitte, født den 3.-8.-1963, Per,
født den 4.-12.-1970 og Poul,
født den 16.-6.-1973 og død den
23.-2.-1982.
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svigerfar. På ejendommen er der fundet en del moseegi jorden
Ejendomsskyld 1.270.000. Aral 34 ha.,
heraf tilkøbt 12 ha., der er
4,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1957 og tilbygget
1974, kostald opført 1957 og ombygget til
svinestald i 1986, lade opført 1968. Gården drives med en svineproduktion på 40
årssøer, der produceres ca. 750 slagtesvin årligt, desuden er der en ammekobesætning
på 10 stk., kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2
traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt kornsilo med tørreri.
Maskinstation bruges delvis.

ABILDHOLTVEJ 6, "ABILDHOLT", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468320.
HENRIK VESTERGAARD, gårdejer, født den 25.-12.-1960, søn af Inge og Knud Erik
Vestergaard, Hogager, gift den 2.-4.-1988 med Jytte Jensen, født den 12.-1.-1967,
datter af Marie og Ove Jensen, Mejrup.
H.V. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1982 fra sin
far. Gården er en gammel gård, der blev med sikkerhed drevet landbrug på stedet i
1587, den daværende ejer, Jakob Rostrup, ejede flere skibe, drev sørøveri i stor stil
og blev henrettet i 1894. En anden af de tidligere ejere fik som tak for en tjeneste
lov til at få den jord som 3 galte kunne omløbe i den tid præsten var på prædike
stolen. Det var et meget ubesindigt løfte, galtene løb omkring og dannede det ene
store hul efter det andet, som endnu kan ses. Der måtte ilbud op til Borbjerg Kirke
for at formå præsten til at sige amen, da galtene ellers ville have omløbet hele
sognet.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 4,5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1885 og moderniseret flere gange, kostald opført 1937 og omdan
net 1959 og 1974, ungdyrstald er indrettet i den tidligere lade i 1979, svinestald
opført 1937 og ombygget 1959, lade opført 1937, maskinhus 1985 og foderhuse 1974 og
1988. Gården drives med en kvægproduktion på 68 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 4
traktorer, andel i mejetærsker, 2 selvkørende markvandingsanlæg, plansilo med kold
lufts tørreri, 1 vindmølle samt staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 fast medhjælper, 1 skoledreng samt delvis anvendelse af maskinstation.

ABILDHOLTVEJ 7, "LILLE ABILD
HOLT", HOGAGER, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-468052 og 97468042.
STEEN NØRGÅRD, gårdejer,
født den 19.-3.-1958, søn af Ger
da og Bertel Nørgaard, gift den
26.- 12.-1983 med Kirsten Brødbæk,
født den 8.-1.-1959, datter af
Esther og Aage Brødbæk. Parret
har børnene: Anders, født den
27.-9.-1983, Christian, født den
15.-11.-1986 og Søren, født den
23.-5.-1988.
S.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog andel i gården den 1.-5.-1983
fra sin far, som stadig ejer en andel i gården.
Areal 140 ha., en stor del af arealet er tilkøbt.
Stuehuset er opført 1924, senere tilbygget og moderniseret, der er fuldt moderne
avlsbygninger, som er opført over flere år, maskinhuset er opført 1974, gylletank 1986
og indendørs køresilo 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 220 årskøer, 220
ungdyr og 110 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og hvede. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo
med tørreri samt staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er ansat 1 fodermester
samt 1 fast medhjælper.
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ABILDHOLTVE3 8, "ØSTER ABILDHOLT", HOGAGER, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468162.
3ENS PETER LAGO BAY, gårde
jer, født den 9.-2.-1931, søn af
Helga og 3ens Bay, gift den 24.2.-1962 med Kristine Holmgård,
født den 4.-5.-1942, datter af
Marie og Peder Holmgård, Mejrup. Parret har børnene: Karsten,
født den 4.-12.-1963, 3ørgen,
født den 27.-12.-1966 og Else,
født den 20.-12.-1972.
3.P.L.B. er kredsrepræsentant i
MD-Food. Han overtog gården den 1.-2.-1962 fra Olga og 3ohannes 3ensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 41 ha., desuden er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1915, tilbygget og moderniseret 1971, kostald opført 1959 og
udvidet 1969, løsdriftstald 1979, svinestald 1915 og moderniseret 1976, lade opført
1915, maskinhus 1975 og foderhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 41
årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 7 årssøer, der
produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og kornsilo med varm lufts
tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der benyttes maskinstation.
ALBÆKVE3 3, "KROGAGER", RI
SUM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97423658.
PEDER ANDERSEN, gårdejer,
født den 25.-1.-1926, søn af Ma
riane Kirstine 3ohanne og Chri
stian Andersen, gift den 22.-5.-1956
med Marie Emilie West Laurit
sen, født den 25.-3.-1929, datter
af Helga West og Anders Gedebo
Lauritsen. Parret har børnene:
Birte, født den 9.-3.-1957, Han
ne, født den 10.-10.-1959, Chri
stian, født den 8.-1.-1961 og
Lars, født den 5.-11.-1968 og død den 3.-6.-1982.
P.A. overtog gården den 1.-4.-1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 2,2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1955 og tilbygget 1972, kostalde opført 1959 og 1968, sidstnævnte
er ombygget til svinestald i 1981, gammel svinestald opført 1959, lade 1975 og maskin
hus 1981. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 varm lufts tørreri samt halmfyr.

ALSTRUPVE3 1, "NYGÅRD", ASLSTRUP-NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432044.
3EPPE LILLELUND, husmand, født den 8.-7.-1912, søn af Anna 3ohanne og Kjeld Niel
sen, gift den 6.-11.-1944 med Rigmor Nygaard, slægtsforsker, født den 7.-5.-1923,
datter af 3ohanne og Anders Nygaard. Parret har børnene: Leif, født den 19.-12.-1946
og Arne, født den 6.-3.-1950.
3.L. overtog gården den 1.-4.-1943, den er udstykket fra "Offersgård".
Areal 9,5 ha., som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1943, udbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
ligeledes fra 1943 og lade er udvidet i 1962. Der findes 1 traktor.
ALSTRUPVE3 3, "BASTRUP", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432017.
FRODE AABERG, gårdejer, født den 15.-2.-1942, søn af 3enny og Anders Aaberg,
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gift den 4.-10.-1980 med Cecilie
Kallesø Christensen, født den 7.9.-1949, datter af Gunhild og
Karl Christensen. Parret har bør
nene: Jane, født den 4.-11.-1981,
Line, født den 6.-3.-1983 og An
ders, født den 5.-11.-1985.
F.AA. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-1.-1973 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der
er 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1864 og ud
videt 1951, kostald opført 1959 og svinestalden er ombygget til ungdyrstald i 1982,
lade opført 1925, maskinhus 1979 og udendørs køresilo 1982. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 48 ungdyr og 22 slagtekalve, alle af racen RDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, plansilo samt korntørreri
med kold og varm lufts tørreri, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.
ALSTRUPVEJ 4, "HØJGÅRD",
ALSTRUP, 7500 HOLSTEBRO,
tlf.97-432277.
LEIF SAAUGAARD, gårdejer,
født den 27.-5.-1948, søn af Ma
ren og Richard Saaugaard, gift
den 9.3.-1974 med Anne Marie
Hodsager Mikkelsen, ekspeditrice,
født den 10.-3.-1947, datter af
Elna og Viggo Mikkelsen, Her
ning. Parret har børnene: Mette,
født den 11.5.-1978 og Lars,
født den 2.-7.1980.
L.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1977 fra Agnes og Laurits Nielsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 23 ha., heraf 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført ca. 1920, kostald 1964 og ombygget til svinestald i 1977, nye svinestalde opført 1977 og 1984, lade 1920, gylletank 1984 og maskinhus 1985. Gården
drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 1.400 smågrise og 1.100
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker samt plansilo med kold lufts tørreri. Der bruges lidt maskin
station.

ALSTRUPVEJ 5, "STORE STØVL",
SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97423259.
ELI HØJBJERG og GUNNER AN
DERSEN, gårdejere.
E.H. er født den 29.-3.-1933,
datter af Mariane og Iver Høj
bjerg Andersen, gift den 27.-4.1956 med G.A., født den 10.-2.1932, søn af Kathrine og Niels
Houmark Andersen. Parret har
børnene: Niels, 12.-9.-1957, Car
sten, født den 5.-7.-1961 og Iver,

født den 16.-2.-1965.
Gården blev overtaget i 1952 fra G.A.s far, Niels Houmark Andersen. G.A. har været
på Lægård Landbrugsskole, er formand for I/S Sir-Lyngbjerg Plantage. E.H. er for
mand for Sir Menighedsråd.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1967, kostald 1960, svinestald 1962, maskinhus 1985 samt lade af
ældre dato. Gården drives med en svineproduktion på ca. 40 årssøer, der produceres
ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps, græsfrø og ærter.
Der findes 2 traktorer og plansilo med korntørreri, kold og varm luft. Maskinstation
bruges til høst.

ALSTRUPVEJ 6, "ØSTERGÅRD", ALSTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432045.
GUNNER KLINKBY ØSTERGAARD, pelsdyravler, født den 19.-10.-1946, søn af Mads
og Marie Østergaard, Holstebro, gift den 27.-5.-1972 med Grethe Jacobsen, født den
10.-7.-1947, datter af Anna og Peder Jacobsen, Naur. Parret har børnene: Henrik, født
den 14.-7.-1974 og Lene, født den 11.-11.-1976.
D.K.Ø. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1970
og resten i 1975 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 55 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1909 og løbende moderniseret, kostald opført ca. 1930, svinestald
ombygget til ungdyrstald, pelseri er indrettet i tidligere kostald i 1987, 15 minkhaller
opført 1984-86, maskinhus og lade 1986 og gylletank 1984. Gården drives med en mink
produktion på 1.200 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps
og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med
tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der benyttes lidt maskinstation.
G.K.Ø. ejer og driver også Alstrupvej 8.
ALSTRUPVEJ 8, ALSTRUP, 7500 HOLSTEBRO.
GUNNER KLINKBY ØSTERGAARD, omtales under Alstrupvej 6.
G.K.Ø. overtog gården i november 1972 fra Karl Nielsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er tilbygget og moderniseret 1972. Gården drives sammen med Alstrupvej 6.
ALSTRUPVEJ 12, "NØRRETOFT",
SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97425473.
VIGGO MIKKELSEN, gårdejer,
født den 8.-12.-1925, søn af An
drea Mikkelsen, gift den 17.-5.-1955
med Karla Albertsen, født den
24.-2.-1928, datter af Kathrine
og Jakob Albertsen. Parret har
sønnen Erik, født den 17.-10.1956.
V.M. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1955 fra Ole Frølund,
Ejendomsskyld 420.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1910, udbygningerne er opført af flere gange, senest i
1967 og maskinhus i 1980. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der
produceres ca. 100 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
ASMOSEVEJ 1, "NORDENTOFT", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423238.
LAURITS KAARSHOLM, gårdejer, født den 16.-7.-1925, søn af Kristine og Oskar
Kaarsholm, gift den 18.-1.-1964 med Anna Klokmose, født den 4.-4.-1924, datter af
Kirsten og Anton Klokmose. Parret har datteren Birgit, født den 10.-4.-1961.
L.K. overtog gården i 1959 fra sin mor.
Areal 28 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1925, kostald 1939, svinestald 1971, lader 1939 og 1961 samt
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2 traktorer og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til høst.

ASMOSEVEJ 3, "NØRHOLM",
MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-423243.
HENRY JENSEN, gårdejer, født
den 28.-7.-1916, søn af Else og
Peter Jensen, gift den 28.-3.1941 med Margrethe Andersen,
født den 4.-11.-1916, datter af
Christiane og Peter Andersen,
Hjerm. Parret har børnene: Pe
ter, født den 2.-6.-1943 og Else
Jane, født den 15.-5.-1949.
H.J. overtog gården den 1.-3.—
1941 fra sin mor, nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1916, kostald 1954, den ældre svinestald er restaureret i 1954,
lade opført 1954 og maskinhus 1951. Der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, ærter og raps. Der findes 1 traktor og
plansilo med tørreri, der bruges lidt maskinstation.
BAKGÅRDSVEJ 1, "SØNDERBÆK", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435156.
SØREN HENNING DYRMOSE,
gårdejer, født den 21.-1.-1929,
søn af Astrid og Karl Dyrmose,
gift med Tove Vandborg, født
den 2.-12.-1936, datter af Sigrid
og Hans Christensen.
S.H.D. overtog gården i april
1964 fra sin mor, gården har væ
ret i slægtens eje siden 1842.
Ejendomsskyld 830.000. Areal
47,6 ha., heraf 10 ha. skov og eng, der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1917, kostald 1965, lade 1950 og maskinhus 1959. Gården drives
med en ammekobesætning på 15 ammekøer, 4 ungdyr og 14 slagtekalve, besætningen
består af krydsnings dyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der fin
des 2 traktorer og korn silo med tørreri. Maskinstation bruges til høst.
BAKGÅRDSVEJ 3, "HJØRVIG",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435157.
EJLER BACH, gårdejer, født den
10.-2.-1926, søn af Johanne og
Jens Martinus Christensen Bach,
gift den 10.-11.-1956 med Anna
Holmgård Kristensen, nattevagt,
født den 25.-5.-1934, datter af
Laura og Henry Holmård Kristen
sen. Parret har børnene: Birthe,
født den 24.-1.-1958, Lene, født
den 10.-10.-1961 og Finn, født
den 20.-3.-1964.
E.B. overtog gården den 1.-11.-1958 fra sin far, gården har eksisteret siden 1813.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 14,3 ha., heraf 1,1 ha. eng.
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opført 1959 samt maskinhus 1970. Gården drives med en besætning på 3 ammekøer, 7
ungdyr og 2 slagtekalve, alle krydsnings dyr. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsan
læg samt plansilo med tørreri. Der bruges lidt maskinstation.

BAKGÅRDSVEJ 7, "MELDTOFT",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435090.
AKSEL BACH, gårdejer, født den
7.-9.-1928, søn af Johanne og
Jens Bach, gift den 8.-11.-1953
med Edith Hansen, født den 10.8.-1933, datter af Marie og Thor
vald Hansen, Tvis. Parret har bør
nene: Svend Aage, født den 28.8.-1957 og Inga, født den 20.-10.1961.
A.B. er i repræsentantskabet for
H.O.E. Han overtog gården i ja
nuar 1964 fra Arthur Sognstrup, gården er udstykket fra Tvis Kloster i 1813.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3,3 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1889 og løbende moderniseret, kostald opført 1935, senere omog tilbygget, spaltestald opført 1974, pelseriet er i en del af kostalden og der er op
ført 6 minkhaller, lade opført 1889 og senere tilbygget, og maskinhuset er opført
1969. Gården drives med en minkproduktion på 800 minktæver, desuden er der 12 am
mekøer og 12 slagtekalve, alle krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter og korn. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg samt kornsilo med både
kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BARSLUNDVEJ 4, "KIRSTINEBORG", MEJRUP/HINDKÆR,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461377.
MOGENS JACOBSEN, gårdejer,
født den 30.-9.-1960, søn af Ma
ren og Hans Jacobsen, gift den
8.-8.-1987 med Solveig Thomsen,
gårdejer, født den 29.-3.-1962,
datter af Else og Ivar Thomsen.
Parret har sønnen Claus, født
den 23.-9.-1988.
Parret har begge været på Da
lum og Lægård landbrugsskoler.
De overtog gården den 15.-8.- 1986 fra Søren Haislund Sørensen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1934, kostald 1974 og ombygget til svinestald i 1987, svinestald
opført 1976, lade og maskinhus opført 1927 og gylletank 1987. Gården drives med en
svineproduktion på 160 SPF-årssøer, der sælges 2.500 smågrise og 900 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs, byg og hvede. Der fin
des 2 traktorer samt plansilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1
fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst.
BARSLUNDVEJ 5, "NYSTED", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461327.
GERDA MARIE POULSEN, husmor, født den 29.-1.-1929, datter af Anna Dorthea Kir
stine og Christen Christensen, enke efter Gustav Poulsen, dræningsmester, født den
19.-5.-1913, søn af Inge Marie og Poul Christian Poulsen. Parret har børnene: Knud
Jørgen, født den 30.-9.-1947, Kaj Børge, født den 16.-2.-1949, Karl Åge, født den
23.-2.-1951, tvillingerne Anne Louise og Karen Marie, født den 26.-3.-1954, og Bente
Merete, født den 7.-7.-1957.
G.P. overtog gården den 1.-4.-1940 fra Niels Borup Christensen.

Areal 2,2 ha.
Nysteds stuehus er opført 1967, kostald og maskinhus 1971. Gårdens besætning er på 6
årskøer, 3 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Hereford. Der findes 1 traktor, desuden
drives der entreprenørvirksomhed fra ejendommen.
BARSLUNDVEJ 7, "NY HINDKÆR", MEJRUP/HINDKÆR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97461330.
GUNNAR STRØMGAARD, grønthandler, født den 6.-11.-1946, søn af Katrine og Kristi
an Strømgaard, gift den 4.-3.-1969 med Kaja Nørbjerg Andersen, ekspeditrice, født
den 9.-1.-1945, datter af Gudrun Nørbjerg og Niels Peter Andersen. Parret har børne
ne: Martin, født den 4.-7.-1974, Jacob, født den 19.-5.-1977 og Torben, født den 17.11.-1979.
G.S. overtog gården den 1.-11.-1968 fra Andreas Vorager.
Ejendomsskyld 885.000. Areal 5 ha., der er bortforpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1955, om- og tilbygget 1972, hestestald og lade opført 1955.
Gården drives med en minkproduktion på 250 tæver, desuden er der 5 heste af racen
Trakener.

BARSLUNDVEJ 8, "SOLBAKKEN", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423631.
MOGENS BJERRE, gårdejer, født den 11.-8.-1941, søn af Dagny og Folmer Bjerre,
gift den 13.-5.-1965 med Aase Katborg, sygemedhjælper, født den 13.-5.-1943, datter
af Anna og Aage Katborg. Parret har børnene: Kirsten, født den 22.-3.-1967, Uffe,
født den 16.-9.-1970 og Lisbeth, født den 20.-6.-1973.
M.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra
sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 43 ha. Desuden er der forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført 1920 og løbende moderniseret, svinestalde opført 1970 og 1978, en
del af udbygningerne nedbrændte i 1988, men påtænkes genopført i 1989, lade og ma
skinhus er opført 1978 og gylletank 1988. Gården drives med en svineproduktion på
150 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt. Desuden er der 400 minktæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo med tørreri samt staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er
ansat 1 fast medhjælper samt 1 skoledreng og der bruges lidt maskinstation.
BARSLUNDVEJ 13, "NR. BARS
LUND",
MEJRUP/HINDKÆR,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423473.
NIELS PRIMDAHL NIELSEN,
gårdejer, født den 22.-10.-1940,
søn af Sigrid og Aksel Nielsen,
gift den 27.-9.-1963 med Ingrid
Sørensen, født den 6.-9.-1941,
datter af Else Kristine "Stinne"
og Milter Sørensen. Parret har
børnene: Birger, født den 25.—
10.-1964 og Poul Erik, født den
10.-8.-1967.
N.P.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i repræ
sentantskabet for MD-Food og
for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den 27.-8.-1963 fra Marie Refsgaard.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1910 og ombygget 1976, kostald og svinestald er om- og tilbyg
get i 1978, lade opført 1973 og gylletank 1978. Gården drives med en kvægproduktion
på 56 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden produceres
ca. 2.000 slagtesvin årligt. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo
med tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
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BARTHOLINSVEJ 1, "RINGGÅRD"
BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461145.
TAGE NIELSEN, gårdejer, født
den 5.-1.-1941, søn af Herdis og
Thorvald Nielsen, gift den 10.11.-1962 med Grethe Larsen,
født den 25.-8.-1943, datter af
Anna og Bertel Larsen. Parret
har børnene: Bjarne, født den
5.-4.-1963, Ole, født d. 2.-7.-1965
og Hanne Mette, født den 30.4.-1970.
T.N. overtog gården den 15.-8.1963 fra Jens Ringgård, gården er udstykket fra "Hedeager".
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet
20 ha.
Stuehuset er opført 1935 og moderniseret og tilbygget 1975, kostald opført 1935 og
ombygget 1973, nybygget kostald opført 1973, lade 1935, maskinhus 1970, foderhus
1979 og gylletank 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ung
dyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsan
læg og portions tørreri med varm luft, der er automatisk kraftfoderanlæg. Maskinsta
tion bruges til høst.

BARTHOLINSVEJ 3, "FRIFELT",
BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461065.
TAGE HAVE MADSEN, gårdejer,
født den 30.-6.-1949, søn af Else
og Bartholin Madsen, gift den
2.-12.-1972 med Inger Marie
Storgaard Nielsen, kontorassistent,
født den 18.-11.-1951, datter af
Esther og Peder Storgaard Niel
sen. Parret har børnene: Kim,
født den 20.- 1.-1977 na Tina,
født den 27.-10.- 1982. Foto: KastruP Luftfoto.
T.H.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-ll.1972 fra sin far. Gården er udstykket fra "Borbjerggård" i 1934.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1934 og moderniseret 1978, kostald opført 1939 og moderniseret
1982, lade opført 1934, foderhus 1982 og maskinhus 1983., Gården drives med en kvæg
produktion på 46 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes
3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo med tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
BARTHOLINSVEJ 4, "HEDEVANG"
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461060.
JØRGEN RINGGAARD LAURID
SEN, pelsdyravler, født den 11.—
5.-1958, søn af Gudrun og Kristi
an Lauridsen, gift den 4.-4.-1981
med Inge Margrethe Mortensen,
diakon og plejehjemsassistent,
født den 1.- 10.-1959, datter af
Astrid og Herman Mortensen.
Parret har børnene: Daniel, født
den 29.-5.-1985 og Kristian, født
d. 28.-3.-1988.
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J.R.L. er diakon og plejehjemsassistent. Han overtog gården den 15.-4.-1984 fra sine
forældre.
Hedevangs areal er 16 ha., heraf 1 ha. skov. Der er udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende moderniseret, kostald opført 1934 og senere ud
bygget, samt lade opført 1934. Gården drives med en minkproduktion på 300 tæver,
desuden er der 4 får og lidt høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der findes 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
BARTHOLINSVEJ 5, "LIBJERGGREEN", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97461029.
POUL ELKJÆR, gårdejer, født den 12.-4.-1944, søn af Agnes og Ole Elkjær, gift den
25.-5.-1968 med Bodil Kyndi, født den 9.-2.-1946, datter af Ulla og Peter Kyndi. Par
ret har børnene: Steen, født den 19.-6.-1969 og Jane, født den 25.-3.-1972.
P.E. overtog gården den 1.-2.-1967 fra sin far. Ejendommen har eksisteret siden 1597.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1904, hvor hele gården nedbrændte, derefter løbende moderniseret
og udbygget, kostald opført 1957, ungdyrstald 1975, roehus 1975, lade 1904, maskinhus
1979 og gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 40 ung
dyr og 50 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt plansilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BIRK 1, MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424020 og 97-414170.
JESPER ULDAL JEPSEN, tømrermester, født den 19.-5.-1956, søn af Kirsten Dueholm
og Bent Uldal Jepsen, gift den 14.-6.-1980 med Anni Skovgård, salgskonsulent, født
den 9.-4.-1958, datter af Conny og Finn Skovgård. Parret har børnene: Stinne, født
den 14.-3.-1982 og Rikke, født den 1.-8.-1985.
J.U.J. er i bestyrelsen for Pelsdyrbranchens Producentforening, han driver tømrer
virksomhed fra ejendommen, som blev overtaget den 1.-11.-1985 fra Margret Aagaard.
Ejendomsskyld 648.000. Areal 7 ha., heraf lidt tørvemose. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1921 og total ombygget i 1985/86, kostald opført 1921 og ombyg
get til snedkerværksted i 1985, pelshus og halmlade er opført 1988. Gården drives med
en minkproduktion på 650 tæver og 150 hanner. På gården er ansat 1 fodermester og
samt 2 tømrersvende.
BIRK 3, "BIRKELY", MEJRUP,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-425059.
BENT THOMASEN, gårdejer,
født den 14.-11.-1934, søn af
Kristine og Aksel Thomasen, gift
den 17.- 10.-1959 med Margrethe
Jepsen, født den 8.-4.-1937, dat
ter af Karen og Kjeld Jepsen.
Parret har børnene: Ove, født
den 19.-1.- 1962, Alice, født d.
20.-10.-1965 Vagn, født den 4.5.-1967 og Anne, født den 24.11.-1971.
B.T. er minkpasser hos naboen.
Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sin svigerfar, som byggede den i 1928, da den
blev udstykket fra "Birk".
Ejendomsskyld 640.000. Areal 10,4 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1966 og restaureret 1975, kostald og svinestald opført 1966, da
hele gården nedbrændte, laden opført 1978 og maskinhus 1982. Gården drives med en
kvægproduktion på 11 årskøer og 15 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer.
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BJARNE MATHIASEN, gårdejer, født den 19.-4.-1961, søn af Margit og Carlo Mathiasen, gift den 7.-6.-1986 med Karen Haurom Olesen, sygeplejeelev, født den 22.-3.1959 datter Ella Olesen.
B.M. arbejder som minkpasser. Han overtog gården den 1.-1.-1987 fra Ejnar Søndergaard, der har været landbrugsejendom på stedet siden 1547.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 9,5 ha.
Stuehuset er meget gammelt og under modernisering, avlsbygnaingerne er formentlig
fra århundredeskiftet, nuværende ejer har påbegyndt restaurering. Gården drives med
en besætning på 8 årssøer og 3 Hereford-kvier. Planteproduktiaonens salgsafgrøder er
raps, byg og hveder. Der findes 2 traktorer, halmfyr samt vandværk til 15 forbrugere.
Maskinstation bruges til høst.

BIRK 8, "KIRSTINELYST", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-402506.
EIGIL SIMONSEN LUNDGAARD, specialarbejder, født den 6.-8.-1937, søn af Signe og
Simon Simonsen Lundgaard, gift den 27.-11.-1966 med Anne Grete Damgaard, født den
27.-11.-1942, datter af Marie Juliane Cecilie og Marinus Elias Jensen. Parret har bør
nene: Ib, født den 25.-9.-1969, Jane, født den 17.-8.-1972 og Jan, født den 29.-1.1980.
E.S.L. er ansat ved Holstebro Kommune. Han overtog gården i april 1966 fra Alfred
Johannes Andersen, der har været landbrugsejendom på stedet siden 1700-tallet.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900, svinestald ligeledes ca. 1900 og lade 1936. Gården drives
med en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der fin
des 1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri.
BIRK 9, "ELLENSMINDE", MEJ
RUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97425854.
ESKILD HUSTED KIRKEBY, land
mand, født den 13.-5.-1936, søn
af Mary og Holger Kirkeby, gift
den 29.-5.-1982 med Marie Havs
høj Kristensen, sygehjælper, født
den 19.-9.-1936, datter af Irene
Margrete Josefsen og Peter Havs
høj Kristensen.
E.H.K. overtog gården den 10.3.-1967 fra Andreas Bjerregaard.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 7,5 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1927 og senere moderniseret, kostald opført 1927 og ombygget til
svinestald, svinestald og lade opført 1927 og maskinhus 1978. Gården drives med en
minkproduktion på 320 minktæver, desuden er der 8 årssøer og der produceres 150
slagtesvin. Der findes 1 traktor og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bru
ges til høst.
BIRK 11, "ØSTER BIRK", MEJ
RUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97426116.
SIGNE LUNDGAARD, gårdejer,
født den 18.-1.-1897, datter af
Oveline "Line" og Jens Laugesen, gift den 25.-5.-1917 med Si
mon Lundgaard, født den 25.-5.1891, søn af Ane Margrethe og
Laust Simonsen. Parret har bør
nene: Laust, Gertrud, Laust, Eli
ne, Sigrid, Edith, Jens, Svend,
Oluf, Grete, Ove og Eigil.
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Signe Lundgaard overtog gården i 1927, da den blev udstykket fra "Birk".
Areal 6 ha., hele arealet er bortforpagtet.
Alle bygningerne er opført 1927.
BIRKMOSEVEJ 1, "HEDEVANG",
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468177.
ERLING VILLY NIELSEN, gårde
jer, født den 1.-8.-1931, søn af
Kirstine Botilde og Christian Teodor Nielsen, gift den 25.-5.-1957
med Karen Helga Væggemose,
født den 20.-6.-1937, datter af
Anna og Peder Marinus Væggemo
se. Parret har børnene: Ivan Bir
ger, født den 5.-8.-1958, Anni Bo
dil, født den 7.-1.-1962 og Per,
født den 12.-10.-1963.
E.V.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1957 fra sin
svigerfar, som selv opdyrkede jorden. Under 2. Verdenskrig blev der gravet tørv på en
del af jorden.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er frasolgt 3,8 ha.,
der er 1,7 ha. skov. Desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald ligeledes 1957, svinestald 1957 og ombygget til ko
stald, ungdyrstald opført 1975 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægprodukti
on på 40 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, kornsilo samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

BIRKEMOSEVEJ 3, "BIRKMOSE
GÅRD", SKAVE, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-468121.
JOHANNES VÆGGEMOSE, gårde
jer, født den 27.-3.-1929, søn af
Anna og Peder Væggemose, gift
den 28.-10.-1951 med Karla Mad
sen, født den 28.-2.-1927, datter
af Kirstine og Jakob Madsen.
Parret har børnene: Peder, født
den 17.-5.-1950, Erling, født den
20.-8.-1951, Jakob, født den 24.3.-1954, Poul Erik, født den 31.10.-1955, Anna Kirstine, født
den 22.-3.-1957 og Tina, født den 29.-3.-1969.
J.V. arbejder på grøntpillefabrikken i Mejrup. Han overtog gården i foråret 1952 fra
sin far. Jorden blev udstykket fra "Hesselå" i 1938, under 2. Verdenskrig blev der gra
vet tørv på gården.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 22,8 ha.
Stuehuset er opført 1952, kostald, svinestald og lade ligeledes 1952 samt maskinhus
1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, ærter, raps
og græs. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og kornsilo.
BLODMOSEVEJ 9, BLODMOSE/NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432296.
SIGVALD EJNER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 24.-12.-1932, søn af Marie og
Svend Aage Christensen, gift den 7.-11.-1956 med Anne Margrethe Pedersen, født den
28.-5.-1935, datter af Karla og Jens Pedersen. Parret har sønnen Bent, født den
21.-11.-1961.
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11,1 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1903, kostald
ligeledes 1903, lade 1948 og om
bygget til kostald 1972 og ma
skinhuset er opført 1980. Gården
drives med en kvægproduktion på
17 årskøer, 18 ungdyr og 13 slagtekalve, alle af racen SDM. Des
uden er der en minkproduktion
på 50 tæver. Der findes 1 trak
tor, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BLÆSBJERGVEJ 2, "NØRAGER", RÅSTED, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485090.
EJNER RASK, gårdejer, født den 18.-1.-1952, søn af Kirstine og Carl Rask, gift den
14.-2.-1981 med Aase Mølsted, lærer, født den 10.-5.-1956, datter af Edith og Anders
Mølsted.
E.R. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er uddannet landbrugstekniker og over
tog gården den 1.-2.-1982 fra Tith Stenum.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf 13 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1931 og moderniseret 1988, kostald og lade er i 1983 ombygget til
pelseri, maskinhus opført 1985, desuden er der 18 minkhaller bygget i perioden 198188. Gården drives med en minkproduktion på 1.400 tæver. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der findes 2 traktorer og halmfyr. På gården er der ansat 1 fast med
hjælper og i pelsningsperioden 6 medhjælpere.

BLÆSBJERGVEJ 5, "BLÆSBJERG"
RÅSTED, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-485031.
VAGN OLESEN, landmand, født
den 1.-11.-1943, søn af Krista og
Ole Olesen, gift den 21.-9.-1968
med Henny Stjernholm Jensen,
dagplejer, født den 14.-12.-1947,
datter af Ester og Villy Jensen.
Parret har børnene: Karen, født
den 18.-1.-1970, Lene, født den
22.-8.-1972, Jørn, født den 20.8.-1975 og Birgit, født den 31.3.-1981.
V.O. har været på Haslev Landbrugsskole, han er skolenævnsmedlem ved Idum-Råsted
Skole og i repræsentantskabet for HAG. Han overtog gården den 21.-8.-1968 fra Eli
sabeth Kjeldsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 38 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 27
ha.
Stuehuset er opført 1912 og senere moderniseret, kostalden er af ældre dato, men ud
videt og moderniseret 1970 og 1980, svinestalden er moderniseret i 1969, kalvestald
opført 1984, ungdyrstald 1973 og laden er udvidet med roehus 1984, maskinhus opført
1980, gylletank 1986 og desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 60 årssøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden pro
duceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteptoduktionens salgsafgrøde er ærter. Der fin
des 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og plansilo med tørreri. På gården er ansat 1 fast
medhjælper og der benyttes maskinstation.
BORBJERG BYVEJ 1, "LILLE BORBJERGGÅRD", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-461143.
LAURIDS DALBY, gårdejer, født den 27.-8.-1907, søn af Marie Katrine og Christian
Dalby.
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tion på gården.
Areal 22 ha., heraf 5,5 ha. hede, 16,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1905, svinestald og lade 1903 samt kostald 1914. Der findes 1 trak
tor.

BORBJERG BYVEJ 2, "FALLEGAARD", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97461028.
THORKILD FRIIS HANSEN, gårdejer, født den 31.-5.-1947, søn af Nora og Jens Friis
Hansen.
T.F.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.1987 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation på gården. Den drives som I/S sam
men med "Naae", Borbjerg Byvej 4, denne gård ejes af en bror.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 36 ha., heraf 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1915 og senere moderniseret, kostald og lade opført 1951, svine
stald 1967 og maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 markvandingsanlæg, maskinparken
benyttes sammen med "Naae", Borbjerg Byvej 4, desuden er der plansilo med varm og
kold lufts tørreri.

BORBJERG BYVEJ 3, "OVER
KJELDSMARK",
BORBJERG,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 07-461101.
JENS KJELSMARK, gårdejer,
født den 30.-10.-1931, søn af
Ane Marie Kristine (Stinne) og
Anders Jensen Kjelsmark, gift
den 30.- 10.-1962 med Margrethe
Løvig Madsen, født den 14.-1.1938, datter af Karen Løvig og
Mads Madsen, Kjelsmark. Parret
har børnene: Karen Kristine, født
den 6.-10.-1963, Anders, født den
2.- 11.-1964, Anne Marie, født
den 10.-2.-1967 og Lene, født den 11.-12.-1971.
J.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1962 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Areal 49,5 ha., heraf 5,5 ha. eng og 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1912 og senere moderniseret, kostald opført 1942, svinestald 1948,
lade 1973, maskinhus 1977, foderhus 1979 og gylletank 1987. Gården drives som alsi
digt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekalve, alle
af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 årssøer, der sælges 120 smågrise og 120
slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg
og kornsilo med tørreri. På gården er ansat 1 medhjælper og der bruges maskinstation
til høst.

BORBJERG BYVEJ 4, "NAAE", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 07-461372.
CHRISTIAN FRIIS HANSEN, gårdejer, født den 11.-4.-1946, søn af Nora og Jens Friis
Hansen, gift den 15.-6.-1985 med Inger Jensen, økonoma, født den 21.-3.-1949, datter
af Oline Margrethe og Aage David Jensen. Parret har børnene: Jens, født den 11.-10.1985 og Lars Aage, født den 23.-1.-1987.
C.F.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-3.-1982,
gården drives som I/S sammen med "Fallegaard", Borbjerg Byvej 2, som ejes af brode
ren. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1986, kostald 1976, svinestald 1947 og ombygget til kalvestald,
lade opført 1900, maskinhus 1974 og gylletank 1976. Gården drives med en kvægpro
duktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 50 slagtekalve, alle af racen RDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
markvandingsanlæg, maskinparken benyttes sammen med "Fallegaard".
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EJNAR CHRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-7.-1915, søn af Marianne og Kresten Pe
dersen Christensen, gift den 31.-5.-1946 med Karen Skov Iversen, født den 8.-9.-1918,
datter af Jensine og Johannes Iversen. Parret har børnene: Signe, født den 29.-7.1947, Johannes, født den 4.-1.-1949, Kresten, født den 3.-4.-1950 og Bente, født den
17.- 3.-1951.
E.C. overtog gården i januar 1947 fra sin svigerfar, gården er udstykket fra "Over
Kjeldsmark" i 1916.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19,3 ha., der er bortforpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1979, da det blev genopbygget efter en brand. Kostald opført
1952, svinestald 1916, lade 1957 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

BORBJERG MØLLEVEJ 2, "BAK
KEGÅRD", BORBJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 07-461008.
CARLO LAURSEN, gårdejer,
født den 2.-7.-1911, søn af Jo
hannes og Kathrine Laursen, gift
den 3.- 7.-1936 med Agnes Mad
sen, født den 2.-9.-1911, datter
af Kirstine og Kresten Madsen.
Parret har børnene: Birthe, født
den 7.-4.- 1938, Jytte, født den
9.-10.-1939, Johannes, født den
10.-1.-1942, Gunhild, født den
6.-8.-1947, tvillingerne Kresten
og Holger, født den 28.-3.-1949 samt Karen Margrethe, født den 19.-3.-1953.
C.L. overtog gården den 1.-3.-1945 fra sin far, gården har tidligere været købmands
handel.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26,2 ha., heraf 1 ha. plantage. Al jorden er bortforpag
tet.
Stuehuset er opført 1878 og senere moderniseret, kostald opført 1959, svinestald før
århundredeskiftet, lade 1960, maskinhus 1948 og foderhus 1959. Der findes 2 trakto
rer, kornsilo og halmfyr.
BORBJERG MØLLEVEJ 4, "KVISGÅRD", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 07461052.
JENS KJELSMARK BØGE, gårdejer, født den 24.-1.-1912, søn af Emma og Morten Bø
ge, gift den 7.-2.-1945 med Asta Mølgaard, født den 14.-7.-1922, datter af Johanne og
Otto Nielsen. Parret har børnene: Bendt, født den 14.-9.-1946, Merete, født den 26.2.-1950 og Karen, født den 13.-5.-1957.
J.K.B. overtog gården i september 1945 fra Jens Lebech.
Areal 55 ha., heraf 11 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1957,
lade 1876 og senere ombygget, maskinhus opført 1960 og 1970. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn og græs. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo med kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til såning.

BORRISVEJ 2, "VESTER ESTRUP" IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485068.
CHRESTEN STENS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 12.-10.- 1938, søn af Kirstine
og Laurits Stens Christensen, gift den 21.- 2.-1965 med Dagny Marie Christensen, dag
plejemor, født den 30.-12.-1939, datter af Anna og Niels Bjerregaard Christensen. Par
ret har børnene: Helle, født den 24.-1.-1967, Lene, født den 6.-2.-1969 og Mette, født
den 24.-3.-1972.
C.S.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1965 fra
Jens Svejdal Bech.
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
26 ha.
Vester Estrups stuehus er opført
1956 og løbende moderniseret,
kostald opført 1976, laden er af
ældre dato, men restaureret i
1958, gylletank opført 1976 og
maskinhus 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 26
årskøer og 50 stk. opdræt, alle
af racen SDM. Der findes 2 trak
torer og 1 vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til høst.
Foto: Kastrup Luftfoto.

BORRISVEJ 3, "MELLEM KILDAL", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 07-485319.
JENS JØRGEN JENSEN, gårdejer, født den 13.-5.-1962, søn af Annelise og Mads Holk
Jensen, gift den 10.-7.-1987 med Kirsten Jensen, sygeplejeelev, født den 10.-7.-1965,
datter af Grethe og Bent Jensen. Parret har datteren Betina, født den 24.-5.-1988.
J.J.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1986 fra
Anne og Poul Poulsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48 ha., heraf 6 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1890 og løbende moderniseret, svinestalde opført 1956 og 1957,
lader 1900 og 1989, maskinhuse 1952 og 1974. Gården drives med en svineproduktion
på 90 årssøer, der sælges 900 smågrise og produceres 900 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, kornsilo med både varm og kold lufts tørreri, desuden er der et
jordvarmeanlæg til opvarmning af stuehus og staldbygninger. Der bruges lidt maskin
station.

BORRISVEJ 4, "BORRIS", IDOM,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485016.
KNUD NIELSEN, gårdejer, født
den 7.-1.-1920, søn af Mette Ki
rstine og Jens Kristian Nielsen,
Idom, gift den 6.-5.-1949 med
Esther Madsen, født den 27.-1.1925, datter af Petrea Marie og
Ole K. Madsen. Parret har børne
ne: Mette, født den 11.-3.-1951,
Kristian, født den 5.-4.-1952,
Eva, født den 10.-9.-1953, Børge,
født den 24.-12.-1954, Jens Åge,
født den 21.-3.-1960 og Ernst,
født den 30.-11.-1965.
K.N. overtog gården den 1.-5.-1949 fra sin far, den har været i slægtens eje siden
1901, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 82,2 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 6,1 ha. skov og
4,3 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1942, kostald 1960, laden er ombygget til svinestald i 1970 og ma
skinhuset er opført i 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af frøgræs, korn og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner,
plansilo, korntørreri til varm og kold luft samt 1 halmfyr.

BREJNHOLTVEJ 1, "ØSTERGÅRD", TVIS, 7500 HOLSTEBRO tlf. 97-435515.
CHRISTIAN ØSTERHOLM, gårdejer, født den 26.-11.-1946, søn af Sine og Jens Østerholm.
C.Ø. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1979 fra
Ejner Østerholm Hansen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 47,6 ha., heraf 12,6 ha. skov og eng.

Østergårds stuehus er opført
1962, kostald og svinestald 1964
og udvidet 1980-81, lade opført
1965, maskinhus 1983 og inden
dørs køresilo 1981. Gården drives
med en kvægproduktion på 33
årskøer, 49 ungdyr og 18 slagtekalve, alle af racen SDM. Desu
den produceres der 300 slagte
svin årligt, der er 2 ammekøer,
begge krydsningsdyr. Der findes
2 traktorer, maskinstation bruges
til høst, desuden er der 1 skole
dreng som medhjælp.

BREJNHOLTVEJ 2, "ÅBJERG",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435302.
ULLA og ELSA VOLDBJERG SØ
RENSEN, døtre af Karen og Ni
els Voldbjerg Sørensen.
U.V.S. er lærer og født den 23.9.-1941, E.V.S. er civilingeniør
og født den 25.-12.-1942.
Søstrene overtog gården den 15.10.-1971 fra Hermarn Jensen, en
af gårdens tidligere ejere har
modtaget pris for hedeopdyrkning
gården nævnes første gang i
1850.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 30,9 ha., heraf 6 ha. skov og eng. Der er bortforpagtet
14 ha.
Stuehuset er opført 1976, staldene ca. 1978 og udhuset 1976.
BREJNHOLTVEJ 3, "ÅLYKKE",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 07435319.
HANS FREDERIK MOTH, major,
født den 7.-7.-1928, søn af Dag
mar Dorthea og Anton Peter Pe
dersen, gift den 19.-3.-1955 med
Irma Traberg Moth, kontorassi
stent, født den 4.-4.-1930, datter
af Astrid og Jens Erik Traberg
Jensen. Parret har børnene: Mari
anne, født den 11.-4.-1957 og
Klaus, født den 26.-4.-1959.
H.F.M. overtog gården i august
1971 fra Mathias Madsen. Gården er oprindelig udstykket fra "Gedbo".
Areal 14,9 ha., der er 3 ha. skov, 2 ha. eng og 6 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1878, et nyt er bygget i 1972, udhusene er opført 1972 og stakla
de 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
ærter. Der findes 1 traktor, 1 markvandingsanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges
til høst.

BREJNHOLTVEJ 4, "SKOVLY", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 07-435127.
HENNING KJÆR, gårdejer, født den 23.-4.-1927, søn af Karoline og Christian Kjær,
gift den 3.-11.-1956 med Edith Hansen, dagplejemor, født den 1.-4.-1930, datter af
Sigrid og Jens Peter Hansen. Parret har børnene: Anni Lisbet, født den 5.-6.-1959, Bo-
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Henning Kjær overtog gården i 1954, da den blev udstykket som statshusmandsbrug, en
del af jorden har H.K. selv opdyrket.
Areal 19,3 ha., heraf 3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1956, alle udbygningerne er ligeledes fra 1956, maskinhus 1966 og
gylletank 1978. Gårdens besætning er på 30 slagtekalve af blandet race. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

BRUNBJERGVEJ 1, "ØSTER
BRUNBJERG", HOGAGER, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468172.
TAGE CHRISTENSEN, landmand,
født den 25.-10.-1933, søn af Ju
liane og Jens M. Christensen.
T.C. overtog gården den l.-l.1970 fra sin far. Der er 2 ejen
domme udstykket fra gården.
Ejendomsskyld 570.000. Areal
18,3 ha., heraf 2,2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1912 og lø
bende moderniseret, kostald op
Foto: Kastrup Luftfoto.
ført før 1900 og senere restaureret, samt lade opført 1914. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer, 12
ungdyr og 12 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 trak
torer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

BRUNBJERGVEJ 2, "KJÆRSØ", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468186.
VIGGO KJÆR SØRENSEN, landmand, født den 11.-9.-1925, søn af Kirstine og Cresten
Sørensen, gift den 13.-4.-1960 med Signe Thomsen, husholdningslærer, født den 14.11.-1919, datter af Ane og Jacob Thomsen, Hogager. Parret har datteren Ane, født
den 10.-9.-1961.
V.K.S. overtog gården den 1.-11.-1956 fra Viktor Fløjgaard.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehusets alder er ukendt, men det er moderniseret flere gange, kostald og svinestald
er af ældre dato og moderniseret og udvidet af flere gange, lade og maskinhus opført
1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes
2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges lidt maskinstation.
BRUNBJERGVEJ 3, "SKOVGÅRD", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468325.
JENS KRISTIAN JENSEN, tømrer, født den 8.-6.-1943, søn af Maren Dorthea og Viggo
Kristian Jensen, gift den 17.-11.-1962 med Maja Vita Christensen, syerske, født den
22.-3.-1944, datter af Jenny og Søren Møller Christensen. Parret har børnene: Helene,
født den 24.-5.-1961 og Lone, født den 20.-9.-1966.
J.K.J. overtog gården den 1.-2.-1978 fra Mads Fleng Pedersen. Gården er udstykket
fra "Meldgård".
Ejendomsskyld 910.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1977/78, kostald opført 1929 og ombygget i
1978 til svinestald, svinestald opført 1980, lade 1929, maskinhus 1985 og gylletank
1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr, desu
den drives tømrerforretning fra ejendommen.
BRUNBJERGVEJ 5, "SKOVDAL", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468023.
LEIF KIRKEBY, gårdejer, født den 9.-6.-1948, søn af Anna Kirkeby og Harry Jensen,
gift den 10.-11.-1973 med Elsebeth Steffensen, sygeplejerske, født den 23.-1.-1952,
datter af Ingeborg og Arne Steffensen. Parret har børnene: Henrik, født den 19.-11.1974, Martin, født den 30.-6.-1977, Michael, født den 26.-10.-1980 og Søren, født den
12.-8.-1987.
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ket fra Hornstrupvej 1.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., desuden er der forpagtet 46,8 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostalde 1975, 1976, 1978 og 1983, foderhus 1983, maskinhus
1978, gylletanke 1976 og 1986, gastæt silo 1986 og indendørs køresilo 1977. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder ærter, raps, hvede og rug. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg samt transportabelt korntørreri. Der
er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Vester Feldborgvej 6, "Lille
Søndergård".

BRUSENVEJ 2, "VESTER BRUSEN", BRUSENGÄRDE, 7500 HOLSTEBRO.
AAGE HENRIKSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1902, søn af Marie og Søren Henriksen,
gift med Birgitte Nielsen, datter af Birgitte og Niels Nielsen. Parret har datteren Lis
beth, født i april 1945.
AA.H. overtog gården i 1930'erne fra Bjerre.
Areal 38 ha.
Alle bygningerne er fra omkring 1936. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plan
silo med kold og varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og desuden
bruges lidt maskinstation.

BRUSENVEJ 3, ""SØNDER BRU
SEN", BRUSENGÄRDE, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-423951.
HENNING ANDREAS BJERG,
gårdejer, født den 31.-7.-1958,
søn af Margit og Anders Bjerg.
H.A.B. har været på Lægård
Landbrugsskole, han er kredsre
præsentant i MD-Food. Han
overtog gården den 1.-4.-1979
fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1922.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
21,7 ha.
Stuehuset er opført 1923 og siden moderniseret, kostald opført 1979, svinestald 1923,
lade 1941, maskinhus 1952 og gylletank 1979. Gården drives med en kvægproduktion
på 45 årskøer, 50 ungdyr og 60 slagtekalve af blandet race. Der findes 2 traktorer,
maskinstation bruges til høst.
BRUSENVEJ 5, "BRUSENHØJ",
BRUSENGÅRDE, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-413256.
ERLING LARSEN, gårdejer, født
den 10.-12.-1956, søn af Kamma
og Ejner Larsen, gift den 2.-10.1982 med Bodil Kathrine Agger
holm, plejehjemsassistent, født
den 23.-11.-1957, datter af Anna
og Lars Aggerholm. Parret har
børnene: Nanna, født den 21.10.-1985, Mette, født den 28.-2.1987 og Jeppe, født den 9.-1.1989.
E.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1982 fra Ernst
Bjerre, gården blev i 1956 udstykket fra "Sønder Brusen".
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Stuehuset er opført 1956 og moderniseret 1989, kostald opført 1956 og ombygget
1982, minkhal opført 1987, lade 1956 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvæg
produktion på 35 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Desuden er der 250 minktæ
ver. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer og plansilo.
Maskinstation bruges til høst.
BRØDBÆKVEJ 2, "VESTER BRØD
BÆK", BRØDBÆK, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-461209.
FREDE SØRENSEN BRØDBÆK,
gårdejer, født den 26.-1.-1928,
søn af Ingeborg og Jens Sørensen
Brødbæk, gift den 18.-6.-1960
med Else Nørgaard Mortensen,
«
født den 31.-8.-1935, datter af
Kirstine og Ejvind Nørgaard Mor
tensen. Parret har børnene: Lise
Charlotte og Jens Christian.
F.S.B. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1960 fra sin mor, gården har været i slægtens eje siden 1860, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1910 og løbende moderniseret, kostalde opført 1934 og 1976, svinestald og lade 1934, maskinhus 1962 og gylletank 1976. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes
2 traktorer og korntørrer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BRØDBÆKVEJ 3, "NEDER BRØD
BÆK", BRØDBÆK, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-461196.
JENS SØRENSEN BRØDBÆK,
gårdejer, født den 25.-11.-1943,
søn af Dagmar og Jørgen Brød
bæk, gift den 15.-7.-1975 med
Ingrid Poulsen, hjemmehjælper,
født den 14.-10.-1938, datter af
Magda og Jens Poulsen.
J.B.S. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-1.-1974 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 5. generation på
gården. Areal 31 ha. og desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende moderniseret, kviestald opført 1936, kostald 1976,
svinestald 1965 og i 1978 ændret til kalvestald, lade opført 1895 og ombygget 1965,
desuden er der et maskinhus opført i 1972. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer, 70 ungdyr og 65 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der 3 heste.
Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BUKDALVEJ 23, "BUKDALGÅRD" BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461034.
JENS KJELDSMARK OLESEN, gårdejer, født den 20.-2.-1901, søn af Kirsten og Marti
nus Olesen, gift den 8.-11.-1928 med Karen Mikkelsen, født den 27.-6.- 1908, datter
af Kirstine og Peder Mikkelsen. Parret har børnene: Hilda, født den 28.-12.-1930, Edith, født den 19.-3.-1932, Elna, født den 20.-5.-1933, Rita, født den 18.-8.-1934, Rag
na, født den 10.-3.-1938 og Svend, født den 19.-5.-1941.
J.K.O. overtog gården i december 1922 fra sin far.
Ejendomsskyld 806.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. eng.
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Bukdalgårds stuehus er opført i
1950, kostald 1958, svinestalden
var det oprindelige stuehus, som
blev bygget før är 1900, lade op
ført 1930 og maskinhus 1960.
Gården drives med en besætning
på 15 SDM-ungdyr, desuden pro
duceres der 35 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der findes 1 traktor og
kornsilo med tørreri. Sønnen udfø
rer markarbejdet på gården.

BUKDALVEJ 25, "RINDBÆK PELSDYRFARM", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-461133 og 97-421265.
SAMUEL KAASGAARD, pelsdyravler.
S.K. overtog gården den 15.-12.-1968 fra Anders Hansen.
Areal 1,6 ha.
Pelsdyrfarmen består af 29 minkhaller, desuden er der pelseri, opbevaringsrum, kontor
og frokoststue, som er bygget i 1972 og 1978. Produktionen er på 2.200 minktæver og
450 hanner, der produceres ca. 12.000 skind årligt. Der er gennemsnitlig 3 medhjælpe
re på farmen.
BURVEJ 9, "ØSTER SØNDERBÆK", IDOM, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-485035.
ANDERS CHR. KATTENHØJ,
gårdejer, født den 28.-5.-1934,
søn af Marie og Kresten Kattenhøj, gift den 29.-5.-1963 med Sol
vejg Silkjær, født den 8.-9.-1942,
datter af Lis og Niels Silkjær.
Parret har børnene: Niels Kre
sten, født den 16.-4.-1964 og Jet
te, født den 27.-3.-1967.
A.C.K. har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog
Foto: Kastrup Luftfoto.
gården den 17.-8.-1964 fra Niels Offer Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 29 ha., desuden er der forpagtet 4 ha.
Ejendommen nedbrændte i 1898, dette år blev stuehuset opført og senere modernise
ret, kostalde opført 1898 og 1975, svinestald 1953, lade 1898 og gylletank 1975.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 47 ungdyr og 23 slagtekalve, alle
af racen SDM. Der findes 2 traktorer og korntørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
BURVEJ 13, "SDR. RØGELHEDE", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485045.
KAREN BERTELSEN, gårdejer, født den 4.-9.-1907, datter af Kirstine og Peter Kjeldbjerg, gift den 6.-7.-1934 med Mads Bertelsen, født den 5.-4.-1903, søn af Kristiane
og Bertel Hedegård. M.B. døde i 1943. Parret har sønnen Arne, født den 7.-8.-1937.
M.B. overtog gården i 1933, hvorefter K.B. fik den i 1943.
Areal 9,5 ha. som er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1925, kostald og svinestald ligeledes 1925 og lade 1933.
BURVEJ 16, "SØNDER KJELDAL", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485018.
KRISTIAN og ANDERS CHRISTENSEN, gårdejere.
K.C. er født den 4.-5.-1921 og A.C. den 9.-6.-1923, sønner af Kirsten og Jens Chri
stensen.
De overtog gården i 1954 fra deres far, nuværende ejere er 13. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1653. Gården fik sin nuværende placering i 1798.

Sønder Kjeldals areal er 86 ha.,
heraf 55 ha. hede og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1909, kostald
og svinestald i samme bygning
1961, hønsehus 1921, lade før
1900 og maskinhus 1953. Gården
drives med en kvægproduktion på
9 årskøer og 12 stk. opdræt af
racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes
2 traktorer, maskinstation bruges
til høst.
BURVEJ 17, "V. KILDAL", IDOM
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97485019.
NIELS VESTER ANDERSEN,
gårdejer, født den 10.-10.-1933,
søn af Kirstine Vester og Jens
Kristian Andersen, bor sammen
med Ellen Dissing, sygeplejerske,
født den 9.-5.-1942, datter af
Klara og Ejner Pedersen.
N.V.A. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1968 fra Jens Kr. Ander
Foto: Kastrup Luftfoto.
sen, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 84 ha., heraf 18 ha. hede og mose.
Stuehuset er opført 1896 og løbende moderniseret, kostald opført 1973, svinestald
1961 og ombygget til kalvestald, lade opført 1973 og maskinhus 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 35 køer og 60 stk. opdræt, alle af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
plansilo med kold luft tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården og der bruges ma
skinstation til høst.
BURVEJ 18, "ØSTER BURLUND"
IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-484003.
BENT NIELSEN, hønseriejer, født
den 28.-2.-1940, søn af Esther og
Tage Nielsen, gift den 8.-9.-1963
med Inger Lund Karlsmose, med
hjælpende ægtefælle, født den
4.-6.-1941, datter af Krista V. og
Dines Rikard Karlsmose. Parret
har børnene: Bo, født den 24.-8.1964, Jens, født den 2.-3.-1966
og Per, født den 27.-2.-1970.
B.N. har været på Dalum Landbrugsskole og på Fjerkræskolen i Middelfart, han er bestyrelsesmedlem af Danæg. Han
overtog gården den 1.-8.-1963 fra Arne og Viggo Meldgaard Kristensen. Gården blev i
1694 udstykket, da "V. Burlund" blev delt. Ca. 100 år blev gården udflyttet til sin nu
værende placering. Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 74,9 ha., heraf 15 ha. skov,
skrænter og eng. Al agerjorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende moderniseret, kostald og svinestald op
ført 1914, hønsehusene 1972, 1974, 1978 og 1986, lade 1914 og maskinhus 1975.
Gården drives med en produktion på 50.000 høns, der produceres ca. 800 tons æg år
ligt, desuden opdrættes ca. 17.000 kyllinger. Der findes 1 traktor, bedriften er et fuld
automatiseret hønseri, hvor al fjerkræ går i bure. Der er 1 fast medhjælper på gården.
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7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485102.
LAURITS KATBORG, gårdejer,
født den 18.-4.-1942, søn af An
na og Aksel Katborg, bor sam
men med Elly Pedersen, født den
28.- 9.-1944, datter af Alma og
Laurids Pedersen. Parret har bør
nene: Iver Andreas Kjær, født d.
26.-8.-1964, Anne Marie Kjær,
født den 27.-1.-1966 og Dorthe
Katborg, født den 31.-3.- 1980.
L.K. har været på Lægård Land
brugsskole, er bestyrelsesmedlem
af Ringkøbing Amts Kvægavlerforening og kredsrepræsentant i MD-Food. Han overtog
gården den 1.-11.-1975 fra Peder Kildahl Pedersen. Gården blev i 1935-36 udstykket
som statsejendom fra "Øster Kildal".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf 6 ha. eng. Desuden er der forpagtet 25
ha.
Stuehuset er opført 1935/36, kostald ligeledes 1935 og ombygget til ungdyrstald i
1975/76 og udvidet 1982, ny kostald bygget 1975/76, lade opført 1973, maskinhus 1973
og udvidet 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve, alle af racen SDM. Besætningen er under Landstilsynet og har været det i
3 år. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og stuehuset opvarmes med staldvar
me. På gården er ansat en deltids medhjælper og maskinstation bruges til høst.

BÆKGÅRDVEJ 18, "BAKKEGÅRDEN", TINKERDAL, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
07-468293.
PER CHRISTIAN FLENG, gårdejer, født den 3.-9.-1956, søn af Maren og Karl Hindkjær Fleng, gift den 29.-5.-1982 med Britta Nørgård Hansen, dagplejemor, født den
1.-1.-1961, datter af Ella og Sven Hansen. Parret har børnene: Thomas, født den
17.-9.-1983 og Betina, født den 31.-7.-1986.
P.C.F. overtog gården den 15.-10.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1912.
Areal 27,5 ha., heraf 4 ha. eng. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1912 og senere moderniseret, kostald opført 1952, svinestald om
bygget til løsdriftstald i 1986 og 1989, lade og foderhus opført 1988, maskinhuse 1963
og 1978, gylletank 1986 og indendørs køresilo 1988. Gården drives med en kvægproduk
tion på 44 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, korn
silo, korntørreri samt opvarmning af stuehuset med staldvarme. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

DALB3ERGVE3 1, NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487119.
CARL HOFFMANN HANSEN, gårdejer, født den 25.-5.-1927, søn af Marie og Hans
Hansen, gift den 9.-12.-1954 med Herla Agergaard Kristensen, født den 26.-6.-1929,
datter af Martha og Kristian Agergaard. Parret har børnene: Carsten, født den 22.10.-1955, Hans Kristian, født den 20.-7.-1957, Lisbeth, født den 25.-9.-1960, Finn, født
den 24.-1.-1965, Poul, født den 27.-10.-1968 og Steen, født den 27.-10.-1968.
C.H.H. overtog gården i 1954, da den blev udstykket fra "Dalbjerg".
Areal 32 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostald ligeledes 1954, svinestalde 1954 og 1967, lade 1954
og senere ombygget til svinestald, der er bygget hestestald i det tidligere maskinhus,
desuden er der et maskinhus opført i 1970. Gårdens besætning er på 15 årssøer og 4
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer og 1
mejetærsker.
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NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487084.
VERNER VILLADSEN, gårdejer,
født den 19.-11.-1919, søn af Ju
liane og Søren Peter Villadsen,
gift den 12.-6.-1948 med Ella
Margrethe Larsen, født den 10.11.-1919, datter af Thomine og
Jens Larsen. Parret har børnene:
Jens Erik, født den 14.-5.-1950,
Lis, født den 14.-2.-1953 og Sø
ren Peder, født den 15.-3.-1957.
Verner Villadsen overtog gården i

1944, da den blev udstykket fra "Dalbjerg".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Desuden er der bortforpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1946 og senere udvidet og moderniseret, kostald opført 1946 og
ombygget til svinestal 1974, svinestald opført 1946 og ombygget i 1974, lade opført
1961 og maskinhus 1967. Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der pro
duceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor og 1 plansilo med varm luft
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
DALBJERGVEJ 4, "MELLEMA
GER", NAUR, 7500 HOLSTEBRO
tlf. 97-487124.
LAURIDS MICHAEL NIELSEN
LIND, gårdejer, født den 26.-2.1922, søn af Alma Kirstine og
Peder Nielsen Lind, gift den 29.4.-1953 med Inga Elise Knudsen,
tekstilarbejder, født den 10.-1.1932, datter af Karen og Sofus
Christian Knudsen. Parret har
børnene: Karen, født den 29.-10.1954, Bente, født den 9.-1.-1956,
Bodil, født den 13.-7.-1958 og Kirsten, født den 12.-3.-1961.
L.M.N.L. overtog gården i 1945 fra Gunner Olsen, den blev udstykket fra "Dalbjerg" i
1944.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1947 og løbende moderniseret, kostald opført 1946 og senere om
bygget til svinestald, svinestald opført 1967, lade 1964 og maskinhus 1976. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, frøgræs, hvede og
byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med tørreri.
DELLERUPVEJ 2, "HØJGÅRD",
MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-422184.
VIKTOR LUNDBY, gårdejer, født
den 13.-12.-1909, søn af Ane Kir
stine og Andreas Lundby, gift d.
30.-5.-1943 med Alma Marie
Christensen, født den 14.-6.-1906,
datter af Marie og Otto Christen
sen. Parret har børnene: Karen,
født den 15.-4.-1945 og Marie,
født den 29.-8.-1946.
V.L. har været på Ladelund Land
brugsskole, han var den sidste
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 17,9 ha.
Stuehuset er opført 1924 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade opført
1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af hvede, byg, raps
og ærter. Der findes 1 traktor og plansilo med tørreri. Svigersønnen udfører markar
bejdet.

DELLERUPVE3 5, "ENGESVANG", MÄB3ERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423241.
BERNHARD DAMTOFT, gårdejer, født den 25.-4.-1909, søn af Anne Marie og Peder
Damtoft, gift den 26.-11.-1935 med Hilda Berthelsen, født den 24.-1.-1912, datter af
Karoline og Bertel Berthelsen. H.B. døde i 1982. Parret har børnene: Ida, født den
9.-1.-1941, 3ytte, født den 24.-8.-1943 og Anne Marie, født den 7.-7.-1954.
P.D. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1935 fra sin far.
Areal 13,8 ha. som er bortforpagtet.
Alle bygningerne, bestående af stuehus, kostald, svinestald og lade, er opført i 1935.
Der findes 1 traktor.

DELLERUPVE3 9, "BIRKEDAL", MÅB3ERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-426547.
E3NER BIRKK3ÆR, efterlønsmodtager, født den 3.-5.-1926, søn af Else og Poul Ejner
Birkkjær, gift den 29.-5.-1954 med Elna Larsen, født den 4.-5.-1928, datter af Sine og
Bertel Larsen. Parret har børnene: Poul Henning, født den 30.-12.-1954, 3ens 3ørgen,
født den 3.-4.-1959, Edith, født den 14.-3.-1961, Merete, født den 6.-7.-1966 og Linda,
født den 21.-3.-1969.
E.B. har arbejdet på Holstebro 3ernstøberi i 21 år. Han overtog gården den 1.-3.-1954
fra 3ens Kr. Kristensen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1904 og tilbygget 1967, kostald, svinestald og lade er alle opført i
1904. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes
1 traktor, maskinstation bruges til høst.
DYRMOSEVE3 1, "NØRMARK",
NR. FELDING, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-424297.
3ENS SOGNSTRUP, gårdejer,
født den 28.-10.-1943, søn af
Magna og 3ohannes Sognstrup,
gift d. 5.-11.-1966 med Else Kat
borg, medhjælpende ægtefælle,
født d. 9.-3.-1944, datter af Ma
rie og Christian Katborg. Parret
har børnene: Hanne, født d. 12.7.-1968, Lone, født den 30.-10.1969, Ulla, født den 19.-5.-1972
og Louise, født den 7.-6.-1977.
3.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra sin
far. Gården blev i 1930 udstykket fra "St. Sognstrup".
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 26 ha., heraf 5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 29
ha.
Stuehuset er opført 1930 og senere tilbygget og moderniseret, kostald opført 1930 og
tilbygget 1961 og senere ombygget til svinestald, svinestalde opført 1970, 1974, 1983
og 1984, maskinhus 1976 og gylletanke 1980 og 1983. Gården drives med en svinepro
duktion på 175 årssøer, der produceres ca. 3.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, tårnsilo samt varm lufts tørre
ri, desuden er der computerstyret vådfodringsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester
og der bruges maskinstation til høst.
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DYRMOSEVEJ 2, "NØRRE DYR
MOSE", NR. FELDING, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-411659.
PETER BÆK DANIELSEN, gårde
jer, født den 26.-6.-1950, søn af
Karoline og Niels Bæk Danielsen,
gift den 17.-4.-1976 med Grete
Ramskov Andersen, hjemmesyge
plejerske, født den 18.-10.-1952,
datter af Poula og Laurids Ram
skov Andersen. Parret har datte
ren Christina, født den 29.-6.1977.
Foto: Kastrup Luftfoto.
P.B.D. har været på Vejlby Land
brugsskole, han er uddannet planteavlstekniker og overtog gården den 1.-5.-1979 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.150.000. Aréal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1921 og løbende moderniseret, svinestald opført 1921 og moderni
seret 1972, ny svinestald opført 1979, lade 1921 og maskinhuset benyttes til mink. Går
den drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges 600 smågrise og der pro
duceres ca. 600 slagtesvin årligt, desuden er der 45 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøde er græsfrø. der findes 3 traktorer og plansilo med varm og kold lufts tør
reri.

ELKJÆRVEJ 42, "NYVANG", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424907.
ARNE PEDERSEN, født den 10.-8.-1923, søn af Laura og Laurits Pedersen, gift den
9.-1.-1949 med Doris Larsen, født den 1.-6.-1928, datter af Mary Larsen. Parret har
børnene: Ebba, født den 22.-5.-1949, Vagn, født den 21.-11.-1950 og Jan, født den
16.-3.-1956.
A.P. har lejet gården siden 1964, gården ejes af broderen Osvald Pedersen, som over
tog den i 1943 fra Kristian Nørgaard Nielsen. I 1958 startede Tim Maskinfabrik i går
dens lade.
Areal 6 ha.
Stuehuset er opført 1950 og senere moderniseret, kostald opført 1950 og genopført
efter en brand i 1986, laderne er opført 1983 og 1986. Gården drives med en ammekobesætning på 15 køer og 15 stk. opdræt, alle krydsningsdyr. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med kold og varm lufts tørreri samt flis
fyr. A.P. driver også jorden fra Tvis Mølle.
ELKJÆRVEJ 46, "GL. PRÆSTE
GÅRD", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-423504.
VAGN AAGE PEDERSEN, gårde
jer, født den 27.-9.-1928, søn af
Ellen Kirstine Kattenhøj og Chri
stian Richard Pedersen, gift den
1.-4.-1955 med Signe Nygård Pe
dersen, født den 23.-6.-1930, dat
ter af Margrethe Nygåd og Jens
Peder Filsø Pedersen. Parret har
børnene: Birgit, født den 14.-7.1956, Peter Richard, født den
24.- 9.-1957, Hans Jørgen, født
den 30.-4.-1960 og Ellen Margrethe, født den 4.-9.-1966.
V.AA.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.1954 fra Knud Balle. Det fortælles, at man under Svenskekrigen gemte kirkesølvet i
gårdens lade.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført 1830 og senere tilbygget og moderniseret, kostald opført 1930 og
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moderniseret 1979, svinestald opført 1970, maskinhus 1979 og den gamle lade er om
fattende restaureret i 1945. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 12 køer, 11 ungdyr og 4 slagtekalve, alle af racen RDM. Desuden er der en svi
neproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker samt kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
ENGHOVEDVEJ 1, "ENGHOVED", HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461233.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født den 6.-1.-1916, søn af Anne Marie og Kristian Nielsen,
Hvam, gift den 26.-7.-1958 med Frida Christiansen, født den 19.-1.-1929, datter af
Kristiane og Christian Christiansen. Parret har børnene: Kristian og Inger.
N.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1950 fra sin
far.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 11,6 ha., der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1890, om- og tilbygget i 1968, kostald og maskinhus opført 1937
samt lade 1890. Gårdens besætning er på 24 slagtesvin og 5 ungdyr af racen SDM. Der
findes 1 taktor, maskinstation bruges til markarbejdet.
ESTRUPVEJ 5, "ESTRUP", IDOM,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485138.
HANS BERTELSEN, gårdejer,
født den 16.-3.-1938, søn af Val
borg og Alfred Bertelsen, gift
den 1.-6.-1963 med Grethe Dahl,
født den 1.-8.-1944, datter af
Emma og Christian Dahl. Parret
har børnene: Jørgen, født den
21.-11. 1963 og Solvejg, født den
21.-5.- 1966.
H.B. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 14.-8.-1975 fra Anny og Ha
rald Thorsen. Gårdens navn næv
Foto: Kastrup Luftfoto.
nes første gang i 1496.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 85,5 ha., der er frasolgt 1,5 ha. Der er 13 ha. eng og
8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1973, svinestalde 1976, 1977 og 1978, pelshus 1987 samt 8 mink
haller bygget 1981-88, lade 1976 og maskinhus 1987. Gården drives med en svinepro
duktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Desuden er der en mink
produktion på 650 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og hve
de. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine samt plansilo med kold
lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper.

ESTRUPVEJ 7, "NY ESTRUP",
IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-485180.
VAGN VANG KJELDAL, gårde
jer, født den 10.-5.-1940, søn af
Johanne og Christian Kjeldal,
gift den 9.-9.-1961 med Annalise
Bjerg Kristensen, født den 29.2.-1936, datter af Marie og Kri
stian Bjerg Kristensen, Råsted.
Parret har børnene: Kirsten,
født den 17.-12.-1963, Ole, født
den 13.-4.-1965 og Benny, født
den 18.-12.-1971.
V.V.K. overtog gården den 18.-8.-1971 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1900. Gården er i 1878 udstykket fra "Ve-
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ster Estrup".
Ny Estrups ejendomsskyld er 1.050.000. Areal 40,5 ha., heraf 10 ha. skov, eng og he
de. Desuden er der forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1972 og ombygget til svinestald 1979, svinestald op
ført 1980, maskinhus 1977 og delvis ombygget til svinestald i 1979. Gården drives med
en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

ESTRUPVEJ 9, "ESTRUP NØR
GÅRD", IDOM, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-485205.
KNUD EGON JACOBSEN, gårde
jer, født den 16.-9.-1925, søn af
Harald og Anne Jacobsen, gift d.
16.-2.-1952 med Elna Stougaard
Christiansen, født den 26.-10.1925, datter af Signe Hansmine
og Christian Stougaard Christian
sen. Parret har børnene: Hans,
født den 30.-12.-1952, Lis, født
den 10.-5-1954 og Else, født den
1.-8.-1956.

K.E.J. overtog gården i 1981 fra Jens Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 59 ha., heraf 11 ha. eng.
Stuehuset er opført 1925 og senere moderniseret, kostald og lade opført 1925. Der er
en mindre besætning på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn,
ærter og raps. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, 1 vandingsmaskine og derfor
uden maskinfællesskab med en søn, desuden er der et halmfyr.

FALSIGVEJ 1, "HØJVANG", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432032.
HARRY KVIST, gårdejer, født den 2.-9.-1907, søn af Marie og Nikolaj Kvist, gift den
1.-1.-1949 med Johanne Stougaard Christiansen, født den 25.-5.-1923, datter af Signe
og Christian Stougaard Christiansen. J.S.C. døde i 1988. Parret har børnene: Holger,
født den 9.-5.-1949, Ove, født den 10.-8.-1952, Arne, født den 26.-1.-1957, Erik, født
den 28.-2.-1959 og Asger, født den 14.-5.-1962.
H.K. er kasserer i Naur Husmandsforening, han har i 2 perioder været medlem af
Naur-Sir Sogneråd. Han overtog gården i 1949, da den blev udstykket fra Naur Præste
gård.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1950, kostald, svinestald og lade er ligeledes opført 1950 samt
maskinhus 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
raps og ærter. Der findes 1 traktor og der bruges en del maskinstation.
FALSIGVEJ 2, "OVERLUND",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432005.
KNUD BJERRE, gårdejer, født
den 26.-7.-1950, søn af Karen
Dorthea og Johannes Bjerre.
K.B. har børnene: Jesper, født
den 25.-8.-1973, Niels, født den
13.-8.-1975, Steffen, født den
3.-5.-1978 og Nicolaj, født den
15.-9.-1980.
K.B. har været på Lægård Land
brugsskole. Han fik halvpart i
gården i 1976 og overtog resten
den 1.-1.-1985 fra sin far.
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forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostald opført 1914 og ombygget til
svinestald 1981, svinestald opført 1914 og renoveret 1981, nye svinestalde opført 1977
og 1985, foderlade 1984 og udvidet 1987, maskinhus fra 1974 og gylletank 1978.
Gården drives med en svineproduktion på 315 årssøer, der sælges ca. 6.500 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps, ærter, frøgræs og rug. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med kold og varm luft, halmfyr samt et
nødstrømsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper, der bruges lidt maskinstation.

FALSIGVEJ 3, "VESTERLUND",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432173.
NIELS KRISTIAN LUNDE, gårde
jer, født den 1.-1.-1940, søn af
Olga og Asger Lunde, gift den
28.-4.-1962 med Bente Nielsen,
født den 9.-11.-1940, datter af
Agnethe og Karl Nielsen. Parret
har børnene: Jan, født den 24.7.-1963 og Anni, født den 22.11.-1966.
N.K.L. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog går
den i august 1971 fra Robert Jespersen, gården er i 1959 udstykket fra "Overlund".
Ejendomsskyld 1.670.000. Areal 13,1 ha.
Stuehuset er opført 1959 og senere moderniseret, svinestalde opført 1959, 1977 og
1982, maskinhus 1983 og gylletank 1986. Gården drives med en svineproduktion på 55
årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og plansilo
med tørreri.
FALSIGVEJ 5, "NY MOSELUND",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432082.
BERTEL HESTBJERG HENRIK
SEN, gårdejer, født den 10.-9.1932, søn af Mary og Chistian
Henriksen, gift den 9.-11.-1957
med Nanna Sørensen, født den
24.-12.-1936, datter af Edith og
Axel Sørensen. Parret har børne
ne: Anne Marie, født den 26.-7.1958, Egon, født den 16.-7.-1959,
Erling, født den 28.-4.-1964 og
Edith, født den 20.-10.-1971.
B.H.H. er i bestyrelsen for Holstebro-Vinderup Husmandsforening. Han overtog gården
i 1960, den blev udstykket fra "Overlund" i 1959.
Areal 14,2 ha. Desuden er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1960, tilbygget og moderniseret 1976, kostald og svinestald opført
1960, svinestalden er ombygget til kostald i 1980, lade opført 1960, maskinhus 1971,
foderhus 1975 og gylletank 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer,
33 ungdyr og 20 slagtekalve, dyrene er af blandet race. Der findes 3 traktorer og 1
mejetærsker samt korntørreri med varm og kold luft.
FALSIGVEJ 6, "ØSTERHEDE", FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487168.
JENS KRISTIAN MIKKELSEN, gårdejer, født den 21.-11.-1934, søn af Magda og Peder
Mikkelsen, gift den 14.-5.-1958 med Asta Nørgaard Jensen, født den 3.-3.-1937, datter
af Marie og Knud Nørgaard. Parret har børnene: Per Knud, født den 10.-4.-1960, Ar
ne, født den 18.-2.-1966 og Ib, født den 21.-12.-1967.
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været på Haslev Landbrugsskole
og overtog gården i maj 1963 fra
Ernst Pilgaard. Gården er udstyk
ket fra "Hedegård", det vides
med sikkerhed at gården har ek
sisteret siden 1880.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
23,1 ha.
Stuehuset er opført 1960 og lø
bende restaureret, kostald opført
1960 og udvidet flere gange, se
nest 1986, da den blev ombygget
til sostald, svinestalden er af ældre dato, og der er bygget ny svinestald i 1974, lade
1975, gylletank 1978 og maskinhus 1981. Gården drives med en svineproduktion på 43
årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og andel i me
jetærsker. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FALSIGVEJ 8, "HEDEGÅRD",
FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-487088.
KRISTEN RYTTERSGAARD,
gårdejer, født den 30.-5.-1916,
søn af Kathrine og Henrik Ryttersgaard, gift den 1.-10.-1940
med Emma Skadhede, født den
28.-12.-1906, datter af Rasmine
(Mine) og Peter Skadhede. Par
ret har børnene: Minna, født den
15.-6.-1941 og Johanne Marie,
født den 28.-3.-1943.
K.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1940 fra
Kristian Herup.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1905, kostald, svinestald og lade 1923.
FALSIGVEJ 9, "MELDGÅRD", FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487135.
HANS OVE MIKKELSEN, gårdejer, født den 19.-9.-1938, søn af Magda og Peder Mik
kelsen.
H.O.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1965 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26,8 ha., der er 1,2 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1902 og senere moderniseret, kostald opført 1931 og omdannet til
svinestald 1984, løsdriftstald 1974, lade 1931 og senere restaureret, maskinhus opført
1974. Gården drives med en svineproduktion på 28 årssøer, der sælges ca. 650 smågrise årligt, desuden er der 60 slagtekalve af racen SDM og 7 heste af racen Dansk
Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer og del i
mejetærsker.

FALSIGVEJ 10, "NYGÅRD", FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487234.
PETER og SVEN STØVRING.
P.S. er pelsdyravler og født den 5.-3.-1962, S.S. er er elektriker og født den 17.-4.1964, sønner af Anna Kathrine Meldgaard og Niels Peter Christiansen Støvring.
P.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Brødrene overtog gården den 1.-10.-1987
fra deres mor. Gården drives som "I/S Støvring Mink".
Ejendomsskyld 760.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført 1904 og udvidet 1971, kostald, svinestald og lade opført 1904 og
senere ombygget, 4 minkhaller er opført 1987/88. Gården drives med en minkprodukti-
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produktionen udføres med maskiner fra ”Nørgård”, Falsigvej 13, som ejes af moderen.
FALSIGVEJ 11, "FALSIGGÅRD",
FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-487133.
ESRA NØRBY DAHL, gårdejer,
født den 6.-8.-1948, søn af Marie
og Christian Nørby Dahl, gift d.
6.-10.-1973 med Vita Sejbjerg,
født den 8.-2.-1952, datter af
Krista og Egon Sejbjerg. Parret
har børnene: Jan, født den 21.6.-1976, Mie, født den 15.-11.1981 og Jesper, født den 29.11.-1984.
Foto: Kastrup Luftfoto.
E.N.D. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1973 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55,2 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1895, kostalde 1958 og 1976, laden er restaureret i 1986, maskin
hus opført 1986, gylletank og indendørs køresilo 1977. Gården drives med en kvægpro
duktion på 59 årskøer, 85 stk. opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og hvede. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandings
maskine. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

FALSIGVEJ 13, "NØRGÅRD",
FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-487234.
ANNA KATHRINE MELDGAARD
STØVRING, gårdejer, født den
10.-2.-1930, datter af Ane Marie
og Jens Peter Marinus Petersen,
gift den 14.-5.-1953 med Niels
Peter Christiansen Støvring,
gårdejer, født den 7.-7.-1929,
søn af Ingeborg og Kresten Støv
ring.
N.P.C.S. døde den 28.2.-1980. Parret har børnene:
Bente, født den 28.-7.-1956, Pe
ter, født den 5.-3.-1962 og Sven, født den 17.-4.-1964.
N.P.C.S. overtog gården i 1967 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
der har været landbrug på gården siden 1866. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 61,8 ha.,
heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er meget gammelt og senere moderniseret, kostalden er af ældre dato og
restaureret i 1969, svinestald og lade er af ældre dato og maskinhuset er fra 1950.
Gårdens besætning er på 6 ammekøer af blandet race, desuden er der 30 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg, hvede, roer, græs
og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
FLODGÅRDVEJ 2, "GRANDELAGGÅRD", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97422654.
HANS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født den 24.-5.-1940, søn af Anna og Aage Kristoffersen Nielsen, gift den 21.-11.-1964 med Else Mølgaard Nielsen, medhjælpende æg
tefælle, født den 11.-5.-1944, datter af Jenny og Jens Mølgaard Nielsen. Parret har
børnene: Gert, født den 13.-9.-1965, Bjarne, født den 18.-11.-1967, Claus, født den
23.-7.-1970 og Michael, født den 11.-10.-1974.
H.K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet for Nr. Felding Kirke og overtog gården den 6.-10.-1964 fra Juul Bæksgaard Poulsen. Gården
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stammer fra omkring 1893, da der var tømrerværksted på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostalde 1964 og 1979, ungdyrstald 1969, 6 minkhaller 198588, lade 1979, maskinhus 1968, gylletank 1969 og indedørs køresilo 1973. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 48 årskøer, 72 ungdyr og 29 slagtekalve, alle af racen
SDM. Desuden er der en minkproduktion på 295 minktæver. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FLODGÅRDVEJ 5, "FREDENSLUND", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97412158.
ERLING SKYTTE, pelsdyravler, født den 15.-10.-1954, søn af Anna Amalia og Knud
Erik Hansen Skytte.
E.S. arbejder som ræveinseminør. Han overtog gården den 11.-12.-1978 fra Niels Winkler. Gården er udstykket fra "Tolstrup" i 1933.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 15,1 ha., heraf 10 ha. skov og sø og 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1933 og senere moderniseret, kostald og lade opført 1933 og om
bygget til pelshus i 1980, 33 minkhaller og rævehaller er bygget i peidoden 1979-1989,
maskinhuset er opført 1984. Gården drives med en minkproduktion på 1.500 tæver og
100 rævetæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 1 trak
tor og 1 gummiged. Maskinstation bruges til høst, desuden er der 1 fast medhjælper
og i pelsningsperioden er der 8 ansatte.
FLODGÅRDVEJ 6, "NØRRE TOL
STRUP", NR. FELDING, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-424052.
LEO STOUGAARD, gårdejer,
født den 4.-3.-1933, søn af Kir
stine og Johannes Nielsen, gift
den 12.-5.-1957 med Maja Kjærsgaard, cafeteriamedhjælper, født
den 8.- 7.-1936, datter af Marie
og Viktor Kjærsgaard. Parret har
børnene: Åse, født den 26.-8.1958, Mona, født den 21.-12.-1962
og Dorte, født den 13.-12.-1966.
L.S. overtog gården den 1.-3.-1957 fra Andreas Jensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29,2 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 4 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 41,3 ha.
Stuehuset er opført 1915 og tilbygget flere gange, svinestalde opført 1959, 1963, 1973,
1980 og 1981, rævehaller 1984-89, maskinhus 1979 og gylletank 1980. Gården drives
med en slagtesvinproduktion på ca. 3.000 stk. årligt. Desuden er der en ræveproduk
tion på 50 sølvrævetæver, der er også 20 heste, heraf 2 avlshingste af racen Islænder.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker og halmfyr.
FLODGÅRDVEJ 7, "ENGBÆK",
NR. FELDING, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-424080.
GUNNAR BRUNSGAARD BEK,
gårdejer, født den 15.-12.-1935,
søn af Magda og Valdemar Brunsgaard Bek.
G.B.B. er uddannet murer. Han
overtog gården den 1.-1.-1975
fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Areal 7,3 ha., desuden er der
forpagtet 2,7 ha.
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1978, svinestald opført 1955, maskinhus 1950 og foderhus 1978. Gården drives som al
sidigt landbrug med en kvægproduktion på 11 årskøer, 4 ungdyr og 13 slagtekalve, alle
af racen SDM. Svineproduktionen er på 4 årssøer, der sælges 50 smågrise og ca. 10
slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, der bruges en del maskinstation.

FLODGÅRDVEJ 8, "ØSTER TOLSTRUP", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97424034.
JENS HALGAARD, gårdejer, født den 28.-1.-1929, søn af Karen og Kristian Halgaard,
gift den 9.-6.-1958 med Birthe Lundby, født den 25.-5.-1937, datter af Gunhild og Gun
nar Lundby. Parret har børnene: Karen, født den 14.-5.-1959 og Per, født den 27.8.-1960.
J.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1958 fra sin
far. Gården blev i 1907 flyttet til sin nuværende beliggenhed.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha., desuden er der forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1907 og senere moderniseret, kostalden er ombygget til pelseri i
1988, svinestalde 1966 og 1967, 5 minkhaller 1987-88, lade 1907 og maskinhus 1980.
Gården drives med en minkproduktion på 360 tæver, desuden er der en mindre svinebe
sætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo samt korntørreri, desuden er der halmfyr.
FLODGÅRDVEJ 9, "SVANHOLM"
NR. FELDING, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-410395.
EJLER SVENSTRUP, landmand,
født den 9.-5.-1951, søn af Agnes
og Poul Svenstrup, gift den 16.11.-1985 med Jane Brask, kærne
mager, født den 23.-8.-1946, dat
ter af Jutta og Aage Brask. Par
ret har børnene: Kirsten, født d.
19.-4.-1965, Karen, født den 12.3.-1967 og Kennet, født den 1.3.-1969.
E.S. er lagerarbejder hos Jyden i
Bur. Han overtog gården den 15.-4.-1983 fra Osvald Møller Pedersen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 7,5 ha., heraf 1,6 ha. sandgrav.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere moderniseret, staldene er af ældre dato
og moderniseret i 1958 og 1985 ombygget til svinestald, laden er opført 1958. Gården
har en slagtesvineproduktion på ca. 75 stk. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges
til høst.

FLODGÅRDVEJ 11, "DUEHOLM", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424085.
JENS OLE KRISTENSEN, gårdejer, født den 9.-6.-1941, søn af Elna og Niels Kristian
Kristensen, gift den 31.-11.-1963 med Ellen Thusgaard, født den 25.-11.-1943, datter
af Anna og Karl Thusgaard. Parret har børnene: Anette, født den 16.-6.-1968, Bent,
født den 5.-4.-1971, Kristian, født den 19.-11.-1974 og Anne Marie, født den 25.-11.1978.
J.O.K. overtog gården i oktober 1963 fra Christian Mortensen. Den er udstykket fra
"Tolstrup" omkring år 1900.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og moderniseret 1980, kostald opført 1952, 1972 og 1974,
maskinhus og køresilo 1976 samt gylletank 1987. Gården drives med en kvægprodukti
on på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2
traktorer, 1 vandingsmaskine samt kornsilo med varm og koldt lufts tørreri. Maskin
station bruges til høst.

-143FLODGÄRDVEJ 13, "ROSENHOLM", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO tlf. 97-427427.
ERIK KJÆR NIELSEN, pelsdyravler, født den 23.-4.-1957, søn af Oda og Peder Kjær
Nielsen, bor sammen med Jette Jensen, født den 17.-4.-1960, datter af Else og Harry
Abildgaard Jensen. Parret har sønnen Peder, født den 20.-6.-1987.
E.K.N. arbejder pä en anden minkfarm. Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra Niels
Larsen.
Areal 5 ha., der er udlejet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1943, svinestalden er af ældre dato og der er bygget 4
minkhaller i 1986. Gårdens minkproduktion er på 250 minktæver. Der findes 1 traktor.
FLODGÅRD VEJ 15, "HØGHOLM", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424067.
HENNING BJERG LÆRKE, gårdejer, født den 21.-5.-1936, søn af Nelly Bjerg og An
ders Lærke, gift den 31.-3.-1960 med Ruth Thomassen, født den 24.-9.-1938, datter af
Maren og Marinus Thomassen. Parret har børnene: Birgit, født den 27.-5.-1962, Kir
sten, født den 16.-1.-1965, Leif, født den 27.-2.-1970 og Lisbeth, født den 19.-5.-1979.
H.B.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-3.-1960
fra Juul Thomassen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 11,5 ha., desuden er der lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1956, lade 1900, maskinhus 1965 og foderhus 1967.
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 31 ungdyr og 18 slagtekalve, alle
af racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

GAMMELBYVEJ 9, MEJRUP,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423537.
SVEND PILGAARD, gårdejer,
født den 18.-2.-1914, søn af Ma
rie og Johannes Pilgaard, gift
den 25.- 10.-1958 med Ida Søren
sen, født den 28.-7.-1926, datter
af Marie og Ingvard Sørensen.
Parret har børnene: Else Marie,
født den 4.- 11.-1959 og Lone,
født den 10.- 7.-1962.
S.P. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1944, da den blev ud
stykket fra "St. Gammelby", ved udgravningen til ladebyggeri er der fundet tegn på affaldsgrubbe fra stenalderen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1945 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1944 og
lade 1945. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der fin
des 1 traktor og 1 plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.
GARSDALVEJ 1, "GARSDAL", 7500 HOLSTEBRO.
KRISTIAN NAARBJERG.
HENRIK BARSLUND MAARBJERG, bestyrer "Garsdal".
K.M. overtog gården i 1949 fra Thomas Maarbjerg, gården kan føres til 1150.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 85,5 ha., heraf 3,5 ha. eng, 30 ha. skov og 2 ha. andet
marginaljord.
Stuehuset er opført 1910, kostald opført 1961 og ombygget til svinestald i 1978, svinestalde opført 1979 og 1984, maskinhuse 1952, 1971 og udvidet 1984, gylletank 1984.
Gården drives med en svineproduktion på 185 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo med tørreri. Gården drives sammen med "Højlund", Ormstrupvej
16.
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OLE SKIFTER, gårdejer, født den 13.-1.-1952, søn af Ketty og Laurs Skifter, gift den
28.-7.-1973 med Maja Krohn Gulche, sygehjælper, født den 27.-5.-1952, datter af Dag
ny og Georg Gulche. Parret har børnene: Rikke, født den 24.-9.-1974 og Peter, født
den 19.-7.-1978.
O.S. er agronom ved Husmandsforeningen for Holstebro-Vinde-rup. Han overtog gården
den 1.-10.-1984 fra Jens Vestergaard, gården er fra 1854.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 58,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 8,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1936 og moderniseret 1984, kostald opført 1934 og moderniseret
til svin i 1985, svinestald opført 1978, lade 1932 og maskinhus 1968. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold luft tørre
ri. Der er en skoledreng til hjælp.

GEDBOVEJ 2, "LILLELUND",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435238.
NIELS DAATHER, pelsdyravler,
født den 6.-10.-1940, søn af Bo
tilde og Hans Daather, gift den
3.-12.-1966 med Margrethe Niel
sen, sygehjælper, født den 9.-9.1942, datter af Kirstine og Kre
sten Nielsen. Parret har sønnen
Per, født den 2.-8.-1969.
N.D. overtog gården i september
1984 fra Jørgen Slott-Pedersen,
gården er tidligere blevet kaldt "Knevel-hytt", der har været ejendom på stedet siden
1889.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 3 ha.
Stuehuset er meget gammelt og er moderniseret i 1984, den tidligere staldbygning er
indrettet til pelsningsrum i 1984 og 8 minkhaller er opført fra 1984-89. Ejendommen
drives med en minkproduktion på 550 minktæver. Der findes 1 traktor.

GEDBOVEJ 3, "ØSTERLUND",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435017.
OLE KJELDSEN, landmand, født
den 18.-11.-1936, søn af Elisa
beth og Kjeld Kjelsen, gift den
27.-10.-1962 med Henny Larsen,
dagplejemor, født den 22.-10.1941, datter af Anna og Bertel
Larsen. Parrret har børnene: Lis
beth, født den 7.-11.-1963, An
ton, født d. 16.-4.-1965, Jørgen,
født den 11.-11.-1968 og Henrik,
født den 21.-8.-1974.
O.K. er ansat ved H.A.G., Idom afdeling. Han overtog gården den 21.-8.-1963 fra
Mads Holk Nielsen.
Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 1 ha. og der er 1,5 ha. skov. Desu
den er der forpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1931 og senere moderniseret, kostalde opført 1932, 1972 og i 1986
er i de ombygget til svinestald, svinestald opført 1935 og senere moderniseret, lade
opført 1940, gylletank 1972 og maskinhus 1974. Gården drives med en slagtesvinepro
duktion på 650 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter og raps. Der fin
des 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo med tørreri.
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GEDBOVEJ 9, "GEDBO", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435023.
SØREN NIELSEN, gårdejer, født den 16.-8.-1914, søn af Dagmar og Lauge Nielsen,
Tvis, gift med Laura Graulund, datter af Stine og Morten Graulund.
S.N. overtog gården omkring 1960 fra sin far, gården har været i slægtens eje meget
længe.
Areal 145 ha., heraf 45 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1916, stalde og lade er af ældre dato og delvis ombygget i 1965,
hvor der også blev bygget maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 kornsilo og halmfyr. Jorden dyrkes af
ejerens bror.
GEDBOVEJ 10, "DAMGÅRD", TVIS, 7500 HOLSTEBRO.
SØREN FRØJK, gårdejer, født den 18.-9.-1953, søn af Kirstine og Eskild Frøjk.
S.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1989 fra
Harry Nielsen. Den er i 1889 udstykket fra "Lille Gedbo".
Areal 32 ha.
Stuehuset er opført 1889, stalde, lade og maskinhus er af ældre dato. Der findes korn
silo og halmfyr, gården drives sammen med Gedbovej 12.
GEDBOVEJ 12, "LILLE GEDBO", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435060.
SØREN FRØJK, gårdejer, født den 18.-9.-1953, søn af Kirstine og Eskild Frøjk.
S.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1980 fra
sin far, gården nævnes første gang i 1633.
Areal 69 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 4,4 ha. skov og 4,4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1914, kostald og svinestald 1952 og senere moderniseret, lade op
ført 1952 og ombygget til stald, maskinhus opført 1965, gylletank 1986 og indendørs
køresilo 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 65 års
køer, 110 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 70 års
søer, der sælges ca. 400 smågrise og produceres 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo og
varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fodermester samt 1 medhjælper og der bruges
maskinstation til høst. Gården drives sammen med Gedbovej 10.
GEDBOVEJ 16, "ÅGÅRD", TVIS,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435087.
BENT JENSEN, gårdejer, født d.
3.-3.-1941, søn af Grete og Lago
Jensen, Tvis.
B.J. er støbemester hos B. Bjerregaard. Han overtog gården i sep
tember 1966 fra P.F. Mortensen,
den er fra 1890.
Ejendomsskyld 635.000. Areal 17
ha.
Stuehuset er opført 1956 og til
bygget 1969, kostald opført 1966,
svinestalden er ombygget til
værksted, foderhus og maskinhus opført 1973. Gårdens besætning er på 9 ammekøer og
6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler.
Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og varm lufts tør
reri.
GEDBOVEJ 20, "BLÅKJÆR", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435239.
NIELS JØRGEN MADSEN, gårdejer, født den 13.-3.-1951, søn af Olga og Christian
Madsen, gift den 12.-12.-1983 med Bente Nordborg, født den 8.-4.-1960, datter af
Anna Margrethe og Svend Aage Nordborg. Parret har børnene: Martin, født den 3.7.-1983, Marie, født den 22.-4.-1987 og Kristian, født den 28.-11.-1988.
N.J.M. har været på Fjordvang Landboungdomsskole. Han overtog gården i november
1981 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens
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eje siden 1886.
Blåkjærs ejendomsskyld er på
850.000. Areal 24,6 ha., der er
1,5 ha. skov. Desuden er der for
pagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført 1916, moder
niseret og tilbygget 1975, kostald
opført 1969 og ombygget 1977/78,
svinestald 1916 og senere ombyg
get til kostald, lade opført 1916
og tilbygget 1940, maskinhus op
ført 1975 og foderhus 1977/78.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 45 køer, 20 ungdyr og
20 slagtekalve, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, plansilo, korntørreri med varm luft, samt staldvarme til opvarmning
af stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GEDBOVEJ 22, "PILGÅRD", TVIS, 7500 HOLSTEBRO.
JENS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 24.-1.-1939, søn af Martha og Lars Christian
Christensen, gift den 10.-7.-1965 med Bodil Jensen, født den 23.-12.-1959, datter af
Elly Jensen. Parret har børnene: Birgit, født den 16.-11.-1970, Karin, født den 8.-4.1972, Thomas, født den 6.-2.-1976 og Margrethe, født den 23.-7.-1979.
3.C. overtog gården i april 1986 fra Hans Madsen. Gården har været fæstegård under
"Gammel Lindholt".
Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1850, kostald og maskinhus omkring 1977. Gården drives
sammen med Skautruplundvej 3.

GEDMOSEVEJ 1A, "GEDMOSE PELSDYRFARM", FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-487191.
JOHN CHRISTENSEN, pelsdyravler, født den 27.-10.-1955, søn af Elly og Jens Jørgen
Christensen, bor sammen med Bodil Amstrup, pelsdyravler, født den 23.-8.-1958, dat
ter af Ketty Dideriksen.
J.C. overtog jorden den 1.-3.-1982 fra Gerda Olesen.
Areal 3,3 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1989, 15 minkhaller er bygget fra 1982-1988, pelshus opført 1985
og halmlade 1987. Gårdens minkproduktion er på 1.800 tæver, der sælges en del avls
dyr og der pelses for andre minkavlere. På farmen er der nyt moderne pelseri med
bl.a. Esbjerg Skrabemaskine. Der er 1 fast medhjælper og der ansættes flere i pelsningsperioden.
GEDMOSEVEJ 2, "LILLE PIL
GÅRD", FALSIG/NAUR, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-487296.
SIGURD SLYK, gårdejer, født d.
2.-12.-1926, søn af Kathrine og
Johannes Slyk.
S.S. overtog gården i maj 1958
fra Thorvald Jensen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal
9,6 ha., heraf frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført 1909 og sene
re moderniseret, kostald og svi
nestald opført i samme bygning
1959, lade 1963 og maskinhus
1965. Gården drives udelukkende med planteproduktionen bestående af maltbyg. Der
findes 1 traktor og springlervandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

-147GEDMOSEVEJ 6, "GODTHÅB",
FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-487122.
VERNER BØDKER, gårdejer,
født den 2.-10.-1942, søn af An
na og Johannes Bødker, gift den
15.-5.-1976 med Lisbeth Jensen,
børneforsorgspædagog, født den
28.-10.-1949, datter af Krista og
Jens Offersgaard Jensen.
V.B. har været på Lægård Land
brugsskole, han er kredsmedlem i
DLG og tillidsmand i Hjerm-GinFoto: Kastrup Luftfoto.
ding Herreds Landboforening,
Han overtog gården den 1.-5.- 1975 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev bygget i 1914 af V.B.s farfar.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 6 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1914 og senere moderniseret, kostalde opført 1965 og 1976, lade
1914, maskinhus 1977, gylletank 1965 og gastæt silo 1981. Gården drives med en kvæg
produktion på 58 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandings
maskine. På gården er ansat 1 fast medhjælper og desuden bruges der lidt maskinstati
on.
GILBORGVEJ 1, "VESTERVANG".
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487117.
KARL BAARSTRØM, gårdejer,
født den 19.-2.-1922, søn af Ju
liane og Valdemar Baarstrøm, Ly
strup, gift den 27.-3.-1948 med
Margrethe Jensen, født den 2.2.-1923, datter af Marie Jensen.
Parret har børnene: Bjarne, født
den 28.-11.-1948, Karin, født
den 7.-1.-1951, Ole, født den
11.-4.- 1954 og Birgit, født den
6.-9.- 1960.
K.G. overtog gården den 1.-4.-1954, da den blev udstykket fra "Dalbjerg".
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 9 ha. og der er frasoslgt 2 ha.
Der er 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1954 og senere moderniseret, kostald opført 1954 og ombygget til
svinestald 1976, svinestald opført 1968, lade 1954 og ombygget til svinestald i 1976,
maskinhuse opført 1961 og 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af hvede, byg, raps og græs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo
med tørreri, der bruges lidt maskinstation.

GILDBORGVEJ 2, "HØJBO", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-487208.
HENNING DAMGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 29.-5.-1965, søn af Ruth Roesgaard og Ejvind Damgaard Nielsen, gift den 25.-7.-1987 med Kirsten Qvist Gravesen,
sygeplejeelev, født den 6.-8.-1965, datter af Inga Kirstine og Hans Frederik Gravesen.
Parret har sønnen Jens, født den 22.-8.-1988.
H.D.N. er ansat på Superfos, han har været på Vejlby og Kongensgård landbrugsskoler.
Han overtog gården den 20.-7.-1988 fra Mette Larsen.
Areal 11,8 ha.
Stuehuset er opført 1953, kostalde 1954 og 1965, svinestald 1976, lade 1954 og maskin
hus 1983. Gårdens besætning er på 20 ungdyr, alle krydsningsdyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og ærter. Der findes 1 traktor og kornsilo med varm lufts tørre
ri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-148GL. RÅSTEDVEJ 4, "SNERUP",
RÅSTED, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-485162.
BENDT PEDERSEN, gårdejer,
født den 12.-11.-1924, søn af Kir
stine og Marinus Pedersen, gift
den 19.-10.-1963 med Ane Niel
sen Østergaard, født den 29.-11.1930 datter af Marie og Jens
Østergaard. Parret har sønnen
Flemming, født den 19.-7.-1967.
B.P. er medlem af Menighedsrå
Foto: Kastrup Luftfoto.
det ved Råsted Kirke. Han over
tog gården i 1962 fra sin far,
gården kom i slægtens eje i 1898, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 28,6 ha., heraf 9,7 ha. hede og eng.
Stuehuset er opført 1857 og senere moderniseret, kostald opført 1931 og moderniseret
1976, lade og maskinhus opført 1931 og foderhus 1976. Gårdens besætning er på 6 ung
dyr, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 1
traktor og andel i mejetærsker, der bruges lidt maskinstation til markarbejdet.
GL. RÅSTEDVEJ 6, "VANGHØJ", RÅSTED, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485084.
EJLIF CHRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-4.-1933, søn af Else Kathrine og Jens
Christian Christensen, gift den 2.-5.-1957 med Dagmar Julia Buskbjerg Jensen, født
den 29.-12.-1934, datter af Magda og Kristen Hedegaard Jensen. Parret har børnene:
Britta, født den 6.-9.-1958, Hanne, født den 28.-2.-1960, Margit, født den 8.-4.-1963,
Heidi, født den 27.-1.-1968 og Kirsten, født den 17.-6.-1974.
E.C. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet ved Rå
sted Kirke. Han overtog gården den 15.-3.-1964 fra Frede Eriksen.
Areal 44,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 11 ha. hede og plantage.
Stuehuset er opført 1970, kostalde 1932 og 1972, maskinhus 1970 og lade 1983. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve, alle af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og rug. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine samt kornsilo med varm lufts tørreri. Der bruges lidt
maskinstation.
GL. RÅSTEDVEJ 8, "VESTER
GÅRD", RÅSTED, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-485040.
OLE TOFT, gårdejer, født den
25.-5.-1957, søn af Else og Tho
mas Toft, gift den 1.- 6.-1985
med Helle Pedersen, pædagog
medhjælper, født den 1.-3.-1963,
datter af Helga og Carlo Lis
bjerg. Parret har børnene: Jep
pe, født den 29.-1.-1985, Mads,
født den 30.-9.-1986 og Louise,
født den 1.-8.-1988.
O.T. har været på Lægård og
Bygholm Landbrugsskoler, han er i repræsentantskabet for Hjerm-Ginding Herreds
Landboforening. Han overtog gården i august 1982 fra sin far. Gården blev udstykket
fra "GI. Råsted" i 1906.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 66 ha., heraf 11 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1906 og moderniseret i 1988, kostald opført 1953 og ombygget til
svin 1982, svinestald, gylletank og gastæt silo opført 1982, lade 1906 og maskinhus
1987. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400
slagtesvin årligt, besætningen er en rød SPF-opformerings besætning. Planteproduktio-
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nens salgsafgrøder er hvede, raps, ærter og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo med varm og kold lufts tørreri, staldvarme til op
varmning af stuehuset samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
GODRIMVEJ 2, "GADE", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432207.
VAGN WINTHER, gårdejer, født den 22.-5.-1919, søn af Sine og dens Winther, gift den
24.-6.-1949 med Signe Bjerre, født den 24.-10.-1921, datter af Margrete og Chresten
Bjerre. Parret har børnene: Jens og Margrete, født den 27.-12.-1950 og Else, født den
9.-7.-1955.
V.W. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1959 fra sin
svigerfar.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,8 ha., heraf 1,1 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1913, kostald, svinestald og lade 1948. Der findes 1 traktor, varm
lufts tørreri samt halmfyr.
GODRIMVEJ 6, "GODRIM", SIR,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432231.
NIELS JØRGEN HANSEN, gård
ejer, født den 16.-3.-1935, søn af
Karen og Hans Hansen, gift den
10.-4.-1963 med Inger Birk Han
sen, født den 3.-5.-1942, datter
af Anna og Therkel Hansen. Par
ret har børnene: Steen, født den
27.-5.-1964, Ole, født den 7.-4.1967 og Lars, født den 25.-10.1973.
N.J.H. har været på Langeland
Landbrugsskole, han er sekretær
i Ringkøbing Amts Jerseyforening. Han overtog gården den 15.-3.-1963 fra Niels Bjer
re Graversen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Desuden er der forpagtet
50 ha.
Stuehuset er opført 1975 efter en brand, det oprindelige stuehus blev opført omkring
1867, kostalde opført 1969 og 1979, svinestald 1959 og senere ombygget til kvægstald,
værksted, garage, foderhus og inden- og udendørs køresilo er opført i 1982, maskinhus
1973 og gylletank 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, og 75
ungdyr, alle af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, rug og
byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. På gården er ansat
1 fodermester.

GRYDHOLTVEJ 5, "ØSTERGÅRD", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435625.
PER MAILUND, pelsdyravler, født den 27.-7.-1957, søn af Marie og Erik Mailund, gift
den 20.-9.-1985 med Yrsa Bach, kontorassistent, født den 20.-8.-1959, datter af Berta
og Henrik Bach. Parret har datteren Mette, født den 26.-2.-1987.
P.L. er klejnsmed. Han overtog gården den 15.-7.-1985 fra Niels Nielsen, gården er
udstykket fra Tvis Kloster.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1883 og senere restaureret, kostald og svinestald er af ældre dato
og moderniseret i 1956 og udvidet i 1958, desuden er der lade og maskinhus fra 1962
og 2 minkhaller fra 1986 og 1987. Gården drives med en minkproduktion på 190 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og kornsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
GRYDHOLTVEJ 7, "ENGGÅRDEN", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435400.
KRISTIAN KNUDSEN, land- og skovbruger, født den 5.-7.-1952, søn af Ingrid og Poul
Sahl Knudsen, gift med Anne Kathrine Toft Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født
den 19.-4.-1964, datter af Inge Lise og Aage Toft Pedersen. Parret har børnene: Per-
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Kristian Knudsen udfører træplantning og yder konsulentbistand i forbindelse med be
plantning. Han overtog gården den 15.-11.-1980 fra sin mor. Der har været gård på
stedet siden 1641, stenene til den første blev stjålet fra Tvis Kloster, senere har der
været både teglværk og smedie på gården.
K.K. og A.K.T.P. har opfundet og udviklet minkkuvøsen "Kænguru", som produceres på
stedet.
Ejendomsskyld 1.140.000. Areal 63,8 ha., heraf 24 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1988, kostald og svinestald 1955, bygningen er nu produktionssted
i forbindelse med fremstilling af minkkuvøsen "Kænguru", desuden er der lade og ma
skinhus fra 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er juletræsproduktion og pynte
grønt. Der findes 1 traktor, 1 vandingsmaskine, 1 plantemaskine til træplantning samt
andre skovredskaber og 1 flisfyr. Der ansættes medhjælpere i forbindelse med jule
træs- og julegrøntsproduktionen.
GRYDHOLTVEJ 9, "VESTER
GRYDHOLT", TVIS, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-435154.
ERNST BRØDBÆK, gårdejer,
født den 5.-7.-1938, søn af Marie
og Kristian Brødbæk, gift den
27.-7.-1961 med Gunhild Madsen,
født den 17.-2.-1942, datter af
Dagmar og Johannes Madsen. Par
ret har børnene: Aase, født den
17.-4.-1962, Keld, født den 28.2.-1964, Kim, født den 14.-10.1967 og Kent, født den 27.-8.1970.
E.B. overtog gården den 11.-6.-1961 fra Margrethe Jessen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf 4,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1933, senere tilbygget og moderniseret, kostald opført 1933 og
udvidet og ombygget til svinestald, maskinhus opført 1970 og ombygget til svinestald
1985, maskinhus opført 1983, foderhus 1933 og senere moderniseret. Gården drives
med en svineproduktion på 55 årssøer, der produceres ca. 1.100 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, plansilo med kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
GRYDHOLTVEJ 11, "MELLEM GRYDHOLT", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, 97-435679.
OLE HARPØTH MØLLER, gårdejer, født den 14.-5.-1960, søn af Hilda og Alfred Møl
ler, gift den 23.-8.-1986 med Annette Sidelmann, revisorassistent, født den 20.-2.1962, datter af Gudrun og Harald Sidelmann. Parret har . sønnen Anders, født den 6.5.-1987.
O.H.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
Kongsgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1988 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 44 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. eng.
Hele gården nedbrændte i 1932 og blev genopbygget samme år, stuehuset blev moderni
seret i 1975, kostald opført 1932 og udvidet 1956 og 1978 ombygget til svinestald, ung
dyrstald opført 1978, pelseri 1988, minkhaller 1986-1989, lade 1932 og maskinhus
1974. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 18 ungdyr og 18 slagtekalve, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt. Minkproduktionen
er på 700 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og plansilo med kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
GRYDHOLTVEJ 13, "KNUDSENS MINDE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435151.
VERNER NISSEN AALBÆK, gårdejer, født den 31.-1.-1935, søn af Gerda og Peter Nis
sen Aalbæk, gift den 27.-9.-1958 med Gerda Marie Risom, hjemmehjælper, født den
25.-6.-1938, datter af Jenny og Jens Albert Risom. Parret har børnene: Bente, født
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12.-10.-1961, Villy, født den 3.8.-1964, Arne, født den 2.-11.1965 og Knud, født den 19.-5.1976.
V.N.AA. overtog gården den 23.4.-1958 fra Svend Aage Christen
sen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 34
ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1967, kostal
de 1961 og 1980, lade 1956, gyl
letank 1976 og maskinhus 1980,
desuden er der udendørs køresilo.
Gården drives med 36 årskøer, 27 ungdyr og 27 slagtekalve, alle af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

GRYDHOLTVEJ 15, "GAMMEL GRYDHOLT", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435047.
HENNING JENSEN, gårdejer, født den 15.-9.-1933, søn af Kirstine og Jens Peder
Jensen, gift den 8.-9.-1963 med Erna Søgaard Pedersen, født den 3.-12.-1938, datter
af Jenny Pedersen. Parret har børnene: Karin, født den 6.-3.-1965, Kirsten, født den
23.-2.-1968 og Jonna, født den 18.-3.-1972.
H.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1959 fra
Hans Christensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 75 ha., heraf 20 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1932-33 og senere moderniseret, kostalde opført 1959 og 1976,
lade og maskinhus 1959, gylletank 1973 og lade 1979. Gården drives med en fedekalvebesætning på ca. 90 stk. alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, græs og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo med tørreri samt halmfyr. Der bruges en del maskinstation.
GRØNBÆKVEJ 3, "STOKVAD", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435027.
JØRGEN ANDREAS JENSEN, gårdejer, født den 4.-1.-1950, søn af Tove og Knud
Jensen, gift den 15.-10.-1977 med Mette Marie Stokvad Andersen, født den 21.10.1957, datter af Stinne og Kjeld Andersen. Parret har børnene: Henrik, født den
27.4.-1978, Anne Marie, født den 11.-2.-1980 og Jens Christian, født den 24.-3.-1984.
J.A.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 12.-8.-1977 fra sin
svigerfar, Kjeld Andersen. Gården har været i slægtens eje i flere generationer, den
blev først omtalt i året 1633.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 109,7 ha., heraf 10 ha. skov og 15 ha. eng.
Stuehuset er opført 1986, kostalde 1959 og 1972, lade 1972, maskinhus og foderhus
1983 samt gylletank 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 60
ungdyr og 50 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo med kold lufts tørreri
samt staldvarme til opvarmning af stuehus. På gården er ansat 1 medhjælper og der
bruges en del maskinstation.
GRØNBÆKVEJ 5, "GRØNBÆK", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435116.
PETER OTTO DENEFFE, gårdejer, født den 31.-1.-1963, søn af Ingetrud Maria og
Peter Josef Deneffe, Hamborg, gift den 1.-5.-1989 med Karin Schultz, kontorassistent,
født den 29.-11.-1964, datter af Christa og Hans Gånther Max Schultz.
P.O.D. har været på landbrugsskole i Uelzen samt højere landbrugsskole i Hildesheim.
Han overtog gården den 1.-3.-1987 fra Albert Hellmann. Gården har været fæstegård
under Tvis Kloster, den nævnes første gang i 1633.
Areal 82 ha., heraf 22 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1931, tidligere kartoffelhus er ombygget til kostald i 1972, ny
kostald opført 1989 og ungdyrstald 1987, udendørs og indendørs køresilo 1972 og
gylletank 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 104 årskøer, 100 ungdyr og
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hvede. Der findes 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 opsamlevogn til ensilage. På
gården er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

GRØNBÆKVEJ 6, "VESTER GRØNBÆK", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435034.
ANDREAS LUNDBY BARSLUND, gårdejer, født den 30.-1.-1925, søn af Anna og
Marius Barslund, gift den 24.-3.-1950 med Bodil Bjerre Didriksen, musiklærer, født den
23.-2.-1930, datter af Kathrine og Niels Bjerre Didriksen. Parret har børnene: Anne
Kathrine, født den 26.-6.-1951, Lisbeth, født den 21.-5.-1953 og Niels, født den
14.-10.-1954.
A.L.B. har været på Lægård Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Brande
Kartoffelmelsfabrik. Han overtog gården den 1.-4.-1950 fra sin svigermor. Gården har
været i slægtens eje i flere generationer, den er i 1875 udstykket fra "Grønbæk".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 82 ha., heraf 14 ha. skov og plantage.
Stuehuset er opført 1936, kostalde ligeledes 1936, løsdriftstald 1970, svinestald 1957,
kartoffelhus 1960 og lade 1968. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer,
der sælges ca. 150 smågrise og opfedes 150 slagtesvin årligt. Desuden er der 15
ammekøer og 15 slagtekalve, alle krydsningsdyr, der er også 6 heste. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 rendegraver, plansilo med kold og varm lufts
tørreri samt halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.

GRØNNEVANG 5, "MOSEGÅRD", SAUSTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468152.
SVEND VISHOLM, gårdejer, født den 17.-2.-1923, søn af Nielsine og Thomas Visholm,
gift den 17.-4.-1947 med Agnes Sørensen, født den 5.-1.-1924, datter af Mary og
Søren Sørensen. Parret har børnene: Kaj, født den 27.-5.-1949, Birthe, født den
24.-4.-1952, Per, født den 25.-4.-1955 og Karin, født den 6.-6.-1956.
S.V. overtog gården i 1947 fra Thorvald Haislund Poulsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1938 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1938 og
udvidet i 1957, lade opført 1938 og maskinhus 1977. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt kornsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
GRØNNEVANG 7, "GRØNNE
VANG" SAUSTRUP, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468142.
SVEND STREBEL, gårdejer, født
den 25.-8.-1943, søn af Cecilie
og Kristian Nielsen, gift den
29.-5.-1976 med Lis Ejersbo, fri
tidspædagog, født den 4.6.1945,
datter af Edith og Svend Olaf
Jensen. Parret har børnene: Dit
te, født den 6.-9.-1977 og Chris
tian, født den 14.-4.-1980.
S.S. har været på Ribe Kærgård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1972 fra Preben Skallebæk Pedersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43 ha. og desuden er der forpagtet 24,8 ha.
Stuehuset er opført 1914 og tilbygget 1985, kostalde opført 1965 og 1974, hestestalden
fra 1918 bruges nu til kalve, lade opført 1918, maskinhus og gylletank 1980 og 1989,
indendørs køresilo 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 73 årskøer, 95
ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 1 Islænder-hest. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer og 2 vandings
maskiner. På gården er ansat 1 fodermester samt 1 medhjælper i sommerhalvåret.
Maskinstation bruges til høst.
HAJSLUNDVEJ 1, "LILLE GAMMELBY", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423515.
KRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, født den 28.-2.-1939, søn af Mary og Jens Jakobsen,
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Marie og Kristen Stamp. Parret har tvillingerne Mette og Morten, født den 14.8.1969.
K.3. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1968 fra sin
mor.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24 ha. og desuden er der forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1953 og senere moderniseret, kostald opført 1969 og spaltestald
1974 og ombygget til svinestald i 1979, lade opført 1960 og maskinhus 1974. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes
2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
HA3SLUNDVE3 3, "0. VÆNGE",
ME3RUP, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-423656.
VILLIAM KRISTIAN PEDERSEN,
landmand, født den 10.-10.-1919,
søn af Kathrine og Marius Peder
sen, gift den 22.-11.-1944 med
Karen 3akobsen, født den 20.-8.1916, datter af Kathrine og 3akobus 3akobsen. Parret har bør
nene: Henning, 3ohannes, Ingrid
og Tove.
V.K.P. overtog gården den 1.-4.1944, den er udstykket fra "St.
Gammelby".
Areal 9,9 ha., heraf 1,1 ha. skov. Agerjorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1945, kostald og svinestald ligeledes 1945, lade 1944 og maskinhus
1973. Der findes 1 traktor.
HA3SLUNDVE3 4, "H03MARK", ME3RUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423587.
SØREN 3ENSEN, landmand, født den 23.-1.-1911, søn af Inger og 3ens Kristian 3ensen, gift den 28.-10.-1942 med 3enny Nielsen, født den 14.-4.-1902, datter af Kirstine
Nielsen.
S.3. overtog gården omkring 1945 fra sin far., gården er oprindelig udstykket fra
"Gammelby" i 1904.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 7,7 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1904 og senere moderniseret, kostald opført 1904, senere om
bygget og udvidet, svinestald opført 1919 og lade 1930. Der findes 1 traktor.

HA3SLUNDVE3 6, "SOLVANG",
ME3RUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423680.
BENT OVE MADSEN, pelsdyravl
er, født den 15.-6.-1939, søn af
Laura og Otto Madsen, gift den
6.-6.-1960 med Agnes Elkjær Ni
elsen, medhjælpende hustru, født
den 7.-8.-1940, datter af Karen
og Kristian Elkjær Nielsen. Par
ret har børnene: Berit, født den
22.-10.-1960, Michael, født den
25.-2.-1966 og René, født den
Foto: Kastrup Luftfoto.
18.-3.-1972.
B.O.M. er bestyrelsesmedlem i Holstebro Fodercentral og bestyrelsesmedlem i Hvide
Sande Fiskefoder. Han overtog gården den 1.-5.-1968 fra Christian Bach Sig Kristen
sen, gården er oprindelig udstykket fra "St. Gammelby".
Ejendomsskyld 2.310.000. Areal 12,5 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1970 og tilbygget 1983, værksted og pelseri opført 1960 og 1977,
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lade 1980. Gården drives med en minkproduktion på 2.500 minktæver. Der findes 1
vindmølle, 2 medhjælpere er ansat.
HAJSLUNDVEJ 8, "ØSTERGAARD", "MEJRUP", 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-424187.
OVE BERTELSEN, gårdejer, født
den 3.-2.-1940, søn af Marie og
Kristian Bertelsen, gift den 30.7.-1966 med Rigmor Jørgensgaard, sygeplejerske, født den
25.-4.1942, datter af Esther og Peder
Jørgensgaard. Parret har børne
ne: Stig Christian, født den
1.-3.-1967 og Ebbe, født den
18.-1.-1969.
O.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1966 fra
Rasmus Hansen Bjerre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1913 og senere moderniseret, kostald, svinestald og lade opført
1955, kviestald 1972 og maskinhus 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, hvede og rajgræs. Der findes 3 traktorer, plansilo samt portionstørreri med varm
og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst. O.B. ejer og driver også
Mosebyvej 36.
HAJSLUNDVEJ 10, "ROSENLUND", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461333.
KIRSTEN MARIE MØLLER ANDERSEN, kontorassistent, født den 2.-5.-1927, datter af
Nora og Michael Møller, gift den 12.-1.-1980 med Knud Holmgaard Andersen, han
delsmand, født den 19.-4.-1917, søn af Maren og Niels Christian Andersen.
K.M.M.A. overtog gården den 10.-2.-1971 fra Karl Falkensgaard.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 4,2 ha.
Areal 4,2 ha.
Stuehuset er opført 1978 og svinestald 1958. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.
HAJSLUNDVEJ 11, "V. HAJS
LUND", BORBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-461 146.
VAGNER NIELSEN, gårdejer,
født den 9.-7.-1940, søn af Thomasine "Sine" og Hans Christian
Nielsen, gift den 16.-6.-1962 med
Anne Madsen, født den 17.-11.-1941,
datter af Emma og Poul Madsen.
Parret har børnene: Poul Chris
tian, født den 18.-9.-1963, Inger
Margrethe, født den 16.12.1966
og Hans Henrik, født den 24.-2.1971.
V.N. er i repræsentantskabet for Royal Danequality. Han overtog gården den 1.4.1962
fra Henrik Gasseholm Hajslund.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet
19,3 ha.
Stuehuset er opført 1970 og tilbygget 1978, avlsbygningerne nedbrændte i 1972 og blev
genopbygget, svinestaldene er opført 1972, 1976, 1978 og 1980/81, maskinhus 1975,
gylletank 1976, lade og foderhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 160
årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, andel i mejetærsker, plansilo med varm lufts
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HAJSLUNDVEJ 12, "LILLE HAJSLUND", BORBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-461485.
ANDREAS HAISLUND JENSEN,
gårdejer, født den 17.-11.-1952,
søn af Ingvard og Inger Kirstine
Jensen, gift den 15.-8.-1987 med
Karin Kock, økonoma, født den
11.-10.-1955, datter af Anne Ma
rie og Christian Christensen
Kock. Parret har børnene: Mads,
født den 17-.7.-1980 og Rasmus,
født den 20.-5.-1988.
A.H.J. har været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-8.-1973 fra Ingvard og Georg Jensen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1897.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført 1952 og senere moderniseret, kostald opført 1964 og ombygget til
svinestald 1975, svinestald opført 1955 og tilbygget 1964, lade opført 1913 og ma
skinhus 1984. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 2
plansiloer samt korntørreri med varm luft, desuden er der halmfyr. Maskinstation
bruges til høst. A.H.J. ejer og driver også Højtoftevej 2, "Store Hajslund".

HALGÄRDVEJ 4, "NØRRE HAL
GÄRD", MEJDAL, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-435085.
KNUD EVALD HALGAARD, gård
ejer, født den 3.-2.-1929, søn af
Johanne og Kjeld Halgaard, gift
den 23.-9.-1954 med Mary Refsgaard, født den 30.-1.-1935, dat
ter af Marie og Niels Refsgaard.
Parret har børnene: Hanne Marie,
født den 14.-7.-1956, Inger Elisa
beth, født den 31.-3.-1959 og
Niels Erik, født den 23.-2.-1963.
K.E.H. har været på Lægård
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Vestjyske Slagterier.
Han overtog gården den 1.-7.-1963 fra Jens Halgaard, nuværende ejer er 5. generation
på gården, som kom i slægtens eje i 1838.
Ejendomsskyld 3.240.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1978, kostald 1964, spaltestald 1970, svinestald og lade 1967,
maskinhus 1972 og indendørs køresilo 1980. Gården drives med en svineproduktion på
45 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Desuden er der 50 ungdyr af
racen Sortbroget. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der
findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo med kold og varm lufts
tørreri samt halmfyr.

HARRESTRUPVEJ 63, "VESTER DYRMOSE", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-424014.
KARSTEN KJÆRGAARD, gårdejer, født den 4.-10.-1964, søn af Ingrid og Aage Kjærgaard, gift med Bente Qvist Frandsen, EDB-assistent, født den 13.-12.-1964, datter af
Margit og Ove Qvist Frandsen.
K.K. har været på Næsgård Agerbrugskole, han er uddannet agrar/agronom. Han over
tog gården den 15.-8.-1987 fra sin far, den stammer fra ca. 1895.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26,2 ha., der er 0,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
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11 ha.
Stuehuset er opført 1927, kostalde 1952 og 1971, svinestald 1959 og ombygget til
ungdyrstald i 1988, maskinhus opført 1980 og gylletank 1985. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer og 80 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2
traktorer og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1
medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

HARRESTRUPVEJ 66, "MOSE
GÅRD", NR. FELDING, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-422608.
ARNE M. SØRENSEN, gårdejer,
født den 6.-4.-1930, søn af Sørine Margrete og Jørgen Peter
Sørensen, gift den 17.-10.-1970
med Anna Lise Larsen, dagpleje
mor, født den 4.-7.-1952, datter
af Anna og Bertel Larsen. Par
ret har børnene: Martha, født
den 8.-2.-1971, Susanne, født
den 5.Foto: Kastrup Luftfoto.
7.-1973 og Inger-Lise, født den
20.-1.-1977.
A-M.S. overtog gården den 15.-11.-1968 fra Hans Oksbjerg, gården er fra omkring
1893.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1893 og moderniseret flere gange, udbygningerne nedbrændte i
1939 og blev genopført med kostald, svinestald og lade, desuden er der en svinestald
fra 1960 og maskinhus 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.

HARRESTRUPVEJ 72, "ØSTER
GÅRD", NR.FELDING, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-424005.
MOGENS HENRIK HARRESTRUP,
gårdejer, født den 23.-10.-1910,
søn af Flora Bråe og Jens Chris
tian Harrestrup, gift den 2.-5.-1939
med Anna Marie Kjærgaard, født
den 8.-12.-1915, datter af Maren
og Bertel Kjærgaard. Parret har
børnene: Ingrid, født den 12.-8.1940, Ruth, født den 6.-6.-1943
og Lisbeth, født den 6.-7.-1948.
M.H.H. overtog gården den 1.-4.1939 fra sin far, gården har været i slægtens eje siden 1900.
Areal 32 ha., der er frasolgt 60 ha., 2 ha. er marginaljord. Der er bortforpagtet 22
ha.
Stuehuset er opført 1973, svinestald og lade 1900 og senere restaureret, kostald opført
1954 og maskinhus 1969. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker samt kornsilo med
tørreri.
HATTENSVEJ 1, "SDR. HATTENS", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-422675.
JENS LUNDBY, gårdejer, født den 26.-12.-1938, søn af Gunhild og Gunnar Lundby,
gift den 26.-5.-1962 med Irma Solveig Frederiksen, født den 9.-10.-1940, datter af
Andrea og Martin Frederiksen. Parret har børnene: Uffe, født den 15.-5.-1963, Troels,
født den 9.-9.-1965 og Jette, født den 12.-6.-1969.
J.L. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Holstebroegnens
Andels Grovvareforening. Han overtog gården den 1.-7.-1965 fra sin far.

Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
28,5 ha., der er tilkøbt 1,5 ha.
Desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1903 og sene
re ombygget, kostald opført
1956 og ombygget til svinestald
i 1976, svinestalde opført 1960,
1976 og 1978, lade 1890 og se
nere ombygget, maskinhus opført
1970. Gården drives med en svi
neproduktion på 80 årssøer, der
produceres ca. 1.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og frøgræs.
Der findes 2 traktorer, plansilo og tårnsilo samt varm lufts tørreri, desuden er der
halmfyr. På gården er ansat 1 skoledreng som medhjælper og der bruges maskinstation
til høst.
HATTENSVEJ 2, "NR. HAT
TENS", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-423549.
JENS SOGNSTRUP, gårdejer,
født den 8.-11.-1932, søn af Kar
en og Laurids Sognstrup.
J.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i april 1956 fra sin mor.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 23
ha.
Stuehuset er opført 1924, avlsbyg
ningerne, bestående af kostald,
lade og maskinhus, er fra 1922.
Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 4 ungdyr og 8 slagtekalve, alle af
racen RDM, svineproduktionen er på 1 so, der produceres ca. 20 slagtesvin. Der findes
1 traktor, maskinstation bruges til høst.

HATTENSVEJ 3, "KÄLHAUGE", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-413486.
HENRY PEDERSEN, gårdejer, født den 7.-6.-1916, søn af Ane Amalia og Peder Ingvard Pedersen, gift den 26.-3.-1941 med Maren Lund Pedersen, født den 26.-4.-1918,
datter af Marianne og Hans Lund Madsen. Parret har børnene: Ingelise, født den
23.-3.-1942, Tove, født den 4.-7.-1945, Bent, født den 18.-10.-1946, Svend, født den
16.-8.-1948, Elin, født den 4.-1.-1951, Kaj, født den 16.-5.-1952 og Poul Erik, født den
29.-9.-1958.
H.P. overtog gården den 1.-12.-1940 fra Jens og Poul Nielsen, gården har været i
familiens eje siden 1870.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 6 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1870, senere ombygget og restaureret, kostald og svinestald opført
1953 og maskinhus 1971. Gården drives med en besætning på 17 ungdyr, 5 årssøer og
der sælges ca. 100 smågrise årligt. Der findes 1 traktor samt jordvarmeanlæg. Ma
skinstation bruges til høst.

HEDEAGERVEJ 1, "HEDEAGER", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461319.
JENS JØRGEN LUNDE NIELSEN, tankvognchauffør, født den 27.-5.-1958, søn af Alma
og Vagn Lunde Nielsen, gift den 1.-10.-1983 med Bente Solveig Bertelsen, butiksassi
stent, født den 1.-9.-1964, datter af Jonny og Harald Bertelsen. Parret har børnene:
Henriette, født den 19.-4.-1984 og Louise, født den 8.-12.-1987.
J.J.L.N. overtog gården den 1.-4.-1986 fra Poul Møller Kristiansen.
Areal 15,5 ha., der er lejet 5,5 ha.
Gården nedbrændte i 1952 og blev genopbygget samme år, stuehuset er senere blevet
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moderniseret, kostald opført
1952 og senere ombygget til svinestald i 1988, svinestald og la
de opført 1952 samt maskinhus
1979. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 200 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er frø. Der findes 1 traktor, del
i mejetærsker, markvandingsan
læg samt plansilo med varm og
kold lufts tørreri.
HEDEGÅRDVEJ 11, "ST. HEDE
GÅRD", BORBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-461003.
VIKTOR HALKJÆR HEDEGAARD,
gårdejer, født den 11.-9.-1932,
søn af Marie Halkjær og Niels
Pedersen Hedegaard, gift den
14.-6.-1958 med Ruth Jensen,
født den 15.-1.-1939, datter af
Kathrine og Viggo Jensen. Parret
har børnene: Per, født den 5.-5.1959, Svend, født den 5.-11.-1961
og Bent, født den 19.-5.-1966.
V.H.H. har været på Lægård
Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet ved Borbjerg Kirke. Han overtog
gården den 1.-6.-1958 fra sin far, gården har været i slægtens eje siden 1877,
nuværende ejer er 3. generation. Indtil 1895 var gården placeret 400 meter længere
mod syd, gården har siden 1771 været selvejergård. En del gårde er udstykket fra "St.
Hedegård".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 7,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1895 og senere moderniseret, kostald opført 1966, lade og ma
skinhus er moderniseret. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 25
ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri samt
andel i Borbjerg-Hvam Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HEDEGÅRDVEJ 13, "SØNDERMARK", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461071.
VALDEMAR HALKJÆR HEDEGAARD, gårdejer, født den 18.-5.-1928, søn af Marie
Halkjær og Niels Pedersen Hedegaard, gift den 8.-11.-1953 med Elna Olesen, født den
20.-5.-1933, datter af Karen og Jens Olesen. Parret har børnene: Karen, født den
3.-5.-1955, Espen, født den 8.-6.-1957, Jette, født den 2.-11.-1959, Lisbeth, født den
13.-2.-1962 og Jens, født den 16.-4.-1963.
V.H.H. er medlem af De syngende Husmænd, han har været på Lægård Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-1.-1953 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1953 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1953,
lagerrum til minkfarm fra 1975, minkhaller 1987-88, lade og foderhus 1953, maskinhus
1965 og gylletank 1973. Gården drives med en minkproduktion på 100 minktæver og
100 minkhanner, der sælges ca. 2.500 skind årligt, desuden er der 20 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktor
er, kornsilo med varm lufts tørreri samt 1 nyudviklet automatisk trådvævsklipper og
bukker, apparatet er udviklet af Jens Hedegaard.
HEDEGÅRDVEJ 15, "ST. DAMGÅRD", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461002.
SØREN OG JENS NØRGAARD CHRISTENSEN, gårdejere.
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S.N.C. er født den 21.-8.-1921,
søn af Ane Søndergaard og Chri
stian Christensen, gift den 25.11.-1950 med Karen Margrethe
Damgaard, født den 6.-2.-1925,
datter af Methea og Jens Dam
gaard.
J.N.C. er født den 25.-4.-1956,
søn af Karen Margrethe og Sør
en Nørgaard Christensen, gift
den 2.-6.-1984 med Anne Marie
Antretter Christensen, fysiotera
peut, født den 21.-1.-1955, dat
ter af Ottlie og Sepp Antretter,
Brannenburg, Tyskland.
S.N.C. og K.M.C. har børnene: Sven, født den 21.-7.-1953, Jens, født den 25.-4.-1956
og Anne Mette, født den 13.-11.-1960.
J.N.C. og A.M.A. har sønnen Lars, født den 7.-10.-1985.
Faderen, Søren N.C., har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-6.-1968 fra sin svigerfar, gården har været i slægtens eje siden 1718, fra 1800 har
det været i lige linie.
Jens N.C. har været på Lægård og Bygholm landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Ringkøbing Amts Kvægavlerforening. Han overtog halvdel i gården den 1.-4.-1981.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 54,8 ha., heraf 4,5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1923, kostald 1955 og udvidet 1980, svinestald opført 1900 og
senere moderniseret og ombygget til spaltestald, lade opført 1985, maskinhus 1976,
desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer,
50 ungdyr og 50 slagtekalve, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm luft,
desuden er der automatisk kraftfoderanlæg.

HEDEGÅRDVEJ 17, "VAND
BORG", BORBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-461054.
JENS KÆRGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født den 6.-4.-1913, søn
af Ane og Jørgen Pedersen, gift
den 13.-5.-1945 med Vesta Elisa
beth Gelsbjerg, født den 7.-5.1921, datter af Andrea og Jens
Peter Gelsbjerg. Parret har bør
nene: Ragna Elisabet, født den
27.-3.-1946, Jens Jørgen, født
den 11.-5.-1949, Hans Henrik,
født den 5.-10.-1953 og Bodil
Margrethe, født den 8.-4.-1959.
J.K.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1947 fra
Jens Nielsen. Gården stammer tilbage fra 1532.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 16 ha., heraf 1,7 ha. skov.
Hele gården nedbrændte i 1942, men blev genopbygget med stuehus, kostald, svine
stald og lade, maskinhus opført 1954, hønsehus, garage og fyrrum 1957. Gårdens
besætning er på 30 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder raps og byg. Der
findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
HEDEGÅRDVEJ 20, "LILLE RISUM", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
NIELS HUSTED KIRKEBY, minkfarmer, født den 9.-9.-1931, søn af Mary
Kirkeby, gift den 28.-9.-1968 med Ruth Lilbæk, født den 23.-11.-1939,
Elisabeth og Anders Lilbæk. Parret har børnene: Jan, født den 16.-6.-1969,
den 27.-8.-1971 og Per, født den 28.-2.-1976.

97-468271.
og Holger
datter af
Finn, født
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N.H.K. overtog gården den 1.-2.1963 fra Peter Kirkegaard, den
er udstykket fra "Sdr. Risum".
Ejendomsskyld 870.000. Areal
8,8 ha.
Stuehuset er af ældre dato og
moderniseret og ombygget senest
i 1982, svinestalden er af ældre
dato og tilbygget i 1971, laden
er ombygget til svinestald i
1965, pelsrum og maskinhus op
ført 1978. Gården drives med en
minkproduktion på ca. 600 mink
tæver, desuden er der 12 årssø
er, der procuceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og tårnsilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HEDEGÅRDVEJ 21, "RISUM",
BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-468236.
KRISTIAN MIKKELSEN, gårdejer,
født den 14.-1.-1941, søn af In
ger Mathilde og Anders Hallundbæk Mikkelsen, gift den 21.-10.1967 med Jane Christensen, afl.plejer, født den 12.-11.-1948, dat
ter af Tove og Ib Christensen.
Parret har børnene: Henrik, født
den 18.-3.-1968, Bente, født den
2.-10.-1969, Gert, født den 3.-4.1971, John, født den 12.-5.-1972

og Martin, født den 29.-11.-1974.
K.M. har været på St. Restrup Landbrugsskole, han er tillidsmand i Hjerm-Ginding
Herreds Landboforening og overtog gården den 1.-5.-1969 fra sin mor, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1887.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha., desuden er der forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført 1912 og senere moderniseret, kostald opført 1964, løsdriftstald
1979, maskinhuse 1968 og 1986, foderhus 1979 og gylletank 1964 og udbygget 1981.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 55 slagtekalve, alle
af racen SDM, desuden er der 60 slagtesvin. Der findes 3 traktorer, 2 markvandings
anlæg. På gården er ansat 1 fodermester og maskinstation bruges til høst.

HERNINGVEJ 87, 7500 HOLSTEBRO.
JACOB HALGAARD, gårdejer, omtales under Herningvej 89.
J.H. overtog gården den 1.-4.-1961 fra sin far.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1962, svinestalde 1961, 1965 og 1969, desuden er der en lade fra
1961. Besætningsstørrelsen omtales under Herningvej 89, som drives sammen med
denne gård.
HERNINGVEJ 89, "FJALD", HALGÅRDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-422587.
JACOB HALGAARD, gårdejer, født den 17.-6.-1937, søn af Nanna og Aksel Halgaard,
gift den 28.-7.-1962 med Karen Louise Nielsen, sygeplejerske, født den 2.-11.-1939,
datter af Anna og Anders Nielsen. Parret har børnene: Mette, født den 6.-7.-1966 og
Rikke, født den 24.-3.-1969.
J.H. har været på Lægård Landbrugsskole, han er byrådsmedlem i Holstebro. Han
overtog gården den 1.-11.-1970 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 10 ha.
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det og moderniseret 1975, ko
stald opført 1936 og ombygget
til svinestald 1972, svinestalde
opført 1961, 1965 og 1969, lade
1936 og senest udvidet i 1978,
maskinhus opført 1950 og udvidet
1974. Gården drives med en svi
neproduktion på 70 årssøer, der
produceres ca. 1.400 slagtesvin
årligt, desuden er der 4 græskre
aturer. Besætningen er fordelt
på de 2 ejendomme, Herningvej
Foto: Kastrup Luftfoto.
87 og 89. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og
varm lufts tørreri, samt halmfyr. På gården er ansat 1 fast med hjælper og der bruges
til maskinstation.

HERNINGVEJ 91, "STENBRO
HUS", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435177.
VAGNER MØLGAARD POULSEN,
gårdejer, født den 4.-7.-1929, søn
af Kathrine og Anthon Poulsen,
gift den 10.-11.-1956 med Gerda
Kristine Gasseholm, sygehjælper,
født den 6.-11.-1933, datter af
Else og Viggo Gasseholm. Parret
har børnene: Anton, født den
19.-9.-1960, Viggo, født den 12.10.-1961 og Anette, født den
17.-4.-1971.
V.N.P. er chauffør ved Holstebro Dagblad. Han overtog gården den 1.-2.-1960 fra Jens
Johannes Sandfær, gården er fra 1806.
Ejendomsskydi 680.000. Aral 18 ha., heraf frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1860 og moderniseret i 1979, kostald, svinestald og lade
opført 1944 og ombygget 1976, desuden er der maskinhus opført i 1969. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 200 stk., desuden er der 15 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor, del i
mejetærsker, plansilo med kold lufts tørreri, halmfyr og andel i Stenbrohus Vindmøllelaug. Der bruges lidt maskinstation.
HERNINGVEJ 95, "LYKKENS
PRØVE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435278.
PEDER NIELSEN, gårdejer, født
den 21.-12.-1910, søn af Johanne
og Kjeld Nielsen.
P.N. overtog gården den 1.-1.-1952
fra sin far.
Ejendomsskyld 350.000. Areal
5,5 ha.
Stuehuset er opført 1909, kostald
og svinestald 1954, lade 1917 og
maskinhuse 1937 og 1965. Går
den drives udelukkende med
plante
produktion bestående af byg og hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til
markarbejdet.
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HERNINGVEJ 97, "MAJGÅRD",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435029.
AKSEL MICHAEL SØRENSEN,
gårdejer, født den 8.-9.-1917,
søn af Anine og Anders Søren
sen, gift den 9.-8.-1955 med Ma
ry Høgild, født den 6.-6.-1935,
datter af Anna og Niels Høgild.
Parret har børnene: Ketty, født
den 8.-8.-1956 og Anders, født
den 19.-9.-1960.
A.M.S. overtog gården den 1.-5.1955 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har eksisteret siden
midten af 1600-tallet.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25,9 ha.
Stuehuset er opført 1924 og senere moderniseret, kostald og svinestald 1966, laden er
over hundrede år gammel. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer og 3 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 trak
torer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HERNINGVEJ 98, "NYBO", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423032.
KRISTIAN EYBY ANDERSEN, landmand, født den 5.-4.-1958, søn af Johanne og Aage
Andersen, Tvis, gift den 6.-7.-1985 med Janni Krull, syerske, født den 10.-1.-1962,
datter af Eda og Ib Jensen. Parret har datteren Katja, født den 19.-3.-1985.
K.E.A. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-8.-1985 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1920.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1900, kostald 1959 og senere ombygget til svinestald,
men benyttes i dag som fårestald, svinestald opført 1959, 4 minkhaller 1987-89, ma
skinhus 1974 og lade 1984. Gården drives med en minkproduktion på 330 tæver, desu
den er der 18 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, havre, raps
og ærter. Der bruges 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri.

HERNINGVEJ 99, "ØSTER MAJ
GÅRD", TVIS, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-435074.
JENS MAJGAARD, gårdejer,
født den 24.-8.-1912, søn af Ani
ne og Anders Sørensen, gift den
24.-11.-1944 med Marie Jakobsen,
født den 18.-4.-1919, datter af
Marie og Kjeld Jakobsen. Parret
har sønnen Gunnar, født den 7.6.-1948.
J.M. overtog gården i november
1944, da den blev udstykket fra
fødehjemmet "Majgård".
Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1944, kostald, svinestald og lade ligeledes 1944. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg og hvede. Der findes
1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HERNINGVEJ 101, "LAULUND", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435030.
PEDER GJEDBO ANDERSEN, gårdejer, født den 30.-9.-1919, søn af Marie og Chris
tian Skautrup Andersen, gift den 17.-9.-1949 med Grete Ruth Pagh, født den

-163-

27.-1.-1927, datter af Kristine
Marie og Niels Pagh. Parret har
børnene: Inga Marie, født den
1.-5.-1954 og Niels Christian,
født den 9.-12.-1962.
P.G.A. overtog gården i septem
ber 1949 fra sin far, gården er
fra 1883.
Areal 25.3 ha.
Stuehuset er opført 1911 og sene
re moderniseret, kostald og svi
nestald opført 1959, lade 1911
og tilbygget 1929, maskinhus op
ført 1955. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 1 trak
tor og kornsilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HERNINGVEJ 103, "VEJAGER",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435279.
KRISTINE DALGAARD JENSEN,
født den 17.-7.-1925, datter af
Petrine og Julius Jensen, gift
den 29.-10.-1949 med Niels Felletoft Jensen, gårdejer, født den
5.-10.-1918, søn af Mathilde og
Jens Felletoft. N.F.J. døde den
1.-10.-1988. Parret har børnene:
Birgit, født den 10.-6.-1946, Vil
ly, født den 13.-6.-1952, Jens,
født den 18.-9.-1954 og Ole, født den 13.-6.-1956.
N.F.J. var selvstændig vognmand. Han overtog gården den 1.-7.-1961 fra Marinus
Nielsen, gården er i 1903 udstykket fra "Lauralyst".
Areal 9,4 ha. Al agerjorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1938, kostald og svinestald er fra før 1938 og lade 1982. På går
den er der 1 traktor.

HERNINGVEJ 104, "HØJLUND", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435307.
KRISTIAN SØNDERGAARD, gårdejer, født den 8.-4.-1918, søn af Berta og Skovbo Søndergaard, gift den 24.-12.-1940 med Dagny Thomsen, født den 21.-10.-1918, datter af
Marianne og Thomas Thomsen. Parret har børnene: Aage, født den 20.-11.-1940, Ver
ner, født den 23.-4.-1943 og Lilly, født den 15.-5.-1950.
K.S. overtog gården i 1947 fra Svend Gudiksen. Areal 11 ha., 6 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1954, kostald, svinestald og lade ligeledes 1954. Gårdens besæt
ning er på 7 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 1 trak
tor.
HERNINGVEJ 105 og 107, TVIS,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435019.
KAJ HEDE NIELSEN, pelsdyrav
ler, født den 15.-10.-1938, søn
af Kristine og Anders Hede Niel
sen, gift den 18.-8.-1963 med Li
li Bjerre, født d. 16.-2.-1940,
datter af Agnes og Svend Aage
Bjerre. Parret har børnene:
Frank, født den 28.-2.-1964 og
Lars, født den 15.-9.-1966.
K.H.N. har været på Kærhave
Landbrugsskole. Han overtog
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ningvej 105 i 1985, den er i 1895
udstykket fra "Lauralyst", Herningvej 107 blev overtaget den
1.-5.-1968 fra Signe Svenningsen.
Arealet fra 107 er 8,5 ha., heraf
tilkøbt 8 ha. Al agerjorden er ud
lejet.
Stuehuset er opført 1982, pels
rummene er fra 1960 og 1984,
minkhallerne er bygget af flere
gange, ialt er der 18 stk., lage
ret er opført 1980 og foderhus
1958. Minkproduktionen er på
1.800 tæver. Pä gården er ansat 1 medhjælper, de 2 ejendommen drives sammen.
HERNINGVEJ 109, "SPANGS
MOSE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435096.
POUL BRO og BIRTHE ANDER
SEN.
P.B. er gårdejer og født den 25.6.-1916, søn af Inger Marie og
Jens Senius Bro, gift den 1.-9.1940 med Gerda Margrete Abildgaard, født den 26.-7.-1910, dat
ter af Severine og Jens Abildgaard. Parret har børnene: Bir
the Severine, født den 19.-10.-1942
og Jens Stenild, født den 11.-4.-1946.
B.A. er revisor.
P.B. overtog gården den 15.-8.-1940 fra Thorlev Olsen, gården ejes i dag i fællesskab
af Poul Bro og datteren Birthe.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 16 ha., der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1930, udbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
ligeledes fra 1930. Gårdens besætning er på 4 får, 3 lam, 8 fasaner og 1 hest. Der
findes 1 traktor.

HERNINGVEJ 111, "NY SPANGSMOSE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435372.
JENS PETER BAK, gårdejer, født den 2.-9.-1951, søn af Inger og Peter Bak, gift den
12.-1.-1983 med Mette Pedersen, plejehjemsassistent, født den 12.-7.-1953, datter af
Agathe og Evald Pedersen. Parret har børnene: Kirstine, født den 10.-1.-1982, Birthe,
født den 19.-7.-1983 og Ida, født den 16.-2.-1988.
J.P.B. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1978 fra
sin far, gården er udstykket fra "Spangsmose" i 1913.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Desuden er der forpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1944, kostald 1979, tidligere lade og gammel stald er i
1982 ombygget til kreaturer, lade opført 1979 og køresilo 1985. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM, desu
den er der 5 årssøer. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HERNINGVEJ 116, "ROSENLUND", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435518.
FRODE DAVIDSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1942, søn af Marie og Peder Davidsen,
gift den 27.-10.-1979 med Ingeborg Mathiesen, medhjælpende hustru, født den 11.-2.1943, datter af Henriette Magdalene og Rikard Mathiesen.
F.D. overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin mor.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1979, svinestald 1980, drivhuset på 250 kvadratmeter og lade er
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fra 1980, desuden er der en gastæt silo. Gården drives som gartneri samt med en slagtesvineproduktion på 300 slagtesvin årligt. 1 ha. af jorden drives med diverse grønt
sager. Der findes 2 traktorer, staldvarmen bruges til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til markarbejdet.
HERNINGVEJ 117, "LAVLUND",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435364.
AGNES SVENSTRUP, gårdejer,
født den 1.-2.-1925, datter af
Martha Marie og Niels Peter Lar
sen, gift den 14.-12.-1947 med
Poul Kristian Svenstrup, gårdejer,
født den 18.-9.-1920, søn af El
len og Laurits Svenstrup. P.K.S.
døde den 25.-2.-1986. Parret har
børnene: Laurits, født den 21.-5.-1948, Ejler, født den 9.-5.-1951,
Helga, født den 3.-10.-1958, Ove,
født den 19.-9.-1961 og Verner, født den 30.-4.-1963.
A.S. overtog gården den 1.-4.-1975 fra Frode Sørensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 19,3 ha., heraf lidt skov. 15 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1928, kostalden fra 1968 er udlejet, svinestald og lade opført
1968. Der findes 1 traktor og kornsilo.

HERNINGVEJ 118, "SØNDERBAK", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435171.
AKSEL KONGSGÅRD, gårdejer,
født den 28.-8.-1927, søn af Jo
hanne og Ejnar Kongsgård, gift
den 19.-5.-1956 med Herdis Lar
sen, født den 5.-6.-1937, datter
af Jensine og Bertel Larsen. Par
ret har børnene: Thorkild, født
den 12.-6.-1958, Mogens, født d.
31.-12.-1963 og Karsten, født
den 19.-3.-1971.
A.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1965 fra
Marianne Hogager. Gården er i 1838 udstykket fra "Smedegård".
Ejendomsskyld 930.000. Areal 11,4 ha.
Stuehuset er opført 1965 og udvidet 1972, kostald opført 1925, moderniseret og ombyg
get til svinestald 1973, svinestald opført 1973 og maskinhus 1982. Gården drives med
en svineproduktion på 27 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 kornsilo med varm
lufts tørreri, maskinstation bruges til høst.

HERNINGVEJ 120, "LILLE MAJGÅRD", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435170.
GUNNER ELLESEN, gårdejer, født den 26.-2.-1931, søn af Karen Marie og Jens Ellesen, gift den 30.-11.-1963 med Anna Johanne Næsager, hjemmehjælper, født den 14.3.-1943, datter af Anna og Johannes Næsager. Parret har børnene: Karin, født den
24.-9.-1964, Per, født den 13.-11.-1965 og Hans, født den 27.-9.-1974.
G.E. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1963 fra Niels
Lysgaard Rasmussen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 27,5 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1915 og moderniseret 1974, kostald og lade opført 1959, svinestald
1965 og maskinhus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der pro
duceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til høst.
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HENRY GRØNBÆK, gårdejer, født den 11.-10.-1926, søn af Elisabeth og David Grøn
bæk, gift den 19.-10.-1956 med Anna Christensen, født den 2.-7.-1937, datter af Marie
og Peder Christian Christensen. Parret har børnene: Else Marie, født den 27.-1.-1958,
Lisbeth, født den 24.-1.-1960, Ejvind, født den 3.-3.-1965 og Brian, født den 18.-1.1972.
H.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1956
fra sin far, gården er fra omkring 1870.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 44 ha., heraf 2,7 ha. plantage. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1956 og udvidet i 1972, kostalde og svinestalde er opført 1959 og
1979, lade 1951 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer og ca. 100 stk. opdræt, alle af racen SDM, desuden er der 150 slagtesvin. Der
findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt plansilo med varm og kold lufts tørreri.
På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til høst.

HERNINGVEJ 128, "SØNDER
RUS", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435146.
SVENNING BLINKILDE KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 27.-7.1926, søn af Mette Blindkilde og
Niels Haunstrup Kristensen, gift
den 12.-9.-1950 med Agnes Mari
ane Christensen, født den 1.-5.1926, datter af Marie Elisabeth
og Jens Peter Christensen. Par
ret har børnene: Anne Mette,
født den 21.-7.-1951, Henrik Bo,
født d. 29.-7.-1953, Helga Mariane, født d. 7.-9.-1956 og Esben Ulrik, født d.
5.-2.-1963.
S.B.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1950 fra An
dreas Bødker, gården blev i 1861 udstykket fra "Lille Skautrup".
Ejendomsskyld 850.000. Areal 30 ha., heraf frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført 1910, senere tilbygget og moderniseret, kostald, svinestald og lade
opført 1961, maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 13
ungdyr og 13 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 200 slagtesvin årligt
samt 3 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markrarbejdet.
HERNINGVEJ 132, "SDR. HAURIS", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435248.
GUDMUND TAMSTRUP JØRGEN
SEN, landmand, født den 12.-9.1937, søn af Lilly og Laurits Jør
gensen, gift den 16.-12.-1967
med Anny Christensen, kontoras
sistent, født den 29.-9.-1947, dat
ter af Inga og Jens Christensen.
Parret har børnene: Tommy,
født den 30.-11.-1970 og Søren,
født den 31.-10.-1980.
G.T.S. er medhjælper på en minkfarm, han har været på Haslev og Vinding landbrugs
skoler. Han overtog gården den 1.-9.-1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som stammer tilbage fra 1848.
Areal 11 ha., heraf frasolgt 4 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1977, kostalde 1939 og 1961 og ombygget til svinestald 1978, fo
derhus opført 1972, lade 1973 og maskinhus 1969. Gården drives med en svineprodukti
on på 19 årssøer, der sælges ca. 350 smågrise årligt. Der findes 1 traktor og markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
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HESSELÅVEJ 14, "MOSEVANG", SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-476320.
JAN BACH, gårdejer, født den 21.-4.-1954, søn af Elin og Villy Bach, gift den 15.-2.1986 med Lene Skovgård Nielsen, bager, født den 2.-3.-1965, datter af Hilda og Niels
Erik Nielsen. Parret har sønnen Anders, født den 29.-10.-1986.
J.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-12.-1985
fra Henning Mortensen. Areal 88 ha., heraf 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1959, kostalde og lade ligeledes 1959, maskinhuset er af yngre da
to. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter,
raps, korn og frø. Der findes 2 traktorer, 2 markvandingsanlæg samt korntørreri med
varm luft.
HESSELÄVEJ 17, "LILLE HESSEL", SKAVE, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-468400.
JENS JØRGEN VENNEGÅRD,
maskinstationsejer, født den 30.10.-1947, søn af Ebba og Peder
Vennegård, gift den 12.-5.-1973
med Bente Christensen, født den
11.- 10.-1950, datter af Anna
Margrethe og Jens Kristian Chri
stensen. Parret har børnene: Be
tina, født den 4.-4.-1975, Lars,
født den 5.-6.-1978 og Martin,
født den 24.-1.-1984.
J.J.V. overtog gården den 1.-7.-1985 fra Ole A. Christensen, der har tidligere været
cementstøberi på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 56,1 ha., heraf 11 ha. skov og eng. Desuden er der for
pagtet 75 ha.
Stuehuset er opført 1902 og senest moderniseret i 1977, alle staldene er ombygget til
værksted, kantine og kontor i 1987, desuden er der bygget et maskinhus i 1987.
Gården drives som maskinstation under navnet "Skave Maskinstation". Planteprodukti
onens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og fabrikskartofler. Der findes 17 traktorer, 8
mejetærskere, 1 markvandingsanlæg samt halfmyr. Der er 16 fastansatte medarbejde
re, desuden er der ekstra personale i højsæsonen.

HESSELÅVEJ 25, "HESTLUND",
SKAVE, 7500 HOLTEBRO, tlf.
97-468321.
PEDER SANGGAARD, gårdejer,
født den 17.-9.-1948, søn af Ma
ry og Villiam Sanggaard, bor
sammen med Ingelore Jensen,
kontormedhjælper, født d. 17.-2.1948, datter af Margrethe og
Wilhelm Jensen. Parret har bør
nene: Margit, født den 17.-12.—
1972 og Jens Kristian, født den
20.-7.- 1975.
P.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1977 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1898.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha. Desuden er der forpagtet 20 ha.
Det ældste stuehus er opført i 1908 og bruges nu som aftægtsbolig, nyt stuehus er op
ført 1986, kostald opført 1907 og ombygget til svinestald i 1964, kostald fra 1964 er
ombygget til svinestald i 1982, lade opført 1964 og maskinhus 1980. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
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HESSELÄVEJ 27, "FOLDAGER
GÄRD", SKAVE, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-468310.
AAGE HYLDGAARD, gårdejer,
født den 25.-7.-1944, søn af Jut
ta og Henrik Hyldgaard, gift den
11.-5.-1968 med Anna Marie Hedegaard, født den 25.-2.-1946,
datter af Louise og Kristian Hedegaard. Parret har sønnen Jan,
født den 20.-1.-1971.
AA.H. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-5.-1974 fra Ove Pedersen. Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt
6 ha. Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1914, senere tilbygget og restaureret, kostalde opført 1976 er om
bygget i 1984 og 1986 lavet til svinestald, svinestaldene er opført 1977, 1979, 1981 og
1987, i 1975 blev der bygget lade, maskinhus og gylletank, i 1981 maskinhus og gylle
tank og i 1985 gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der
produceres ca. 3.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der findes 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, plansilo med varm lufts tørreri samt
EDB-styret fodringsanslæg. Der er i periodevis ansat medhjælpere på gården og des
uden er der en skoledreng.
HESSELÅVEJ 29, SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468080.
ARNE DUEDAL ESKILDSEN, født den 12.-7.-1933, søn af Anna og Hans Eskildsen.
A.D.E. er medhjælper på en minkfarm. Han overtog gården i januar 1981 fra sin far.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 1 ha.
Stuehuset er opført 1924 og tilbygget 1966, kostald opført 1924, svinestald 1965 og la
de 1960, desuden er der maskinhus. Der drives maskinstation fra ejendommen, desuden
er der en besætning på 30 minktæver. På gården er der 1 traktor og 2 mejetærskere.
HESSELÅVEJ 31, "STORE HESSEL", SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468495.
HELGE NIELSEN, gårdejer, født den 22.-5.-1956, søn af Anna og Søren Nielsen, gift
den 3.-8.-1979 med Lis Jacobsen, sygeplejeelev, født den 10.-5.-1954, datter af Elna
og Knud Jacobsen. Parret har børnene: Pia, født den 9.-11.-1980, Jakob, født den 20.—
5.-1982 og Aske, født den 11.-3.-1987.
H.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra Karl
Nielsen. Det oprindelige "Store Hessel" var en borg i den tidlige middelalder, denne
borg var beliggende ca. 100 meter nordøst for den nuværende gård.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 63 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald 1973, lade 1982, foderhus 1989, maskinhus 1979, gyl
letank og udendørs køresilo 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer,
50 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine samt halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet og desuden er der 1 ung pige og 1 skoledreng til hjælp.
HESSELÅVEJ 33, "MELDTOFT",
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468090.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer,
født den 26.-9.-1918, søn af Edel
og Jens Peter Nielsen, gift den
8.-5.-1948 med Emilie Nielsen,
født den 21.-6.-1927, datter af
Anna og Søren Nielsen. Parret
har børnene: Ingrid Margrethe,
født den 10.-10.-1948, Anna Ma
ria, født den 23.-3.-1953 og Jens
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K.N. overtog gården i juni 1946 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på går
den, som har været i slægtens eje siden 1867, den er udstykket fra "Store Hessel".
Ejendomsskyld 860.000. Areal 29 ha., der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1925 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1963,
maskinhus 1953 og lade 1977. Gården drives med en planteproduktion bestående af
byg. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.

HESSELÄVEJ 35, "HESSELHOLM"
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468057.
THOMAS (TOM) CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 25.-9.-1928,
søn af Marie og Christen Chri
stensen, gift den 6.-2.-1954 med
Karen Pedersen, født den 24.-2.1933, datter af Thora og Haldor
Pedersen. K.P. døde den 14.-12.1988. Parret har børnene: Tove,
født den 10.-1.-1956 og Esther,
født den 14.-1.-1960.
T.C. overtog gården den 1.-10.1953 fra Laursen. Gården er oprindelig udstykket fra "Store Hessel".
Ejendomsskyld 600.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1900, senere tilbygget og moderniseret, kostald, svinestald og
lade opført 1965. Gårdens besætning er på 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og roer. Der findes 1 traktor, mskinstation bruges til
høst.

HESSELÄVEJ 37, "SDR. HESSEL", SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468190.
BENT NIELSEN, pelsdyravler, født den 8.-5.-1944, søn af Agnes og Jacob Nielsen, gift
den 19.-2.-1967 med Margit Kløjgaard, rengøringsassistent, født den 4.-1.-1949, datter
af Sonja og Henning Kløjgaard. Parret har børnene: Henning, født den 19.-12.-1966,
Henrik, født den 10.-10.-1969 og Jan, født den 16.-3.-1973.
B.N. overtog gården den 1.-3.-1984 fra Brændstrup.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha. og desuden er der lejet 23 ha.
Stuehuset er opført 1976, alle avlsbygningerne nedbrændte i 1981, svinestalden blev
bygget i 1982 og i 1988 ombygget til pelsrum, 16 minkhaller er bygget 1985-88, lade
og gylletank 1982. Gården drives med en minkproduktion på 1.160 tæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler og korn. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Der er
faste medhjælpere til pelsningen og der bruges lidt maskinstation.
HESSELÄVEJ 39, "ENGHOLM",
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468015.
EGIL SØRENSEN, gårdejer, født
den 25.-4.-1925, søn af Mary og
Søren Jensen Sørensen, gift den
12.-7.-1949 med Dagny Sig, født
den 30.-9.-1927, datter af Karen
Kjeldsen og Niels Madsen Sig.
Parret har børnene: Bente, født
den 15.-10.-1949, Preben, født
den 15.-9.-1950, Lilly, født den
21.-6.-1956, Lene, født den 28.10.-1957, Søren, født den 9.-2.1959, Niels, født den 24.-10.-1963 og Holger, født den 18.-3.-1967.
E.S. overtog gården den 1.-6.-1953 fra sin far, der har tidligere været smedeværksted

på gården.
Engholms ejendomsskyld er på 760.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1918 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1953 og
senere udvidet og moderniseret flere gange, laden er fra 1918 og foderhus 1978. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
HESSELÅVEJ 41, "HESSELÅ",
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468107.
OLE FUTTRUP MIKKELSEN,
gårdejer, født den 11.-7.-1930,
søn af Johanne Futtrup og Troels
Thorvald Mikkelsen, gift den 12.9.-1958 med Anne Marie Brød
bæk, født den 22.-3.-1935, datter
af Marie og Kresten Brødbæk.
Parret har børnene: Troels Thor
vald, født den 15.-5.-1959, Hel
ga, født den 29.-5.-1961, Eva,
født den 20.-7.-1963 og Hans,
født
den 6.-6.-1968.
O.F.M. overtog gården i 1954 fra et konsortie. Det oprindelige "Hessel" lå ca. 500 me
ter nord for det nuværende, og er en meget gammel gård.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 153 ha., heraf tilkøbt 98 ha., der er 7,2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1958, kartoffelhuse 1956, 1970 og 1983, lader 1960 og 1966 samt
maskinhuse fra 1964 og 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af kartofler, korn og ærter. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, 4 vandings
maskiner, plansilo og tårnsilo samt kold lufts tørreri.
HESTBJERGVEJ 18, "SØNDER
SKOV", IDOM, 7500 HOLSTEBRO
tlf. 97-485186.
HARRY LISBJERG, gårdejer,
født den 3.-7.-1927, søn af Petra
og Kristian Lisbjerg, gift den
29.-3.-1952 med Rita Pedersen,
født den 21.-2.-1929, datter af
Laura og Laurits Pedersen. Par
ret har børnene: Arvid, født den
29.-9.-1952, Carsten, født den
13.-11.-1955, Hanne, født den
Foto: Kastrup Luftfoto.
24.-9.-1958 og Frands, født den
23.-1.-1965.
H.L. har været på Vallekilde Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra
Frands Ramskov, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udstykket fra
"St. Hestbjerg" i 1897. Omkring 1910 var der skole i en del af det daværende stuehus.
Areal 34,8 ha., heraf 7 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1965, kostald 1923 og ombygget til svinestald, svinestald opført
1963, laden er restaureret i 1964 og maskinhuset er fra 1978. Gården drives med en
svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt korn
silo med kold og varm lufts tørreri.
HESTBJERGVEJ 21, "MØLBAK", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423371.
METHA og GERHARDT STEFFENSEN.
G.S. er født den 7.-5.-1930, søn af Jenny og Alfred Steffensen, gift den 30.-11.-1957
med Metha Kirstine Hansen, dagplejemor, født den 16.-1.-1931, datter af Kirstine og
Niels Christian Hansen. Parret har børnene: Birthe og Kurt.
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Landbrugsskole og overtog gården den 1.-8.-1962.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 29,4 ha., heraf frasolgt 5 ha. til dambrug.
Stuehuset er restaureret i 1975. Bygningerne består af 2 svinestalde, lade
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
rug og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg
silo.

Hammerum

og maskin
ærter, byg,
samt korn

HESTBJERGVEJ 22, "ØSTER
HESTBJERG", HESTBJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-485107.
NIELS NYHOLM NIELSEN, gård
ejer, født den 23.-6.-1929, søn af
Kathrine og Jørgen Nielsen, gift
den 18.-12.-1957 med Grethe Mik
kelsen, født den 3.-9.-1934, dat
ter af Kirstine og Magnus Mikkel
sen. Parret har børnene: Jørn,
født den 28.-4.-1960, Knud, født
den 17.-12.-1963 og Kirsten, født
den 15.-1.-1968.
Foto: Kastrup Luftfoto.
N.N.N. har været på Lægård
Landbrugsskole, han er formand for Lægård Landbrugsskole samt bestyrelsesmedlem
for Ringkøbing Amts regnskabskreds. Han overtog gården den 15.-5.-1963 fra Christen
Pedersen. Gården fik sin nuværende placering i 1876, den oprindelige gård opstod om
kring 1650.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 84 ha., heraf 4 ha. hede og plantage. Desuden er der
forpagtet 16,4 ha.
Stuehuset er opført 1939 og senere tilbygget og moderniseret, kostald opført 1975 og
ombygget til slagtesvin i 1987, svinestald opført 1974, halmlade 1971,flyttet i 1975,
lade opført 1976, renovering og udvidelse af maskinhus 1973, gylletank opført 1975 og
indendørs køresilo 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 4000 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
HESTBJERGVEJ 30, "OVERGÅRD"
IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-485076.
HENRY JENSEN, gårdejer, født
den 1.-7.-1925, søn af Ane Kath
rine og Jens Kristian Jensen,
gift den 18.-12.-1955 med Mari
ane Vestergaard Jensen, født
den 19.-9.-1931, datter af Agnes
og Jens Vestergaard Jensen.
Parret har børnene: Jens Kristi
an, født den 10.-3.-1958 og Kar
sten, født den 6.-12.-1962.
Foto: Kastrup Luftfoto.
H.J. overtog gården den 2.-12.1955 fra Niels Dam, gården er i 1938 udstykket fra "Simonstrup".
Ejendomsskyld 500.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1938 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1938, la
de 1938 og maskinhus og garage 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 10 års
køer og 15 ungdyr, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til
markarbejdet.
HINDKJÆRVEJ 1, "V. HINDKJÆR", HINDKÆR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461323.
POUL ØRTS, gårdejer, født den 29.-2.-1916, søn af Kirstine og Jens Ørts, gift den
21.-9.-1944 med Maren Hindkær, født den 18.-5.-1924, datter af Kirstine og Anders
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ne Lise, født den 26.-8.-1945,
Jens Jørgen, født den 31.-12.1947, Vita, født den 13.-2.-1949,
Henny, født den 13.-6.-1955, An
ders, født den 14.-11.-1962 og
Preben, født den 9.-8.-1964.
Poul Ørts har været på Hamme
rum Landbrugsskole. Han overtog
gården den l.-ll.- 1957 fra sin
svigerfar. Gården har været i
Hindkær-slægten siden 1872.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
Foto: Kastrup Luftfoto.
31,5 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1968, svinestald 1934 og ombygget 1959, kostald og lade opført
1959 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sæl
ges 200 slagtesvin og 200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
græsfrø og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold lufts tørre
ri. Maskinstation bruges til høst.

HINDKJÆRVEJ 3, "0. HIND
KÆR", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-461322.
KRESTEN VESTERGAARD, gård
ejer, født den 2.-3.-1939, søn af
Karen og Johannes Vestergaard,
gift den 29.-10.-1966 med Inger
Kirstine Jacobsen, faglærer, født
den 22.-11.-1942, datter af Edith
og Jacob Jacobsen. Parret har
børnene: Karen, Hans og Jacob.
K.V. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den i december 1966 fra sin far.
Areal 36 ha., desuden er der forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1887, tilbygget 1980 og løbende moderniseret, kostalde opført
1971 og 1974, lade 1948 og maskinhus 1974 samt indendørs køresilo. Gården drives
med en minkproduktion på 800 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo med varm og
kold lufts tørreri samt andel i Hindkær Vindmøllelaug. I pelsningstider er ansat 1
medhjælper.

HINGEBJERGVEJ 24, "HINGEBJERG", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435118.
BENT JENSEN, gårdejer, født den 29.-6.-1942, søn af Fanny og Harry Jensen.
B.J. overtog gården den 10.-12.-1978 fra sin far, gården har været i slægtens eje i 70
år, den nævnes første gang omkring 1640. På ejendommen er fundet 2 runesten.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 45,2 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha., der er 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1850 og senere moderniseret, kostalde opført 1889 og 1973, lade
1850 og maskinhus 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årsøer, 33 ung
dyr og 33 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og byg. Der findes 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
HJERMVEJ 32, "HYLDGAARD", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423192.
NIELS HYLDGAARD, gårdejer, født den 8.-11.-1941, søn af Ester og Kristen Hyldgaard, gift den 10.-5.-1963 med Karen Lundby, kontorassistent, født den 15.-4.-1945,
datter af Alma og Viktor Lundby. Parret har børnene: Jane, født den 28.-9.-1963 og
Kresten, født den 24.-9.-1964.
H.N. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hjerm-Ginding
Herreds Landboforening, i repræsentantskabet for MD-Food samt bestyrelsesmedlem i

Andelssmør. Han overtog gården
den 1.-8.-1963 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 7. generation på
gården.
Hyldgaards ejendomsskyld er på
2.100.000. Areal 32 ha., heraf
frasolgt 5 ha. Desuden er der forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført før 1889 og
senere restaureret, kostalde op
ført 1967 og 1975, samt en ældre
der er restaureret, svinestalden
er restaureret i 1975, maskinhus
opført 1974, gylletank 1987, fo
derhus 1989 og indendørs køresilo 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 65
årskøer, 80 ungdyr og 45 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 225
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat
1 fodermester.

HODSAGERVEJ 3, "BJERREGÅRDHUS", MEJRUP, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-423568.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født
den 10.-6.-1917, søn af Ingeborg
og Anders Bjerregaard Nielsen,
Mejrup, gift den 17.-9.-1946 med
Karen Margrethe Lægaard Jen
sen født den 28.-3.-1923, datter
af Andrea og Alfred Lægaard
Jensen. Parret har børnene: To
ve, født d. 13.-12.-1949, Karin,
født den 17.-1.-1952 og Ingeborg,
født den 20.-2.-1956.
N.N. overtog gården den 11.-6.-1946 fra sin far, gården har været i slægtens eje siden
1850, den nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 3 ha. eng og planta
ge. Stuehuset er opført 1908, kostald og svinestald ligeledes 1908, lade 1908 og udvi
det 1943. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, korn,
kartofler og raps. Der findes 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges
til høst.

HODSAGERVEJ 5, "ØSTERGÅRD"
MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423581.
VILLY GROTH, gårdejer, født d.
30.-8.-1925, søn af Anna og An
dreas Groth, gift den 6.-1.- 1947
med Kathrine Amalie Elisabeth
Seeberg Kristensen, født den 25.5.-1922, datter af Margrethe og
Vilhelm Kristensen. Parret har
sønnen Kristian, født den 15.-1.1951.
V.G. overtog gården den 25.-11.1947 fra Kristian Pedersen, der
har tidligere været skole i en del
af stuehuset.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 26,1 ha., heraf 1,5 ha. eng og plantage.
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Østergårds stuehuset er opført 1964, kostalde 1906 og 1959, svinestald 1970, lade 1906
og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produce
res ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 20 får. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker og plansilo med varm og kold lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.

HODSAGERVEJ 10, "BJERREGÄRD", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-410205.
BENT EGON ANDERSEN, pelsdyravler, født den 30.-9.-1947, søn af Gerda og Johan
nes Andersen, gift den 29.-5.-1971 med Henny Laustsen, ekspeditrice, født den 1.10.-1945, datter af Ninna og Vagn Laustsen. Parret har børnene: Charlotte, født den
12.-2.-1972 og Jesper, født den 17.-2.-1976.
B.E.A. overtog gården den 1.-4.-1989 fra Aage Mørup.
Areal 24,2 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1902 og senere moderniseret, alle avlsbygningerne brændte i 1988,
løsdriftstald opført 1989, desuden er der 7 mikhaller og pelsrum fra 1989, maskinhus
1986. Gården drives med en minkproduktion på 875 tæver, farmen skal udbygges til
1.200 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2
traktorer, 1 vandingsmaskine samt halmfyr.
HODSAGERVEJ 12, "GAMMEL
HESSEL", MEJRUP, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-423591.
LEIF NYGAARD HANSEN, gård
ejer, født den 29.-7.-1944, søn af
Anna Kirstine Krarup og Kristian
Nygaard Hansen, gift den 2.-5.1970 med Bente Røtvit Pedersen,
sygehjælper, født den 5.-11.-1947
datter af Aase og Carl Edward
Røtvit Pedersen. Parret har bør
nene: John, født den 23.-3.-1971,
Conni, født den 29.-4.-1972 og
Frank, født den 8.-9.-1974.
L.N.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1973 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 48 ha., heraf 9 ha. skov og eng. Desuden er der forpag
tet 15 ha. Gården var oprindelig præstegård og nævnes tilbage til ca. 1650.
Det gamle stuehus er over 100 år gammelt, et nyt er opført i 1970, kostald opført
1968, svinestald 1975 og minkhaller, ialt 5 stk., 1985 og 1989, laden 1890, maskinhus
1979 og foderhus 1983. Gården drives med en minkproduktion på 300 minktæver, desu
den er der 200 slagtesvin samt 16 ammekøer og 54 ungkreaturer, alle af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græs. Der findes 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og plansilo med varm og kold lufts tørreri.
HODSAGERVEJ 16, MEJRUP,
7500 HOLSTEBRO.
SVEND OG VAGN BORUP, gård
ejere. Personlige oplysninger om
Svend Borup, findes under Tusbækvej 53, Feldborg, Aulum-Haderup Kommune. Vagn Borup bor
i Viborg.
Brødrene overtog gården i 1980
efter forældrene, faderen havde
købt den i 1958.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 6
ha., heraf er ca. 2 ha. tilplantet
med juletræer.
Stuehuset er opført 1939, stald og garage samme år. Gården drives af Svend Borup.
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GÅRD", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-420532.
VILLY RISUM, gårdejer, født den
4.-2.-1945, søn af Julie Elvine og
Søren Viktor Berthelsen Risum,
gift den 26.-3.-1986 med Isa Mo
na Madsen, syerske, født den
17.- 5.-1945, datter af Mariane
og Marinus Madsen. Parret har
børnene: Vibeke, født den 4.-11.1976 og Vivian, født den 24.-10.1978.
V.R. har været på Høng Landbrugs
skole. Han overtog gården den

15.-2.-1975 fra Jørgen Ferdinand.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 59,7 ha., heraf 15 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1943 og senere moderniseret, kostald opført 1939 og ombygget til
svinestald, svinestald opført 1942, maskinhus 1955 og lade 1959. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 620 slagtesvin årligt, desuden er der
23 ammekøer, 13 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen Aberdeen-Angus, desuden er
der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 trakto
rer, 1 vandingsmaskine og plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bru
ges til høst.

HODSAGERVEJ 20, "MOSELUND"
MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-425033.
KNUD KRISTIAN FREDERIKSEN
gårdejer, født den 2.-12.-1938,
søn af Anna og Niels Christian
Frederiksen, gift den 28.-9.-1962
med Lis Stilling, kontormedhjæl
per, født den 28.-9.-1942, datter
af Astrid Kirstine og Kristian
Stilling. Parret har børnene: Su
sanne, født den 10.-7.-1963 og
Mona, født den 24.-8.-1965.
K.K.F. overtog gården den 5.10.- 1975 fra sin mor, som overtogden i 1926. Det sidste hede der tilhørte gården, blev opdyrket omkring 1963.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25,4 ha., heraf 4,5 ha. eng og 1,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1890 og senere udvidet og moderniseret, kostald opført 1947, svi
nestald, lade, foderhus og gylletank 1978 og maskinhus 1980. Gården drives med en svi
neproduktion på 90 årssøer, alle smågrisene sælges, desuden er der 12 får. Der findes
2 traktorer, 1 vandingsmaskine og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
HODSAGERVEJ 22, "LILLE SKOVGÅRD", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97423582.
OVE JENSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1932, søn af Emma og Ferdinand Grønkjær
Jensen, gift den 7.-10.-1961 med Marie Bredal Kristensen, sygeplejerske, født den
19.-8.-1931, datter af Astrid Hosbond og Marius Bredal Kristensen. Parret har børne
ne: Astrid, født den 8.-8.-1962, Tove, født den 7.-11.-1963, Jens Åge, født den 24.7.-1965, Jytte, født den 12.-1.-1967, Conrad, født den 20.-5.-1969 og Erik, født den
14.-10.-1974.
O.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han er tillidsmand i Hjerm-Ginding Herreds
Landboforening. Han overtog gården den 1.-3.-1961 fra Frede Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald 1957, svinestalde 1965 og 1979, lader 1932 og 1979,
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maskinhus 1957 og gylletank 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 12 års
køer og 17 ungdyr, alle af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
1.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo med kold lufts tørreri. Der bruges
lidt maskinstation.
HODSAGERVEJ 26, "SØNDERSTED SKOV", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97426332.
ALFRED BOLESEN, gårdejer, født den 11.-5.-1907, søn af Ane og Niels Bolesen.
A.B. overtog gården i foråret 1929 fra sin far, gården er udstykket fra "Sdr. Skov
gård". Areal 11 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880, kostald og svinestal samt lade er alle opført 1880.
Der findes 1 traktor.

HODSAGERVEJ 28, "ØSTER
SKOVGÅRD", MEJRUP, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-423572.
HARALD FREDERIK REBBE,
gårdejer, født den 17.-8.-1919,
søn af Martine og Karl August
Rebbe, gift den 20.-11.-1948 med
Magda Højmark Pedersen, født d.
13.-5.-1923, datter af Antonie
Højmark og Sofus Pedersen. Par
ret har børnene: Nanna, født den
21.-7.-1950, Kamma, født d. 10.
-7.-1954 og Vang, født den 1.-3.1959.
H.F.R. overtog gården den 1.-11.-1948 fra Harald Frederik Rebbe, nuværende ejer er
2. generation.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 27,7 ha., heraf 7,7 ha. skov og eng. 20 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910, senere tilbygget og moderniseret, kostald opført 1910 og
udvidet og ombygget til svinestald, lade opført 1955 og maskinhus 1970. Der findes 1
traktor og plansilo med kold lufts tørreri.
Gården blev den 22. juli 1989 solgt til tømrermester Bjarne Toft, som nu bor på går
den.
HOGAGERVEJ 4, "ENGVANG",
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468342.
HENNING POULSEN, landmand,
født den 20.-7.-1925, søn af An
na og Jens Christian Poulsen,
gift den 3.-1.-1949 med Agnes
Thomasen, født den 25.-8.-1923,
datter af Ane og Jacob Thoma
sen. Parret har børnene: Jens
Christian, født den 19.-11.-1949,
Knud Egon, født den 5.-9.-1955
og Susanne, født den 9.-12.-1960.
H.P. overtog gården den 17.-12.1948 fra Christian Nikolajsen, på gårdens marker er der en stenalderboplads.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1928, senere om- og tilbygget flere gange, kostalden fra 1928 er
tilbygget 3 gange, svinestalden opført 1928 er ombygget til kostald, lade opført 1928
og senere tilbygget, maskinhusene opført 1980 og 1985, desuden er der indendørs køresilo fra 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 14
slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 4 traktorer, kornsilo og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til høst.
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KAJ PEDERSEN, skovarbejder, født den 15.-8.-1942, søn af Maja og Erland Pedersen,
gift den 29.-7.-1967 med Gerda Hansen, syerske, født den 30.-1.-1949, datter af Ester
og Berthel Hansen. Parret har børnene: Susanne, født den 17.-12.-1967, Torben, født
den 25.-2.-1971 og Allan, født den 8.-3.-1976.
K.P. er fritidslandmand og overtog gården den 1.-8.-1968 fra sin far.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 14 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1928 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1960,
minkhaller 1988, lade 1960 og maskinhus 1981. Gårdens besætning er på 10 ammekøer
og 10 ungdyr alle krydsninger. Desuden er der 100 minktæver. Der findes 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.

HOGAGERVEJ 8, "ELMELY"
HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-468133.
HALDOR PEDERSEN, gårdejer,
født den 18.-9.-1906, søn af Ane
Kirstine og Christian Pedersen
"Bøge", gift den 9.-11.-1929 med
Thora Hansen, født den 14.-7.1905, datter af Karen og Rasmus
Hansen. Parret har børnene: Ka
ren, født den 24.-2.-1933 og Aa
se, født den 18.-6.-1936.
H.P. overtog gården den 1.-10.1929 fra Jens Jegind.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha., der er 1,6 ha. eng. 11 ha.
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1904 og senere tilbygget, kostald opført 1924 og lade 1956.
Gårdens besætning er på 50 høns.
HOGAGERVEJ 11, "SØNDER
MARK", HOGAGER, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468216.
RIGMOR JENSEN, gårdejer, født
den 19.-8.-1930, datter af Maren
og Viggo Jensen, gift den 24.-11.
1951 med Oluf Jensen "Sønder
mark", gårdejer, født den 21.11.-1926, søn af Ane og Jens
Jensen. O.J. døde d. 29.-3.-1988.
Parret har børnene: Jytta, født
den 11.-9.-1952, Leif, født den
6.-10.-1956, Lillian, født den
16.- 5.-1958 og Jens-Viggo, født
den
26.-4.-1962. R.J. overtog gården den 1.-11.-1951 fra sin far.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Der er forpagtet 12,1 ha.
Stuehuset er opført 1889, senere udvidet og moderniseret, kostalde opført 1937 og
1978, lade 1952 og maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskø
er, 15 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HOGAGERVEJ 14, "TOFTGÅRD", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468096.
KARL EMIL HORNSTRUP, gårdejer, født den 24.-11.-1924, søn af Kathrine og Jesper
Hornstrup, gift den 22.-2.-1951 med Esther Laursen, født den 18.-6.-1930, datter af
Marie og Laurits Laursen. Parret har børnene: Inger Marie, født den 2.-5.-1962 og
Svend Ove, født den 16.-11.-1963.
K.E.H. er formand for Hogager Menighedsråd. Han overtog gården den 15.-1.-1951 fra
Theodor Christensen.
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1.000.000. Areal 23,3 ha., heraf
tilkøbt 10 ha. Desuden er der for
pagte! 9,4 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostal
de 1958 og 1973, svinestald 1909
og ombygget og moderniseret,
maskinhus opført 1984 og foder
hus 1986. Gården drives med en
kvægproduktion på 36 årskøer, 30
ungdyr og 20 slagtekalve, alle af
racen SDM, desuden er der 100
slagtesvin. Der findes 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg og kornsilo med varm
lufts tørreri. Sønnen hjælper med gårdens drift og der bruges lidt maskinstation.

HOGAGERVEJ 17, "BRUNBJERG", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468205.
CLAUS LINDBJERG, pelsdyravler, født den 3.-11.-1962, søn af Grethe og Tage Lind
bjerg.
C.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1985 fra sin
far.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostald 1900 og svinestald 1963 benyttes nu som opbevarings
rum, minkhallerne er opført 1987-1988. Gården drives som minkfarm med 340 minktæ
ver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 1 markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til alt markarbejdet.
HOLMGÅRDVEJ 2, "HOLMGÅRD"
SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97432133.
KARL JOHANNES GRAVERSEN,
gårdejer, født den 9.-1.-1933,
søn af Magda og Andreas Graversen, gift den 23.-9.-1966 med
Maren Jakobsen, født den 10.-8.1946, datter af Laura og Peder
Jakobsen. Parret har børnene: Ti
na Mariane, født den 19.-12.1968, Hans Peder, født den 12.5.-1971, Jane Margrethe, født
den 31.-12.-1974 og Dorte Marie, født den 3.-9.-1979.
K.J.G. overtog gården den 1.-8.-1966 fra Anna Holmgaard, gården kan føres tilbage til
1871.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16,4 ha. og der er lejet 23,7 ha.
Stuehuset er opført 1871 og senere moderniseret, kostalde opført 1972 og 1982, svine
stald og lade 1871, maskinhus 1977, gylletank 1979 og udendørs køresilo 1987. Gården
drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 30 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af ra
cen SDM. Desuden er der 8 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine og kornsilo med varm og kold lufts tørreri. Der bruges lidt maskinsta
tion.

HOLMGÅRDVEJ 8, "NØRHOLM", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432159.
NIELS CHRISTIAN MADSEN, husmand, født den 15.-6.-1932, søn af Magdalene (Mag
da) og Magnus Madsen, gift den 26.-10.-1957 med Greta Stenstrup, født den 10.-12.1932, datter af Kristine (Stinne) og Kornelius Stenstrup. Parret har børnene: Agnete,
født den 17.-8.-1958 og Birgit, født den 3.-7.-1960.
N.C.M. er ansat ved Færck Plast i Holstebro, han har været på Vejlby Landbrugsskole
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og overtog gården den 1.-11.-1957 fra Kristian Jacobsen.
Nørholms ejendomsskyld er 440.000. Areal 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1903, svinestald og lade 1967. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg. N.C.M. driver jorden til Hovvej 1, som ejes af mo
deren.
HORNSHØJVEJ 1, "V. HORNS
HØJ", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-427238.
KNUD VERNER GRØNNE, gård
ejer, født den 27.-7.-1938, søn af
Marie og Christian Grønne, gift
den 29.-6.-1962 med Karen Mar
grethe B. Lundsgaard, husmor,
født den 3.-11.-1937, datter af
Ane og Jens Jørgen Berthelsen
Lundsgaard. Parret har børnene:
Mogens, født den 28.-3.-1963, Ma
rianne, født den 12.-3.-1965 og
Elsebeth, født den 13.-6.-1968.
K.V.G. har været på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog gården den 1.-8.-1973
fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 2.300.000. Areal 29 ha.
Stuehuset er opført 1914 og senere ombygget og moderniseret, avlsbygningerne ned
brændte i 1985, men blev genopbygget med kostald og lade, desuden er der en svine
stald opført i 1949 og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 33 ungdyr og 29 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der 200 slagte
svin og 7 får. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og varmlufts tørreri. På
gården er ansat 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.

HORNSHØJVEJ 2, MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-429258.
OLE OLESEN, mekaniker og minkfarmer, født den 22.-11.-1950, søn af Esther og Fre
de Olesen, gift den 24.-11.-1979 med Hanna Mette Kristensen, dagplejer, født den
21.-5.-1953, datter af Annelise Kristense og Karlo Marinus Kristensen. Parret har bør
nene: Claus, født den 21.-1.-1975 og Jesper, født den 20.-5.-1980.
O.O. overtog gården den 1.-8.-1987 fra Svend Søballe Jensen, gården er udstykket fra
"St. Hornshøj" i 1932.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 9,4 ha.
Stuehuset er opført 1932, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1932, laden er
senere ombygget og maskinhuset er fra 1962. Gården drives med en minkproduktion på
170 minktæver. Plantperoduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 trak
tor, 1 rendegraver og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
HORNSTRUPVEJ 2, "SKOVLUND", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468003.
JENS OLE KLAUSEN, gårdejer, født den 5.-11.-1949, gift den 12.-4.-1969 med Grethe
Pedersen, født den 6.-6.-1948, datter af Else og Børge Pedersen. Parret har børnene:
Henrik, født den 18.-7.-1969 og Helle, født den 11.-10.-1984.
J.O.K. overtog gården den 1.-3.-1977 fra Anders Nielsen, gården er i 1934 udstykket
fra "Østergård".
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført 1934, kostald 1934 og ombygget til svinestald 1977, svinestald og
lade opført 1978, gylletank 1980 og maskinhus 1982. Gården drives med en svinepro
duktion på 165 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt kornsilo med varm lufts tørreri.
HOVVEJ 1, "SØNDERGÅRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432154.
MAGDALENE LARSEN, født den 20.-7.-1907, datter af Else Tine og Lars Sørensen
Larsen, gift den 24.-5.-1931 med Magnus Madsen, født den 3.-4.-1907, søn af Johanne

-180Kathrine og Niels Kristian Madsen. M.M. døde den 30.-5.-1985. Parret har børnene:
Niels Kristian, født den 15.-6.-1932, Knud Henning, født den 8.-3.-1937 og Svend Egon, født den 19.-9.-1938.
Magdalene Larsen overtog gården i 1931 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Areal 7,7 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1909, det oprindelige stuehus er nu kostald og laden er fra 1920.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 trak
tor. Jorden drives af en søn.

HOVVEJ 3, "OVERGÅRD", SIR,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432155.
TAGE EVALD SØRENSEN, gård
ejer, født den 1.-3.-1928, søn af
Karoline og Martin Sørensen, gift
d.18.-11.-1953 med Kamma Eng
sig Madsen, født den 1.-5.-1934,
datter af Birgitte og Ejner Mad
sen. Parret har børnene: Frede,
født den 29.-12.-1955, Holger,
født d. 23.-10.-1957, Birger, født
den 17.-4.-1964 og tvillingerne
Gitte og Hanne, født den 11.-2.1967.
T.E.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1953 fra
Kristian Herup.
Ejendomsskyld 979.800. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Desuden er der forpagtet
3,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og senere moderniseret, kostald og svinestald i sam
me bygning, opført 1960 og udvidet 1969, lade opført 1960 og maskinhus 1970. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10
slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 22 årssøer, der sælges 150
smågrise og 300 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, plansilo med varm lufts
tørreri samt halmfyr. Der er 1 søn som fast medhjælper og der bruges en del maskin
station.
HOVVEJ 13, "NØRRE SIR GÅRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432132.
GEORG MØLLER, gårdejer, født den 21.-3.-1916, søn af Karoline og Laurits Møller,
gift den 21.-3.-1944 med Nanna Holm Bukbjerg, født den 20.-5.-1917, datter af Kir
sten Holm og Jens Kristian Jørgensen Bukbjerg. Parret har børnene: Jytte, født den
26.-6.-1946 og Erik, født den 28.-5.-1949.
G.M. overtog gården den 22.-10.-1947 fra Olga Cichosz, gården er oprindelig udstyk
ket fra "Sir Gård".
Ejendomsskyld 590.000. Areal 9,3 ha.
Hele gården nedbrændte i 1928 og blev genopbygget samme år, stuehuset er senere
moderniseret. Avlsbygningerne består af kostald, svinestald og lade samt et maskinhus
fra 1948. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres ca. 80
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
HVAMVEJ 2, "ØSTER BØGILD", HVAM, 7500 HOLSTEBRO.
JENS BRØDBÆK KJÆRGAARD, gårdejer, født den 6.-4.-1932, søn af Anna og Lars
Kjærgaard, gift den 19.-11.-1955 med Inga Rita Dahl, født den 16.-12.-1931, datter af
Magda og Marinus Dahl. Parret har børnene: Hanne, Kirsten og Lars.
J.B.K. er handelsmand. Han overtog gården den 1.-5.-1960 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 10,5 ha.
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Øster Bøgilds stuehus er opført
1906 og tilbygget 1985, kostald
opført 1964, svinestald, lade og
maskinhus 1977. Til tider er der
en svinebesætning på ejendommen.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og korn. Der fin
des 1 traktor, maskinstation bru
ges til høst.
HVAMVEJ 6, "LINDBJERG",
HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97- 461115.
OVE LINDBJERG, gårdejer, født
den 25.-8.-1939, søn af Marie og
Jens Lindbjerg, gift den 21.-5.1966 med Grethe Stenberg Mad
sen, sygehjælper, født den 4.-4.1937, datter af Lydia og Viggo
Madsen. Parret har børnene:
Jens Tina og Martin.
O.L. overtog gården den 1.-4.—
1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
12 ha.
Stuehuset er opført 1936 og ombygget 1976, svinestald opført 1972, lade 1973, maskin
hus 1977 og foderhus 1900. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der
sælges ca. 1.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der fin
des 2 traktorer, plansilo med kold og varm lufts tørreri samt andel i Borbjerg-Hvam
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

HVAMVEJ 64, "SDR. FLENG",
BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461191.
VERNER SØRENSEN, gårdejer,
født den 29.-10.-1924, søn af Ma
ren og Jørgen Sørensen, gift den
13.-11.-1960 med Minna Lilbæk,
født den 22.-8.-1937, datter af Elisabeth og Anders Lilbæk. Par
ret har børnene: Maren, Anders,
Jørgen og Inge Elisabeth.
V.S. overtog gården d. 1.-4.-1953
fra Jørgen Sørensen, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1860, senere moderniseret og tilbygget i 1975, kostalde opført
1923 og 1970, de benyttes nu til svinestalde, lade opført 1860 og senere ombygget
samt maskinhus fra 1965. Gården drives med en svineproduktion på 23 årssøer, der
produceres ca. 325 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr. Maskin
station bruges til høst.
HVAMVEJ 66, "NR. FLENG", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461085.
JØRGEN MØLLER NIELSEN, gårdejer og kreaturhandler, født den 23.-1.-1939, søn af
Tida Augusta og Jørgen Nicolaj Møller Nielsen, gift den 21.-9.-1963 med Grethe Elisa
beth Nielsen, født den 26.-8.-1936, datter af Bertha Marie og Karl Emil Nielsen. Par
ret har børnene: Anette, født den 2.-8.-1964, Merethe, født den 23.-4.-1966 og Male
ne, født den 10.-3.-1973.
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Jørgen M. Nielsen er kasserer i
Midtjysk Kreaturhandlerforening.
Han overtog gården den 1.-6.1963 fra sin far.
Nr. Flengs ejendomssskyld er på
1.100.000. Areal 13.4 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald
og lade 1910, ny lade 1955, ma
skinhus 1965 og garage 1977.
Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ær
ter og korn. Ejendommen har an
del i Borbjerg-Hvam Vindmøllelaug, maskinstation bruges til
markarbejdet.

HVAMVEJ 68, "BUKDAL", BOR
BJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-461294.
JENS ARNE JENSEN, gårdejer,
født den 3.-9.-1916, søn af Katri
ne og Jens Christian Jensen.
J.A.J. overtog gården den 1.-5.1948 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
1869 blev udtykket fra "Bukdal".
Ejendomsskyld 600.000. Areal
5,5 ha., heraf frasolgt 2,5 ha.,
der er 1,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1897 og løbende moderniseret, kostald og svinestald opført 1907,
lade og maskinhus 1859. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
byg. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

HVOLBYVEJ 5, "VESTER FEMHØJ", RÅSTED, 7570 VEMB, tlf. 97-481232.
FINN KRISTENSEN, gårdejer, født den 29.-12.-1940, søn af Petra og Peder Kristen
sen, gift den 4.-12.-1966 med Anne Lise Nørgaard Linde, født den 19.-5.-1945, datter
af Ragnhild og Richard Nørgaard Linde. Parret har børnene: Peder, født den
1.-7.-1971, Lene, født den 4.-12.-1972 og Marie, født den 2.-10.-1984.
F.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra
Kornelius Sidelmann.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., heraf 4,4 ha. skov. Desuden er der forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført 1918 og senere moderniseret, kostald opført 1951 er i 1979 ombyg
get til svinestald, slagtesvinestald opført 1987/88, fravænningsstald 1979, lade 1951 og
ombygget til svinestald, maskinhus opført 1976 og udvidet 1988 samt gylletank opført
1987. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og der produceres ca. 1.700 stk. slagtesvin pr. år. Desuden er der 24 ammekøer og
24 ungdyr af racen Angus, desuden er der 5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. En søn er fast medhjælper på
gården og desuden bruges der lidt maskinstation. F.K. ejer og driver også Ringkøbingvej 36.
HØGSBJERGVEJ 4, "BAKKEGÅRDE", IDOM,
JØRGEN KASTBERG MØLLER, gårdejer, født
og Erik Kastberg Møller, gift den 8.-8.-1973
24.-4.-1948, datter af Margrethe Kjelstrup og
Marianne, født den 17.-4.-1978, Kirsten, født
5.-1986.

7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485091.
den 4.-3.-1947, søn af Astrid Hebsgaard
med Bodil Sig Nielsen, lærer, født den
Peder Sig Nielsen. Parret har børnene:
den 2.-5.-1980 og Lisbeth, født den 6.-
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rer ved Holstebro tekniske skole.
Han overtog gården d. 1.-4.-1976
fra Bjarne Nyborg.
Bakkegårdes ejendomsskyld er på
950.000. Areal 22 ha., heraf til
købt 7 ha. Desuden er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1976 og omog tilbygget i 1983, svinestald op
ført 1927, om- og tilbygget i
1972, lade opført 1927, om- og
tilbygget i 1972, lade og maskin
hus opført 1982. Gårdens produk
tion er opdræt af duer, besætningen er på 100 par Amerikanske Slagteduer. Plante
produktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr.
HØGSBJERGVEJ 6, "STORE
HØGSBJERG", IDOM, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-485313.
KURT ANNEBERG JENSEN,
gårdejer, født den 7.-9.-1956,
søn af Gerda og Gunner Jensen,
gift d. 7.-3.-1981 med Lis Gammelgaard Poulsen, medhjælpende
hustru, født den 7.-3.-1960, dat
ter af Kate og Per Gammelgaard
Poulsen. Parret har børnene: An
ne, født den 4.-1.-1981, Marie,
født den 5.-3.-1983, Mads, født
den 4.-12.-1986 samt en nyfødt fra den 25.- 5.-1989.
K.A.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 23.-8.-1985 fra
Dagmar Hald.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 90 ha., heraf 8 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1872, kostald og lade 1955, spaltestald er indrettet i den tidligere
svinestald og maskinhuset er fra 1952. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer og 60 ungdyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo med
varm og kold lufts tørreri, desuden bruges staldvarme til opvarmning af stuehus. Der
bruges lidt maskinstation.

HØGSBJERGVEJ 7, "PEDERSTOFT", IDOM, 7500 HOLSTEBRO
tlf. 97-485128.
PEDER SØNDERBY, gårdejer,
født den 7.-8.-1925, søn af Marie
og Marius Sønderby, gift d. 17.12.-1955 med Aase Bilgrav Niel
sen, født den 8.-5.-1935, datter
af Grethe og Marius Nielsen.
Parret har børnene: Ib, født den
2.-1.-1959 og Jørgen, født den
1.-9.-1967.
P.S. har været på Malling Land
Foto: Kastrup Luftfoto.
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1966 fra sin mor. Gården stammer tilbage fra 1848.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov og eng.
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Pederstofts stuehus er opført 1903 og senere moderniseret, kostald og svinestald op
ført 1903 er ombygget og udvidet 1970, foderhus opført 1970, lade 1972 og maskinhus
1980. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 14 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine samt plansilo med varm og kold lufts tør
reri. Der bruges lidt maskinstation.
HØGSBJERGVEJ 9, "KRUSAGER", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485279.
POUL BYSKOV, gårdejer, født den 3.-4.-1956, søn af Ellen og Johannes Byskov, gift
den 31.-3.-1983 med Lis Nielsen, født den 7.-12.-1957, datter af Gerda og Frits Niel
sen. Parret har børnene: Maria, født den 10.-12.-1982, Kristina, født den 10.-11.-1984
og Simon, født den 18.-7.-1988.
P.B. er bestyrelsesmedlem i HAG. Han overtog gården den 15.-8.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng.
Gården nedbrændte i 1937, stuehuset blev opført 1938 og senere udvidet, kostald op
ført 1938 og ombygget til svinestald 1977, svinestald opført 1983, lade 1938 og ma
skinhus 1975, desuden er der 5 minkhaller bygget 1982-1986. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 3.200 stk. årligt, desuden er der en minkbesætning på 640
minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, del i
mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri, desuden opvarmes stuehuset med stald
varme.
HØJTOFTVEJ 1, "FLENGHØJ",
BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461132.
EVALD JEPSEN, gårdejer, født
den 28.-9.-1929, søn af Karen og
Kjeld Jepsen, gift d. 19.-2.-1954
med Eva Kvistgaard, født d. 23.9.-1934, datter af Marie og Ed
vard Kvistgaard. Parret har bør
nene: Karen Marie, født den 27.10.-1956 og Anne Grethe, født d.
14.-11.-1957.
E.J. overtog gården d. 1.-1.-1954
fra Hartvig Klausen. Ejendomsskyld 760.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende moderniseret, kostalde opført 1956 og 1966, svine
stald 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12 årskøer,
24 ungdyr af racerne RDM og SDM. Svineproduktionen er på 7 årssøer, der produceres
ca. 50 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til
høst. E.J. ejer og driver også Højtoftvej 4.

HØJTOFTVEJ 2, "ST. HAJSLUND"
BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO.
ANDREAS HAISLUND JENSEN,
gårdejer, omtales under Hajslund
vej 12, "Lille Hajslund".
A.H.J. overtog gården den 1.-8.1973 fra sin mor, Inger Kirstine
Jensen, som er født på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
27 ha.
Stuehuset er opført omkring
1880, kostald 1958 og lade 1913.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og frøgræs. Gården drives sammen med Hajslundvej 12, stuehuset er
udlejet.
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BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461132.
EVALD JEPSEN, omtales under
Høj toftvej 1.
E.J. overtog gården d. 1.-1.-1961
fra Olga Toft.
Bygningerne, bestående af stue
hus, kostald, svinestald og lade,
er alle opført omkring 1890. Jor
dene på de to ejendomme er sam
menlagt i 1961.
IDOMLUNDVEJ 8, "IDOMLUND",
IDOMLUND, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-424788.
ARNE BORG, gårdejer, født den
22.-4.-1943, søn af Elna og Jo
hannes Borg, gift den 26.-7.-1969
med Christa Jørgensen, hushold
ningslærer, født den 5.-3.-1946,
datter af Ruth og Gunner Jørgen
sen. Parret har børnene: Claus,
født den 3.-8.-1970 og Søren,
født den 28.-2.-1974.
A.B. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1977 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden 1705, nuværende ejer
er 10. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 62 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1890, avlsbygningerne nedbrændte i 1970, laden er opført
1970 og er i 1974 ombygget til svinestald, desuden er der en lade fra 1974. Gården
drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sægles ca. 1.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo med kold og varm luft tørreri samt halmfyr.
Der bruges lidt maskinstation.

IDOMLUNDVEJ 12, "NØRGÅRD",
IDOMLUND, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-403233.
NIELS ARNE HABEKOST KRI
STENSEN, gårdejer, født d. 6.-3.1958, søn af Karen Lilian og Niels
Julius Habekost Kristensen, gift
den 31.-8.-1985 med Hanne Kat
balle, sygeplejerske, født den 31.5.-1958, datter af Betty Nancy og
Peter Katballe. Parret har børne
ne: Andreas, født d. 30.-4.- 1987
og Julius, født den ll.-l.- 1989.
N.K. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i april 1988 fra Anthon Nørgaard Gildberg, gården hav
de på det tidspunkt været i Gilberg-slægten i ca. 350 år.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 82 ha., heraf 17 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1882, svinestalde 1960 og 1970, laden er af ældre dato, gylletank
opført 1970 og indendørs køresilo 1974. Gården drives med en svineproduktion på 65
årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og 700 slagtesvin årligt. Desuden er der 10 mo-
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derfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. Der findes 1
traktor, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri og der bruges lidt maskinstati
on og desuden er der 1 skolepige til hjælp.
IDOMLUNDVEJ 15, "IDOMLUND",
IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97421961.
NIELS BJERG NIELSEN, gårdejer,
født den 12.-11.-1948, søn af Rig
mor og Jens Peter Nielsen, gift
den 7.-8.-1976 med Inge-Lis Lau
ritsen, født den 20.-5.-1957, dat
ter af Herdis og Siggård Laurit
sen. Parret har børnene: Malene,
født den 17.-3.-1978, Karin, født
den 24.-8.-1980 og Janni, født den
9.- 12.-1986.
N.B.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 72 ha., heraf 3 ha. skov, desuden er der forpagtet 8
ha.
Stuehuset nedbrændte i 1952 og blev genopført i 1953, avlsbygningerne nedbrændte i
1926, men blev genopført med kostald, svinestald og lade, kostalden er tilbygget i
1974 og svinestalden 1976, desuden er der maskinhus fra 1974. Gården drives som alsi
digt landbrug med en kvægproduktion på 49 årskøer, 51 ungdyr og 35 slagtekalve, alle
af racen SDM. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, plansilo med varm og koldt lufts tørreri samt halmfyr.
IDOMLUNDVEJ 16, "VEJGÅRD",
IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-425581.
HANS MOGENS NIELSEN, gård
ejer, født den 7.-7.-1942, søn af
Kirstine og Henry Nielsen, gift
den 26.-12.-1971 med Anne Jea
nette Tissot Carlsen, dagpleje
mor, født den 27.-9.-1947, dat
ter af Karen og Mogens Carlsen.
Parret har børnene: Dorte, født
den 2.-10.-1972, Lene, født den
12.-8.-1974, Karen Marie, født
Foto: Kastrup Luftfoto.
den 13.-9.-1978 og Kirstine, født
den 17.-6.-1980.
H.M.N. har været på Lægård Landbrugsskole, han er medlem af skolenævnet i IdomRåsted Skole. Han overtog gården i 1966 fra Okkerstrøm.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 30 ha., heraf 2,5 ha. skov og eng. Desuden er der for
pagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1976, svinestalde 1973, 1975 og 1977, lade 1973, stalden fra 1975
er ombygget til fabrikation af minkbure. Gårdens besætning er på 2 travheste og 1 føl
samt 4 Islænder-heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, raps og græsfrø.
Markarbejdet udføres med maskinparken fra moderens gård som er i forpagtning,
desuden er der 1 plansilo med kold lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges lidt maskin
station.
IDOMLUNDVEJ 24, "SDR. KOFELT", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485011.
KRISTIAN DIDERIKSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1920, søn af Marie og Niels Dideriksen, gift den 28.-5.-1954 med Krista Ulsø, født den 2.-3.-1933, datter af Jensine og
Andreas Ulsø. Parret har 2 børn.
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Kristian Dideriksen overtog gården
i december 1953 fra sin far.
Areal 22 ha., heraf frasolgt 4 ha.,
der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1840,
kostald, svinestald og lade 1963
samt maskinhus 1976. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 12
årskøer og 20 stk. opdræt af ra
cen SDM. Der findes 1 traktor, 1
vandingsmaskine og kornsilo med
kold lufts tørreri. Der bruges lidt
maskinstation.
IDOMLUNDVEJ 26, "NR. KOFFELDT", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485261.
KNUD KOFFELDT, gårdejer, født den 27.-2.-1953, søn af Othilia og Peder Christen
sen, gift den 16.-7.-1977 méd Bodil Nørgård Poulsen, født d. 30.-7.-1955, datter af
Magda og Jens Haislund Poulsen. Parret har børnene: Claus, født den 28.-11.-1977 og
Kenneth, født den 10.-5.-1980.
K.K. overtog gården den 31.-12.-1977 fra sin far.
Areal 31,5 ha., heraf 3 ha. skov og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald og lade 1963, svinestalden er i 1967 ombygget til ko
stald og maskinhuset er fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer
og 40 stk. opdræt af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes
2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

IDRÆTSVEJ 31, "FRISENBORG", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-412546.
PREBEN BORCH NIELSEN, gårdejer, født den 26.-9.-1958, søn af Emily og Holger
Borch Nielsen, gift med Lone Grimstrup, medarbejder på minkfarm, født den 21.-5.1961, datter af Selma og Kurt Grimstrup. Parret har datteren Winnie, født den 5.3.-1988.
P.B.N. er mejeriarbejder ved MD-Food. Han overtog gården den 1.-1.-1989 fra sin far.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 11 ha., desuden er der forpagtet 26 ha.
Stuehuset er af ældre dato og udvidet i 1970, svinestald opført 1978 og ombygget til
hestestald 1988, maskinhus opført 1965. Gårdens besætning er på 1 hest og desuden er
der opstaldet et antal heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo med tørreri.

KALBJERGVEJ 1, "KALBJERG",
BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461113.
BENT BJERREGAARD, gårdejer,
født den 5.-5.-1946, søn af Ida
og Gustav Bjerregaard, gift den
7.-3.-1970 med Betty Eva Mikkel
sen, sygeplejerske, født den 1.4.-1949, datter af Jenny og Bør
ge Mikkelsen. Parret har børne
ne: Heidi, født den 12.-4.-1971,
Dorte, født den 5.-4.-1973 og
Martin, født den 29.-1.-1976.
B.B. overtog gården den 1.-8.1973 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Desuden er der forpagtet
3 ha.
Stuehuset er opført 1951 og tilbygget 1985, kostald opført 1959 og ombygget flere gan
ge, svinestald opført 1942 er nyopført som kalvestald og malkemaskinerum 1980, lade
opført 1942 og ombygget til kostald i 1980, maskinhus opført 1975, foderhus 1978, gas
tæt silo 1989, gylletanke 1975 og 1987 samt indendørs køresilo. Gården drives med en
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den er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 1 traktor, 1
markvandingsanlæg, plansilo og tårnsilo med varm og kold lufts tørreri, kraftfoderanlæg samt valleanlæg, desuden opvarmes stuehuset med staldvarme. Maskinstation bru
ges til høst.

KALB3ERGVE3 8, "S. RISUM", BORB3ERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461001.
GUSTAV KROG, gårdejer, født den 20.-10.-1920, søn af Mariane og Peder Krog.
G.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1960 fra
Maren Ahle.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført 1886, kostald 1960, svinestald og lade 1975. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer og 50 ungdyr af racen RDM.
Svineproduktionen er på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der fin
des 2 traktorer plansilo med kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper
og der bruges maskinstation til markarbejdet.

KALSGÅRDVE3 4, "KALSGÅRD", ME3RUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-413521.
KNUD KALSGAARD, gårdejer, født den 5.-6.-1958, søn af Ruth og Peder Kalsgaard,
gift den 25.-6.-1983 med Anne Marie Møller, sygehjælper, født den 19.-7.-1963, datter
af Grethe og Peter Møller. Parret har børnene: Søren, født den 4.-12.-1983 og Anders,
født den 8.-5.-1987.
K.K. har været på Lægård og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården i mid
ten af 1989 fra sin far, gården har været i slægtens eje fra før 1865.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 28,6 ha., desuden er der forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og senere moderniseret, kostald opført 1969, svine
stald 1972 og foderhus 1976, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 44 årskøer, 54 ungdyr og 29 slagtekalve af racerne RDM og 3ersey,
desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.200 stk. Der findes 3 traktorer, 1
plansilo med korntørreri og stuehuset opvarmes med staldvarme. På gården er ansat 1
fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.

KALSGÅRDVE3 5, "ST. BLÆSB3ERG", ME3RUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423695.
SVEND OLE OLESEN, gårdejer, født den 16.-7.-1933, søn af Othilde Kirstine og Frede
rik Olesen, gift den 18.-6.-1960 med Karen Elise Bjerregaard, omsorgsassistent, født
den 7.-2.-1938, datter af Signe og Sigurd Bjerregaard. Parret har børnene: Lone, født
den 30.-7.-1961, Inge, født den 8.-6.-1963 og Anette, født den 15.-3.-1968.
S.O.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1965
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1923.
Blæsbjerg-navnet dukker op i 1470 og var i sin tid hovedgård. Der er indtil nu fundet
6 gravpladser på marken.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1908 og senere ombygget og moderniseret, lade opført 1902 og se
nere restaureret, kostald opført 1959 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og frøgræs. Der findes 3 trakto
rer. Maskinstation bruges til høst.

KALSGÅRDVE3 7, "LILLE BLÆSB3ERG", ME3RUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423637.
ANKER NIELSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1948, søn af Agnethe og Henry Nielsen,
Mejrup.
A.N. overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin mor.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 21,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og senere moderniseret, kostald og lade opført 1890,
svinestald 1942, maskinhus 1950 og ny lade 1978. Gården drives med en besætning på
6 ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve, samt 50 kalve til opfedning. Desuden er der
20 heste, fortrinsvis Fuldblods Araber. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker, der bruges lidt maskinstation.

-189KALSGÄRDVEJ 9, "LØVRINGBORG"
MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423640.
HELENIUS LINDEBORG JOHAN
SEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1919,
søn af Nikoline og Niels Johansen,
gift den 24.-7.-1952 med Maja Olesen, født den 12.-12.-1930, dat
ter af Othilde Kirstine (Thilde) og
Jens Frederik Olesen. Parret har
børnene: Ole, født den 2.-5.-1953,
Ulla, født den 8.-6.-1954, Kurt,
født den 31.-8.-1961 og Hanne,
født den 16.-6.-1966.
H.L.J. overtog gården den 12.-3.-1952 fra Christian Offersen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 12,8 ha., frasolgt 1,7 ha. Der er bortforpagtet 12,8 ha.
Stuehuset er opført 1896, kostald og svinestald 1965, lade 1949 og maskinhus 1953.
Gårdens besætning er på 40 slagtesvin. Der findes 1 traktor og korntørreri.

KIDBÆKVEJ 3, "NY KIBÆK",
TVIS 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435126.
EGON BRUNEBJERG, gårdejer,
født den 9.-2.-1930, søn af Lau
ra og Matias Brunebjerg, gift
den 30.-10.-1957 med Katharine
Ehmsen, født den 20.-11.-1931,
datter af Lene Marie og Boi
Ehmsen. Parret har børnene: Ove, født den 3.-5.- 1959, Ellen,
født den 8.-12.-1960, Erik, født
den 13.- 4.-1964, Knud, født den
18.-5.- 1969 og Svend, født den
9.-4.- 1971.
E.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-4.-1958 fra Hen
ry Rasmussen, gården blev første gang nævnt omkring 1886, hvor den blev udstykket
fra "Kibæk".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 9,9
ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald 1960, svinestalde 1965 og 1976, lade 1974. Gården
drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 850 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
KJELDSMARKVEJ 2, "SKYLVAD",
BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461037.
JØRGEN BRØDBÆK, gårdejer,
født den 13.-4.-1937, søn af Inge
Marie og Kristen Brødbæk, gift d.
24.-3.-1962 med Inge Marie Niel
sen, sygeplejerske, født den 3.-8.1938, datter af Thora og Niels Ni
elsen. Parret har børnene: Kristen,
født d. 12.-2.-1963, Kirsten
Marie, født den 29.-12.-1966 og
Susanne, født den 18.-7.-1972.
J.B. er ansat på Superfos i Holstebro. Han overtog ejendommen den 1.-1.-1962 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation.
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Stuehuset er oprindelig opført i 1864 og et nyt opført i 1975, avlsbygningerne ned
brændte i 1983 og genopførtes samme år med kostald, lade og maskinhus, desuden er
der en kostald fra 1975, gylletank fra 1983 og indendørskøresilo. Gården drives med
en slagtesvinebesætning på 1.000 stk., desuden er der 60 slagtekalve af racen SDM, og
der er 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 trak
torer, 1 markvandingsanlæg og plansilo med kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til høst.

KJELDSMARKVEJ 5, "0. KJELDSMARK", KJELDSMARK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97440103.
KARL FLENG, gårdejer, født den 18.-2.-1952, søn af Anna og Thomas Fleng.
K.F. overtog gården den 1.-5.-1984 fra sine forældre. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
13,4 ha., heraf 0,8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført omkring 1913 og senere moderniseret, kostald opført 1961, svinestald 1947, lade 1961 og ombygget til ungdyrstald i 1987, lade opført 1987, maskinhus
1980 og gylletank 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ung
dyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der 30 slagtesvin. Der
findes 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KJ EL DS MARK VEJ 6, "NEDER KJELDSMARK", KJELDSMARK, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461027.
LAUGE KJELDSMARK, gårdejer, født den 29.-6.-1944, søn af Thora og Niels Chr. Ni
elsen, gift den 22.-2.-1969 med Connie Klausen, lærer og studievejleder, født den 21.2.-1944, datter af Tonny og Peder Klausen. Parret har børnene: Christina, født den
25.-7.-1969, Caroline, født den 3.-4.-1973 og Konstantin Lauge, født den 30.-.6.-1983.
L.K. har været på Lægård Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Hjerm-Ginding
Herreds Landboforening. Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 12 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1973, alle produktionsbygningerne er opført og moderniseret de
sidste 10 år, lade og maskinhus er fra 1978 og der er 3 gylletank samt 1 indendørs
køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 70 årskøer,
ca. 100 stk. opdræt af racen SDM. Svineproduktionen er på 250 årssøer, der sælges ca.
1.000 smågrise og 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og frøgræs. Der findes 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg og data-styret
vådfodringsanlæg. På gården er ansat 2 fodermestre samt 1 medhjælper og der bruges
meget maskinstation. Gården drives sammen med Perregårdvej 2.

KLOGBORGVEJ 1, "KLOGBORG",
SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97432124.
PEDER LUND KLOGBORG, gårde
jer, født den 13.-4.-1922, søn af
Marianne og Marinus Klogborg,
gift den 21.-9.-1957 med Edith
Møller Jensen, født den 12.-1.1934, datter af Karen og Arne
Møller Jensen. Parret har børne
ne: Karen Marie, født den 17.-3.—
1960 og Bodil, født den 22.-12.—
1961.
P.L.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1945 fra sin far, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1930, kostald, svinestald og lade ligeledes 1930 og senere ombyg
get og tilbygget, desuden er der maskinhus opført 1965. Gården drives med en svine
produktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg
samt tørresilo og lagersilo, der bruges lidt maskinstation.
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KLOGBORGVEJ 5, "LUNDGÄRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432143.
FINN THORSEN, gårdejer, født den 12.-5.-1949, søn af Magda og Aksel Thorsen, gift
den 16.-11.-1974 med Hanna Thomsen, lærer, født den 9.-12.-1945, datter af Elida og
Jens Thomsen. Parret har børnene: Mads, født den 25.-2.-1975, Søren, født den 29.—
7.-1978 og Rasmus, født den 7.-10.-1979.
F.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1977
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 20 ha., desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1909 og senere moderniseret, svinestalde opført 1909,
1960 og 1979, lade og maskinhus 1984 og gylletank 1981. Gården drives med en svine
produktion på 105 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er frøgræs, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, maskinstation
bruges til høst.
KNUDSIGVEJ 4, "LYKKENSPRØVE"
RÅSTED, 7570 VEMB, tlf. 97484027.
NIELS PETER BIRKØ og STEEN
BIRKØ, pelsdyravlere.
N.P.B. er født den 9.-6.-1955, søn
af Inge og Werner Birkø, gift den
7.-7.-1979 med Hanne Nielsen, sy
geplejerske, født den 2.-9.-1956,
datter af Elna og Peder Nielsen.
Parret har børnene: Steffen, født
den 4.-5.-1981, Andreas, født den
10.-2.-1983 og Kristian, født den
5.-8.-1985.

N.P.B. er politiassistent.
S.B. er født den 6.-11.-1946, søn af Inge og Werner Birkø, gift den 6.-11.-1971 med
Birgit Vad Sørensen, frisør, født den 14.-4.-1951, datter af Tove Raun og Jens Vad
Sørensen. Parret har børnene: Inge, født den 10.-4.-1974 og Anne, født den 9.-8.-1979.
N.P.B. og S.B. overtog gården i februar 1987 fra Bent Pedersen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 15,9 ha., heraf 7 ha. skov. Der er bortforpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1917 og moderniseret flere gange, kostalden er ombygget til pelse
ri efter 1970, der er bygget 23 minkhaller og maskinhus i 1973. Gården drives med en
minkproduktion på 1.660 tæver. Der findes 1 traktor. S.B. er bosat på Valdemar Poul
sens vej 19.
KRAGBÆKVEJ 2, "ØSTER KRAGBÆK", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435086.
HENRY VERNER SØRENSEN,
gårdejer, født den 25.-10.-1952,
søn af Ragnhild og Søren Emil
Sørensen.
H.V.S. overtog gården den 1.-5.1977 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.078.000. Areal
24,7 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der
er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1951, kostal
den er ombygget og udvidet fle
re
gange senest i 1984, svinestalden er ombygget til roehus i 1984, maskinhus opført
1975, gastæt silo 1978 og indendørs køresilo 1987. Gården drives med en kvægprodukti
on på 26 årskøer, 23 ungdyr og 24 slagtekalve, alle af racen RDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaski
ne.
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tlf. 97-435194.
PEDER MOESGÅRD JENSEN gård
ejer, født den 30.-7.-1924, søn af
Johanne Amalia og Jens Kragbæk
Jensen, gift den 15.-10.-1977 med
Helle Marian Keller Johansen,
født d. 17.-5.-1947, datter af Ger
da og Viggo Johansen. Parret har
børnene: Mette Kirstine, født den
30.-7.-1978, Jens, født d. 20.-9.1979 og Signe, født den 28.-11.Foto: Kastrup Luftfoto.
1981.
P.M.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra sin
far. Gården nævnes første gang i 1633, nuværende ejer er 5. generation.
Areal 53 ha., heraf 25 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1976, kostald og svinestald 1968, staklade 1935, hønsehus 1933,
lade før 1900 og maskinhus 1956. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineprodukti
onen er på 8 årssøer, der produceres ca. 130 slagtesvin årligt, desuden er der 40 høns.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 me
jetærsker og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
KROGSLUNDVEJ 2, "V. BIS
GÅRD", HVAM, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-461031.
FREDE NOESGAARD KROG,
gårdejer, født den 6.-9.-1895,
søn af Signe Noesgaard og Kri
sten Pedersen Krog.
F.K. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1961 fra sin far. Går
den har været i slægtens eje si
den 1850.
Areal 25,8 ha., heraf 0,5 ha.
eng. Al jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført 1919, kostald 1941, svinestald
1929, lade 1904 og maskinhus 1900. Gårdens besætning er på 41 slagtesvin. Der findes
1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri.

KROGSLUNDVEJ 4, "0. BISGAARD"
SDR. HVAM, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461110.
HANS KRISTIAN BJERRE, gårde
jer, født den 21.-1.-1959, søn af
Kristine og Gunnar Bjerre.
H.K.B. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården d.
1.-8.-1981 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1882.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
36,4 ha.
Stuehuset er opført 1914 og se
nere moderniseret, kostald opført 1922, svinestald og lade 1923 og maskinhus 1974.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede, byg,
havre og frø. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker samt halmfyr. Maskinstation bruges
til høst.
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KYLLINGHUSVEJ 1, "HØJBO",
HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-461131.
VILLY EMIL ANDERSEN, gårde
jer født den 14.-11.-1925, søn af
Kirstine og Peter Andersen.
V.E.A. overtog gården den 1.-6.—
1957 fra Johannes Madsen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 6
ha.
Stuehuset er opført 1920, kostald
og svinestald 1920 og tilbygget
1950, lade opført 1920 og udvidet
1970, maskinhus fra 1962. Gården
drives med en kvægproduktion på 8 årskøer og 2 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 1 årsso og 7 slagtesvin. Der findes 1 plansilo med kold lufts tørreri.
KYLLINGHUSVEJ 3, "MOSEGÅRD", SDR. HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461470.
JØRN HOLM LARSEN, gårdejer, født den 1.-8.-1951, søn af Maria og Viggo Larsen,
gift den 30.-7.-1977 med Hesel Traberg, fysioterapeut, født den 28.-2.-1952, datter af
Edith og Laust Traberg. Parret har børnene: Karen, Kristian, Peder, Mikkel og Line.
J.H.L. har været på Lægård Landbrugsskole, han er tillidsmand i Hjerm-Ginding Her
reds Landoforening. Han overtog gården den 31.-12.-1977 fra sin svigerfar, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf 16,5 ha. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1870, tilbygget 1910 og senere moderniseret, kostald opført 1966
og tilbygget 1982, desuden er der en ungdyrstald, svinestald opført 1900 og ombygget
1967, lade opført 1933 og tilbygget 1950, gylletank opført 1982 og maskinhus 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve, alle
af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo med varm og kold lufts tørreri, andel i
Borbjerg-Hvam Vindmøllelaug og stuehuset opvarmes med staldvarme. På gården er an
sat 1 skoledreng som medhjælp og maskinstation bruges til markarbejdet.

KÆRGÅRDVEJ 2, "STABILKNAK", NAVR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432209.
PEDER MOSE, tømersvend, født den 19.-3.-1951, søn af Klara og Herman Mose.
P.M. overtog gården den 11.-6.-1976 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 525.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1917, kostald og lade 1917 og svinestald 1936. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor
og plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
KÆRGÅRDVEJ 5, "KVISTBORG"
NAVR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432129.
VALDEMAR GAARDSVIG NIEL
SEN, gårdejer, født den 8.-3.1931, søn af Olga Gaardsvig og
Marius Johan Nielsen, gift den
8.-3.-1958 med Karen Margrethe
Jakobsen, kontorassistent, født
den 1.-8.-1937, datter af Anne
Louise Jakobsen. Parret har bør
nene: Jørgen, født den 2.-2.-1959
Lone, født den 1.-8.-1961 og An
ne Lis, født den 25.-1.-1967.
V.G.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1958 fra
Gunnar Nørgaard, gården er i 1939 udstykket fra "Sdr. Kærgård".
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Kvistborgs ejendomsskyld er 1.450.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 1 ha.
skov. Stuehuset er opført 1939 og udvidet 1974, kostald opført 1939 og senest udvidet
1973, lade og gylletank opført 1972 og maskinhus 1976, desuden er der en udendørs
køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og
frøgræs. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.
KÆRGÅRDVEJ 6, "STABILDAL",
NAVR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432166.
BERTEL RISUM, gårdejer, født d.
11.-12.-1945, søn af Asta og Thor
vald Risum, gift den 23.-7.- 1977
med Kirsten Hansen, født d. 29.1.-1948, datter af Ellen og Jens
Hansen. Parret har børnene: Lone,
født den 2.-1.-1980 og Kim Thor
vald, født den 14.-4.-1982.
B.R. har været på Riber Kjærgård
Landbrugsskole, han er kasserer i
Ringkøbing Amts Kreatureksportforening. Han overtog gården i august 1977 fra sin
far. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2,7 ha. skov.
Stuehuset er opført 1953, kostald 1939 og udvidet 1969, svinestald og lade opført
1939, maskinhus 1970 og udvidet 1975. Gårdens besætning er på 120 stk. fedekvæg af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer og 1
plansilo med kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

KÆRGÅRDVEJ 9, "DAMGÅRD",
NAVR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432115.
JENS LUND POULSGAARD gård
ejer, født den 12.-1.-1950, søn
af Elisabeth og Peter Poulsgaard
gift den 27.-9.-1975 med Mona
Thomsen, født den 27.-9.-1955,
datter af Olga og Harry Thom
sen. Parret har børnene: Laila,
født den 18.-11.-1976, Pia, født
den 13.-2.-1979 og Eva, født den
26.3.-1982. J.L.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen
for Holstebro-Vinderup Husmandsforening. Han overtog gården den 10.-3.-1976 fra
Jens Peter Damgaard, gården er i 1900 udstykket fra "Nr. Kærgård".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostald og foderhus 1976, lade 1900 og moderniseret 1976,
maskinhus opført 1957 og gylletank 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 44
årskøer, 36 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der findes 1 traktor, maskinsta
tion bruges til høst.
KÆRGÅRDVEJ 11 "NØRRE KÆR
GÅRD", NAVR, 7500 HOLSTEBRO
tlf. 97-432237.
KARL OPSTRUP NIELSEN, gård
ejer, født den 12.-9.-1918, søn af
Karen og Jørgen Jensen Nielsen,
gift den 13.-12.-1953 med Inger
Kjærgaard, født den 10.-12.-1925,
datter af Mette og Hans Kristian
Kjærgaard. Parret har børnene:
Hanne, født den 30.-7.- 1954, Eli
se, født d. 16.-11.-1958 og Britta,
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Karl Opstrup Nielsen har overtaget gården den 11.-12.-1953 fra sin svigermor, det vi
des med sikkerhed, at gården var i slægtens eje i 1860.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 29,3 ha. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1860, kostald og svinestald 1962, lade 1860 og restaureret 1962.
Der findes 1 traktor.

KÆRVEJ 9, "VESTER KÆR",
NAVR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432368.
EJVIND HANSEN, gårdejer, født
den 8.-1.-1950, søn af Gudrun og
Aksel Hansen, gift den 22.-7.1972 med Jytte Hausted Ander
sen, født den 2.-11.-1952, datter
af Eva og Henning Andersen. Par
ret har børnene: Tommy, født d.
30.-1.-1973, Heidi, født den 29.5.-1975 og Laila, født den 19.-2.Foto: Kastrup Luftfoto.
1980.
E.H. er i bestyrelsen for Holstebro-Vinderup Husmandsforening og i bestyrelsen for
Navr Husmandsforening og har haft flere udvalgsposter. Han overtog gården den 15.8.-1980 fra Edith Sønderby.
Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 33,7 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. og der er forpagtet 11
ha.
Stuehuset er opført 1885 og tilbygget 1984, kostald og lade opført 1981, gylletank
1983, maskinhus og køresilo 1986, sidstnævnte er under udvidelse. Gården drives med
en kvægproduktion på 60 årskøer, 55 ungdyr og 22 slagtekalve, alle af racen Jersey,
desuden er der 10 får. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er 1
fast medhjælper og der bruges maskinstation.
KÆRVEJ 13, NAVR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432280.
JØRGEN BROGÅRD, pelsdyravler, født den 4.-9.-1958, søn af Astrid og Niels Bro
gård, gift den 1.-8.-1987 med Susanne Bak, hospitalslaborant, født den 21.-1.-1965,
datter af Inga Olesen og Knud Bak. Parret har datteren Mette, født den 6.-4.-1989.
J.B. overtog gården den 15.-8.-1987 fra Osvald Mechlenborg.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 19,2 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1923 og tilbygget 1975, kostald opført 1923 og ombygget til svine
stald 1975, lade opført 1923, maskinhus 1975 og 5 minkhaller 1988. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt og en minkproduktion på 470 minktæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo
med kold og varm lufts tørreri.

LANGEMETTEVEJ 4, "LÆGÅRD", ALSTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432041.
KRISTEN FRØJK, gårdejer, født den 23.-9.-1934, søn af Ane og Marinus Frøjk, gift
den 18.-5.-1962 med Inger Margrethe Holmenlund, født den 17.-4.-1934, datter af Ka
ren og Anthon Holmenlund. Parret har børnene: Anne Mette, født den 27.-2.-1963, Pe
ter, født den 5.-2.-1965, Lene, født den 3.-2.-1967, Jens Georg, født den 29.-11.-1968
og Karen Marie, født den 10.-10.-1977.
K.F. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1962 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 3 ha. skov. Desu
den er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalde 1964, 1968, 1971 og 1975, lade 1964, maskinhus og
indendørs køresilo 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 85 ung
dyr og 45 slagtekalve, alle af racen RDM. Desuden er der 25 ammekøer af racen Charolais, der er også 10 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter, hvede og pillegræs. Der findes 4 traktorer og tårnsilo med varm og
koldt lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.
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OVE LUND, gårdejer, født den 14.-12.-1943, søn af Dagmar og Hans Peter Lund, gift
den 24.-2.-1968 med Marie Lundby, født den 29.-8.-1946, datter af Alma og Viktor
Lundby. Parret har børnene: Morten, født den 28.-8.-1968, Mette, født den 21.-8.-1969
og Lise, født den 6.-10.-1970.
O.L. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Navr Husmandsfore
ning. Han overtog gården den 1.-11.-1967 fra Stinne og Jens Poulsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 0,5 ha. plantage.
Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1916 og senere moderniseret, kostalde opført 1969 og 1982, lade
1974, gylletank 1975 og garage 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer og 41 ungdyr, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
findes 1 traktor, 1 vandingsmaskine, 1 skårlægger og 1 ensilagevogn. På gården er an
sat 2 skoledrenge til hjælp og der bruges maskinstation til høst.

LANGGADE 74, 7500 HOLSTEBRO.
BERTEL NØRGAARD, gårdejer, født den 31.-5.-1924, søn af Karen og Johannes Nør
gaard, gift den 28.-11.-1947 med Gerda Jensen, født den 13.-9.-1925, datter af Olga
og Johannes Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født den 1.-4.-1948, Bjarne, født den
20.-11.-1950, Anette, født den 2.-4.-1956 og Steen, født den 19.-3.-1958.
B.N. overtog gården den 1.-10.-1948 fra sin far.
LANGGADE 84, "VESTERGÅRD", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO.
KRISTIAN GADE, gårdejer, født den 14.-7.-1963, søn af Anna Lise og Ove Gade, bor
sammen med Birgit Stilling Pedersen, kontorassistent, født den 20.-10.-1966, datter af
Inga og Jørgen Pedersen.
K.G. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 6.-2.-1989 fra Jens
H. Pedersen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 55 ha., heraf 10 ha. eng.
Bygningernes alder er ukendt, de består af stuehus, kostald, svinestald, lade og maskin
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve
af racerne SDM og RDM. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er 1
fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
LANGGADE 100, "MELDGÅRD",
HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-468471.
POUL MELDGÅRD, gårdejer,
født den 10.-10.-1959, søn af
Grethe og Esper Meldgaard, gift
d. 23.- 8.-1980 med Lisbeth Sø
rensen, født den 26.-8.-1959,
datter af Stinne og Karl Søren
sen. Parret har børnene: Allan,
født den 2.- 9.-1982 og Tommy,
født den 28.- 8.-1984.
P.M. har været på Lægård Land
brugsskole, han er tillidsmand i
Hjerm-Ginding Herreds Landboforening. Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra sine
forældre., nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 33 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført 1939, kostald 1980, svinestald 1968 og er i 1983 ombygget til ung
dyrstald, foderhuse opført 1983 og 1988, gylletanke 1982 og 1988, maskinhuset er af
ældre dato og indendørs køresilo opført 1988. Gården drives med en kvægproduktion
på 67 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plan
silo med varm lufts tørreri, desuden opvarmes stuehuset med staldvarme. Maskinstati
on bruges til høst.
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HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-468344.
POUL ERIK VESTERGÅRD, gård
ejer, født den 5.-10.-1960, søn af
Inga og Niels Jul Vestergaard,
gift d. 5.-6.-1982 med Britta Bro
Hansen, hjemmesyerske, født den
28.-7.-1961, datter af Else Kristi
ne og Egon Bro Hansen. Parret
har sønnen Martin, født den 29.12.-1982. P.E.V. har været på
Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1986 fra sin far, nuværende
ejer er 10. generation på gården, hvorpå der har været tørvefabrikation. Ejendoms
skyld 1.350.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere moderniseret, kostald opført 1972, spaltestald
1989, svinestalden fra 1940 ér indrettet til kreaturer, maskinhus opført 1968, foderhus
1972, maskinhus 1968, gylletank 1989 og udendørs køresilo 1988, desuden er der 5
minkhaller. Gården drives med en kvægproduktion på 49 årskøer, 30 ungdyr og 24 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der en minkproduktion på 375 minktæver,
minkfarmen er under opbygning. Der findes 4 traktorer, del i mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg samt kornsilo med varm lufts tørreri, der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

LILLE HEDEGÅRDVEJ 1, "V.
HEDEGÅRD", BORBJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97- 461064.
CHRISTEN PEDER JAKOBSEN,
gårdejer, født den 20.-7.-1928,
søn af Jensine og Peder Jakob
sen, gift den 8.-3.-1952 med Em
ma Elise Carstens Daniels, født
den 28.-1.-1924, datter af Anna
og Carl Daniels. Parret har bør
nene: Peder, født den 7.-2.-1953,
Ole, født den 19.-11.-1959 og Ni
els Karl, født den 20.-1.-1963.
C.P.J. overtog gården den 1.-7.-1960 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generati
on på gården, som har været i slægtens eje siden 1882. Gården blev i 1796 købt til
selveje fra Rydhave. I 1875 nedbrændte gården og 1 person omkom.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 24,3 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1875 og senere restaureret, kostald og svinestald opført 1904, lade
1875 og hestestald 1906. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til
høst.

Foto: Kastrup Luftfoto.

LILLE URLUNDVEJ 1, "SØNDERLUND", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435243.
AAGE NIELSEN, gårdejer, født
den 22.-4.-1935, søn af Johanne
og Laurids Nielsen, gift den 24.4.-1959 med Else Marie Graversen, rengøringsassistent, født den
11.-5.-1936, datter af Mary og
Anker Graversen. Parret har bør
nene: Jens, født den 1.-12.-1959,
Jørgen, født den 24.-5.-1962 og
Ole, født den 17.-1.-1967.

-198Aage Nielsen har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1969
fra Kristen Lauritsen, gården stammer tilbage fra 1875.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 31,7 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1973, kostald, svinestald og lade 1959. Gården drives med en kvæg
produktion på 35 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bru
ges til markarbejdet.
LILLE URLUNDVEJ 3, TVI$ 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435395.
TAGE POULSEN, lærer, født den 9.-3.-1938, søn af Dorthea og Otto Poulsen, gift den
16.-7.-1960 med Elly Margrethe Ringgaard, distripotør, født den 12.-5.-1939, datter af
Dorthea og Martin Ringgaard. Parret har børnene: Kirsten, født den 3.-6.-1961, Bjar
ne, født den 17.-8.-1963, Dorthe, født den 23.-5.-1967 og Lene, født den 25.-3.-1969.
T.P. arbejder på Tvis Skole. Han overtog gården den 1.-7.-1982 fra Jens Christensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,4 ha.
Stuehuset er opført 1930 og senere moderniseret, kostald, svinestald og lade, i samme
bygning, er opført 1930. Gårdens besætning er på 25 slagtekalve af blandet race. Der
findes 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsilo, desuden er der andel i Stenbrohus Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Foto: Kastrup Luftfoto.

LILLE URLUNDVEJ 5, "LILLE
UHRLUND", TVIS, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-435327.
HOLGER IB JESPERSEN, gårde
jer, født den 24.-8.-1938, søn af
Jenny og Jesper Jespersen, gift
d. 11.-12.-1970 med Anna Grethe
Jensen, født den 5.-4.-1951, dat
ter af Magda og Aage Jensen.
H.I.J. har været på St. Restrup
Husmandsskole, han er i repræ
sentantskabet for MD-Food. Han
overtog gården den 1.-8.-1972
fra Hans Østergaard Jensen, går-

den stammer tilbage fra 1843.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er frasolgt 1 ha., og der
er 0,5 ha. skov. Desuden er der lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1924, kostald, svinestald og lade 1973, maskinhus 1975, desuden er
der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 23 ungdyr
og 23 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og 50 slagtesvin. Der
findes 2 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri, der bruges lidt maskinstation.
LILLE URLUNDVEJ 6, "SDR.
HØVIDS", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435198.
HENRY MIKAEL NIELSEN, gård
ejer, født den 24.-9.-1932, opvok
set hos bedsteforældrene Karen
Marie og Niels Meldgaard Larsen
gift den 25.-5.-1962 med Jytte
Bæk, født den 31.-3.-1943, dat
ter af Anna og Jens Bæk. Parret
har børnene: Hanne, født d. 8.2.-1964, Bent, født den 23.-5.1967 og Bodil, født den 18.-4.1973.
H.M.N. overtog gården i efteråret 1957 fra sin bedstefar, gården stammer tilbage fra
1840'erne.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 27,2 ha., heraf 7 ha. eng og plantage.
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Sdr. Høvids stuehus er opført 1922 og senere moderniseret, kostald og svinestald op
ført 1965, lade 1950 og maskinhus 1960. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 12 årskøer og 16 ungdyr af blandet race. Svineproduktionen er på 6
årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og kornsilo med varm lufts tørreri.
LILLE URLUNDVEJ 7, "VESTER
HØVIDS", TVIS, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-435339.
BENT HAUNSTRUP, gårdejer,
født den 1.-12.-1935, søn af Met
te og Niels Haunstrup, gift d.
20.-5.-1961 med Jenny Jensen,
omsorgsmedarbejder, født den 6.11.-1941, datter af Mette Johan
ne og Arne Jensen. Parret har
børnene: Niels, født den 6.-2.1962, Jørgen, født den 8.-2.-1964
og Sten, født den 15.-11.-1967.

B.H. overtog gården den 1.-5.-1961 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf 1 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1922 og ombygget 1975, kostald og maskinhus opført 1957, foder
hus og svinestald 1972. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der pro
duceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

LILLE URLUNDVEJ 9, "ØSTER HØVIDS", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435269.
KAJ HANSEN, gårdejer, født den 1.-2.-1952, søn af Martha Hansen, gift den 12.-8.1978 med Ingemarie Nielsen, kantinemedhjælper, født den 12.-8.-1959, datter af Hilda
og Niels Erik Nielsen. Parret har børnene: Søren og Michael, født den 25.-6.-1979,
Martin, født den 22.-1.-1982 og Brian, født den 7.-6.-1983.
K.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1978 fra
Søren Skov, gården stammer fra 1835.
Areal 27 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Gården nedbrændte i 1987, men blev genopbygget i 1988 med stuehus, ungdyrstald og
lade, desuden er der kostald opført 1959, maskinhus 1968, gylletank 1979 og indendørs
køresilo 1979 og 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr
og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Den nuværende ejer er meget interesseret i avls
arbejde med bl.a. ægtransplantation. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og der
bruges staldvarme til stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LILLE URLUNDVEJ 13, "DAMTOFT", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435163.
FINN STABELL, gårdejer, født den 28.-12.-1945, søn af Gudrun og Gunnar Stabeil,
gift den 29.-6.-1974 med Margit Justesen, pædagog, født den 21.-5.-1950, datter af
Dagny og Poul Justesen. Parret har børnene: Peter, født den 6.-3.-1974 og Sidsel, født
den 25.-5.-1977.
F.S. overtog gården den 15.-4.-1976 fra Kristian Mølgaard Pedersen, gården stammer
tilbage fra 1885.
Areal 25 ha., p.t. forhandles der om jordtilkøb på yderligere 25 ha. og desuden er der
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1965, kostald og foderhus 1979, svinestalden er ombygget til ung
dyrstald og der er indrettet maskinhus i den tidligere lade, desuden er der indendørs
køresilo fra 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og 76 ungdyr,
alle af racen Jersey. Der findes 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til høst.
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ANTON JENSEN, gårdejer, født den 22.-5.-1946, søn af Olivia og Verner Jensen, gift
den 18.-7.-1970 med Irma Bro Nielsen, født den 27.-6.-1947, datter af Hida og Peder
Nielsen. Parret har børnene: Lone, født den 6.-8.-1974 og Hanne, født den 17.-3.-1985.
A.J. overtog gården den 13-.-3.-1976 fra Marinus Mikkelsen, gården stammer tilbage
fra 1858.
Areal 38 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5 ha. skov, eng og hede.
Stuehuset er opført 1987, kostald 1894, svinestald 1979, lader 1894 og 1979, desuden
er der 4 minkhaller og 8 rævehaller. Gården drives med en svineproduktion på 70 års
søer, der sælges ca. 1.200 smågrise, desuden er der 10 ammekøer med 15 stk. opdræt,
alle af blandet race. Minkproduktionen er endnu ikke fuldt udbygget, men p.t. er den
på 625 minktæver og 275 rævetæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der
findes 1 traktor og plansilo med kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
LILLE URLUNDVEJ 21, "BØGELY", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435367.
NIELS PETER VANGSGAARD, chauffør, født den 10.-11.-1942, søn af Anna og Jens
Vangsgaard, gift den 5.-6.-1971 med Elin Nørbjerg Andersen, sygeplejerske, født den
25.-11.-1950, datter af Gudrun og Niels Peter Andersen. Parret har børnene: Mette,
født den 20.-12.-1973, Maria, født den 26.-5.-1975 og Mads, født den 11.-6.-1980.
N.P.V. overtog gården i maj 1971 fra Else og Johan Hvam, gården kan føres tilbage
til 1823 under navnet "Vasehus", tidligere var der kro på stedet, navnet var dengang
"Tvis Gamle Kro". Areal 11 ha. Der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er af ældre dato, udbygningerner er fra 1930.
LINDHOLTVEJ 3, "ØSTER BREJNHOLT", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435226.
SØREN ERIKSEN, gårdejer, født
den 2.-4.-1935, søn af Nikoline
og Jens Eriksen, gift den 25.-11.1960 med Hilda Nørgaard Jensen,
født den 10.-2.-1929, datter af
Anna og Jens Nørgaard Jensen.
S.E. har været på Malling Land
brugsskole, han er i repræsentant
skabet for H.O.E. Han overtog
gården den 15.-3.-1960 fra gevær
fabrikant Larsen, Otterup. Gården nævnes første gang omkring 1547, da gården i 1902 brændte, blev den opdelt i 0ster og Vester Brejholt.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 115,8 ha., heraf 15 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1980, kostald 1973, svinestald 1931, lade 1975 og maskinhus 1982.
Gården drives med en ammekobesætning på 65 køer og 160 slagtekalve af blandet ra
ce. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.

LINDHOLTVEJ 6, TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435344.
JOHN TUCK, forvalter, født den 24.-4.-1946, søn af Evy og Douglas Tuck, England,
gift den 28.-7.-1978 med Else Pedersen, født den 29.-1.-1947, datter af Agnes og Jens
Pedersen. Parret har børnene: Ann Louise, født den 28.-1.-1981 og Carina, født den
28.-2.-1984.
J.T. er forvalter på Danmark Protein i Nr. Virum, han har været på landbrugsskole i
England. Han overtog gården i november 1976 fra Anette Jepsen og Kaj Sten Ander
sen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 9,4 ha., der er 2,8 ha. eng og krat.
Stuehuset er opført 1950, udvidet og restaureret 1977, laden er af ældre dato og ma
skinhuset fra 1978/79. Gårdens besætning er på 3 heste og nogle får. Der findes 1
traktor, der bruges lidt maskinstation.
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FALSIG/NAVR, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-487018.
AAGE RIIS STAUNSTRUP, gård
ejer, født den 7.-12.-1917, søn af
Johanne og Jens Riis.
AA.R.S. overtog halvdelen af går
den i 1953 og blev eneejer fra
1982, gården blev udstykket fra
"Falsiggård" i 1909.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
55 ha.
Stuehuset er opført 1982, kostald
og lade 1954, svinestald og maskinhus 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt, desuden er der 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til høst.

LYSTLUNDVEJ 3, "MØLGÅRD", IDOM, 7500 HOLSTEBRO.
ANDERS KRISTIAN KRISTENSEN, omtales under Stenumvej 9.
A.K.K. overtog gården den 1.-3.-1987 fra Edith og Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 42 ha., heraf 3,3 ha. skov og 2,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900, kostald 1964 og lade 1900. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og raps. Gården har fælles maskinpark med Stenumvej 9.
LYSTLUNDVEJ 4, "VESTER HE
DEGÅRD", IDOM, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-485023.
BØRGE BANG NIELSEN, gårde
jer, født den 5.-11.-1936, søn af
Marie Bang og Knud Ove Niel
sen, gift den 16.-5.-1959 med Ka
ren Katborg, gårdejer, født den
4.-8.-1938, datter af Marie og
Kristian Katborg. Parret har bør
nene: Mona, født d. 17.-4.-1962,
Susanne, født den 20.-9.-1962,
Knud, født d. 4.-1.-1968 og Chri
stina, født den 19.-1.-1973.
B.B.N. har været på Nordjyllands Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hjerm-Ginding Herreds Landboforening. Han overtog gården den 1.-9.-1963 fra sin far, nuværen
de ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1914.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 125 ha., heraf tilkøbt 57 ha., der er 25 ha. skov og 15
ha. hede og mose.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1914 og ombygget til svinestald i 1970, svinestaldene er opført 1963, 1973, 1976 og 1989, lade 1977 og gammel lade 1914, den blev om
bygget til foderlade i 1970, maskinhuset er fra 1984. Gården drives med en svinepro
duktion 110 årssøer, der produceres 1.200 smågrise og ca. 1.000 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.

MAJGÅRDVEJ 4, "NR. MAJGÅRD", MOSEBY, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423613.
RICHARD ØRGAARD, gårdejer, født den 10.-11.-1913, søn af Anna og Niels Ørgaard,
gift den 16.-11.-1941 med Else Marie Damgaard, født den 27.-2.-1918, datter af Kir
sten og Kristian Damgaard. Parret har børnene: Stig, Bent og Jørgen.
R.Ø. overtog gården den 1.-3.-1951 fra Karlo Ørgaard.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 36,3 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1885 og senere moderniseret, kostald opført 1950, lade 1885 og
ombygget til silo, maskinhus opført 1963. Gårdens besætning er på 11 slagtekalve af
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des 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
MAJGÅRDVEJ 13, "0. BARS
LUND", 0. BARSLUND, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-413074.
ARTHUR HEDEGAARD SOGN
STRUP, gårdejer, født den 6.-4.1926, søn af Karen og Laurits
Sognstrup, gift den 15.-4.-1956
med Elin Madsen, født d. 25.1.-1934, datter af Margrethe og
Karl Christian Madsen. Parret
har datteren Karen Margrethe.
A.H.S. overtog gården den 22.8.-1964 fra Niels Jakobsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 17 ha. og desuden er der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1928, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1928 og maskin
hus 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der fin
des 1 traktor, der bruges lidt maskinstation.

MAJGÅRDVEJ 14, "GRØNLUND"
SDR. HVAM, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461149.
MADS FLENG STEFFENSEN,
gårdejer, født den 14.-8.-1908,
søn af Inge Marie og Jeppe Kri
stian Steffensen, gift d. 23.- 9.1941 med Maren Jespersen, født
den 16.-2.-1918, datter af Ida og
Jesper Jespersen. Parret har bør
nene: Gerda, født den 10.-9.-1942, Kristian, født den 2.-5.1946 og Stig, født den 28.-2.-1954.M.F.S. overtog gården i 1941 fra sin mor.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostald, svinestald og lade 1929, ny kostald 1952. Gården
drives med en svineproduktion på 3 årssøer og 35 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og korn. Der findes 1 traktor, der bruges maskinstation til høst.

MAJGÅRDVEJ 19, "HØJVANG", SDR. HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461125.
ANDERS BIRGER KNUDSEN JENSEN, landmand, født den 4.-3.-1931, søn af Karen
Kirstine og Harald Peder Knudsen Jensen, gift den 7.-12.-1958 med Ane Marie Jepsen,
specialarbejder, født den 26.-2.-1932, datter af Ane Marie Petra og Jens Jepsen. Par
ret har børnene: Jens Peter, Karen Marie, Aase og Tove.
A.B.K.J. overtog gården den 12.-10.-1963 fra Aage Kraul. Gården er oprindelig udstyk
ket fra "Padbjerg".
Ejendomsskyld 870.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha. Desuden er der forpagtet
2,8 ha.
Stuehuset er opført 1932 og moderniseret 1974, kostald opført 1932 og ombygget til
svinestald i 1981/82, ny kostald er opført 1981 og lader 1932 og 1981. Gården drives
med en kvægproduktion på 9 årskøer og 14 ungdyr, alle af racen SDM, desuden er der
32 slagtesvin. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

MAJGÄRDVEJ 21, SDR. HVAM, 7500 HOLSTBEOR.
SØREN NIELSEN, gårdejer, omtales under Skivevej 158, Hvam.
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de ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 5,7 ha.
Stuehuset er opført 1900 og kostald 1950. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af ærter og raps, ejendommen drives sammen med Skivevej 158.
MAJGÅRDVEJ 23, "LILLE KÆR
GÅRD", SDR. HVAM, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-461117.
EVALD ELLESEN, gårdejer, født
den 19.-6.-1926, søn af Karen
Marie og Jens Eliesen, gift den
23.-11.-1955 med Else Sand Korsgaard, postekspeditionsbestyrer,
født den 7.-10.-1934, datter af
Signe og Jens Korsgaard. Parret
har børnene: Børge, Birgit, Karen
Marie og Johannes.
E.E. har været på Tommerup
Landbrugsskole. Han overtog gårFoto: Kastrup Luftfoto.
den den 10.-11.-1955 fra Peter Hald. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1966 og tilbygget 1974, kostald opført 1944, svinestald 1959 og
maskinhus 1966. Gården drives med en svineproduktion. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og plansilo med kold lufts tørreri.
MAJGÅRDVEJ 25, HVAM, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-461084.
KRISTIAN LYKKEGAARD, gård
ejer, født den 9.-12.-1913, søn
af Karen og Laurits Kristian Lau
ridsen, gift den 7.-11.-1937 med
Klara Nielsen, født den 15.-4.1915, datter af Elise og Marinus
Nielsen. Parret har børnene:
Jens, Svend, Elise, Hans og
Knud.
K.L. overtog gården den 3.-8.1943 fra Hans Villadsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1933 og moderniseret 1968, kostald og lade opført 1933, kostalden
er tilbygget i 1963 og svinestalden er opført i 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. Børnene udfører markarbejdet.

MAJGÅRDVEJ 31, "ØSTERVANG", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461004.
LAUST SØNDERGAARD LØVIG, gårdejer, født den 13.-1.-1932, søn af Agnes og Mads
Løvig, gift den 27.-9.-1959 med Anny Møller Nielsen, født den 31.-3.-1933, datter af
Augusta og N. Møller Nielsen. Parret har børnene: Mads, født den 10.-6.-1960, Else,
født den 4.-8.-1963 og Agnes Marianne, født den 21.-5.-1967.
L.S.L. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1959 fra
Kristian Dam. Gården er udstykket fra "Pajbjerg" i ca. 1906.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21,4 ha., heraf tilkøbt 10,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1906, tilbygget 1980 og senere moderniseret, kostald og
svinestald opført 1967, lade 1906 og maskinhus 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 350 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der findes 2 traktorer og plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstationen bru
ges til høst.
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LUND", ME3RUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-421305.
AAGE LAURITSEN gårdejer,
født den 8.-4.-1929, søn af 3ohanne og Laurits Lauritsen, gift
den 4.-6.-1960 med Ellen Elisa
beth Graversen, rengøringsassistent,
født den 12.-5.-1940, datter af
Alma Elisabet og Niels Graver
sen. Parret har børnene: Erling,
født den 31.-7.-1965 og Keld,
født d. 27.-6.-1975.
AA.L. overtog gården den 20.11.-1957 fra 3ens Christian Pedersen. Ejendomsskyld 580.000. Areal 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1929, om- og tilbygget 1978, kostald, svinestald og lade opført
1929 og maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 7 ungdyr
og 5 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der 1 årsso, 20 slagtesvin og 125
høns. Maskinstation bruges til høst.
ME3RUP HEDEVE3 3, "SØBORG"
ME3RUP, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-423083.
ELISABETH BILGRAV, født den
3.-3.-1928, datter af Ane og Pe
der Hermansen, gift den 2.-12.1949 med 3ohannes Nørgaard Bil
grav, landmand, født den 3.-7.1918, søn af Signe og Kristian
Bilgrav.
E.B. overtog gården den 1.-3.1952 fra L. Kusk.
Ejendomsskyld 690.000. Areal
6,6 ha., der er bortforpagtet 6
ha.
Stuehuset er opført 1947, om- og tilbygget 1974, kostald, svinestald og lade opført
1947, og hønsehus 1953.

ME3RUP HEDEVE3 5, "SDR. ARLUND", ME3RUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-421667.
VILLY GRAVERSEN, gårdejer, født den 15.-2.-1943, søn af Alma og Niels Graversen.
V.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1970 fra
sin mor. Gården er udstykket fra "Nr. Arlund" i 1895.
Areal 11,7 ha., desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1895 og senere restaureret, kostalde opført 1969 og 1979, svine
stald 1895, lade 1900 og maskinhus 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 11 ungdyr og 11 slagtekalve, alle af racen SDM. Svine
produktionen er på 4 årssøer og 60 slagtesvin, desuden er der 100 høns. Der findes 2
traktorer og 1 plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markar
bejdet og der er 1 skoledreng.
ME3RUP HEDEVE3 9, "STRØMBORG", ME3RUP HEDE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423573.
MAGNUS GRØNNE, gårdejer, født den 25.-4.-1932, søn af Marie og Kristian Grønne,
gift den 17.-12.-1960 med Ruth Norma Nielsen, født den 26.-4.-1937, datter af Karen
Agnethe og Henry Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født den 18.-7.-1964 og Villy,
født den 30.-1.-1968.
M.G. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1960 fra
Karen og Kristian Bjerregaard.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
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1850, moderniseret og tilbygget
1971/72, kostald opført 1969, svi
nestald 1930, lade 1970 og ma
skinhus 1964. Gården drives med
en kvægproduktion på 18 årskøer,
24 ungdyr og 10 slagtekalve, alle
af racen SDM, desuden er der 18
slagtesvin. Der findes 3 trakto
rer, 1 plansilo med kold lufts tør
reri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til høst og der er 1 skole
dreng til medhjælp.

MEJRUP HEDEVEJ 13, "HØJ
VANG", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-429077.
ASTRID MARIE NIELSEN, gård
ejer, født den 9.-7.-1944, datter
af Bodil og Kristian Kristensen,
gift den 4.-12.-1965 med Vagn
Nielsen, specialarbejder, født
den 10.-12.-1940, søn af Inger og
Carl Nielsen. Parret har børne
ne: Inger Marie, født d. 22.-12.1967, Claus, født den 15.-7.-1976
og Jesper, født den 26.-6.-1978.
A.M.N. overtog gården i oktober 1982 fra Gunner Nørby.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1923, moderniseret og tilbygget 1978. Avlsbygningerne nedbrændte
i 1989, nye forventes opført med bl.a. svinestald til 750 slagtesvin, desuden er der 2
minkhaller og maskinhus fra 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion og en
minkproduktion på 314 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ær
ter. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
MEJRUP HEDEVEJ 15, "HØJBO", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-412355.
JØRGEN ELKJZER, minkavler, født den 10.-5.-1945, søn af Anna og Kristian Elkjær,
gift den 6.-5.-1972 med Mona Kirkegaard, født den 11.-5.-1951, datter af Esry og
Kristian Kirkegaard (Bulig). Parret har børnene: Michael, født den 29.-5.-1973, Jan,
født den 31.-5.-1976 og Peder, født den 28.-4.-1985.
J.E. overtog gården den 1.-3.-1980 fra Elna Jensen.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 2,7 ha.
Stuehuset er opført 1986, det ældre stuehus fra 1907 benyttes som lager, desuden er
der pelshus og lade fra 1973. Ejendommens besætning er på 1.012 minktæver. Der fin
des 1 traktor, der bruges medhjælp i pelsningsperioden.

MEJRUP SKOLEVEJ 28, "LILLE KOVIND", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423527.
ERIK BJERRE, gårdejer, født den 8.-12.-1943, søn af Dagny og Kristian Bjerre, gift
den 1.-6.-1968 med Lisbeth Jørgensen, klinikassistent, født den 13.-4.-1946, datter af
Karen og Jens Jørgensen. Parret har børnene: Lasse, født den 13.-4.-1972 og Helle,
født den 10.-9.-1975.
E.B. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra sin
svigerfar. Der har tidligere været tyrestation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Desuden er der forpagtet
35 ha.
Stuehuset er opført 1925, om- og tilbygget 1979, kostald og gylletank opført 1972,
kalvestald 1974, lade, maskinhus, foderhus og indendørs køresilo 1973. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 køer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen RDM,
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desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der fin
des 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo med varm lufts tørre
ri. På gården er ansat 1 fast medhjælper samt 1 skoledreng og der bruges lidt maskin
station.

MEJRUP SKOLEVEJ 30, "LYNG
GÅRD", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-423506.
CHRISTIAN LYNGGAARD, gård
ejer, født den 23.-9.-1920, søn af
Signe og Ole Pedersen, gift den
8.-8.-1952 med Elly Mølgaard,
født den 23.-7.-1930, datter af
Marie og Søren Mølgaard. Parret
har børnene: Ole, født den 30.11.-1954, Benny, født den 30.-5.1957 og Per, født den 2.-3.-1963.
C.L. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 18.-7.-1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 20,8 ha.
Stuehuset er opført 1901 og senere moderniseret, kostalde og svinestalde er opført
1927 og 1961, lade 1901 og moderniseret 1965 og maskinhuset er fra 1980. Gården dri
ves med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, des
uden er der 1 Hereford og 2 Charolais-dyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps, hvede og maltbyg. Der findes 2 traktorer og 1 varm lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til høst.
MEJRUP SKOLEVEJ 31, "KOUSGÅRD", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-423518.
SIGURD HALD, gårdejer, født
den 3.-2.-1926, søn af Kirstine
og Lauge Nørgaard Hald, gift
den 14.-12.-1958 med Anna-Lise
Bech, husmor, født den 1.-12.1930, datter af Elin og Jens
Bech. Parret har børnene: Birgit,
født d. 25.-9.-1959, Jørgen, født
den 28.-6.-1962 og Karen, født
den 4.-12.-1965.
S.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1957 fra
Meta og Jens Jacobsen. Ejendomsskyld 950.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1850 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1929,
lade 1950, maskinhus 1962 og gylletank 1985. Gårdens besætning er på lidt kvier og
lidt svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 trak
torer og 1 portionssilo med tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MEJRUP SKOLEVEJ 36, "ST. KO
VIND", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-423624.
JOHANNES JENSEN, gårdejer,
født den 15.-10.-1954, søn af Ane Kirstine og Bernhard Jensen,
bor sammen med Lis Kastberg,
kontorassistent, født den 6.-6.1953, datter af Bitten og Frede
rik Kastberg. Parret har børnene:
Rikke, født den 8.-4.-1977 og
Lasse, født den 16.-6.-1982.
Foto: Kastrup Lüftfoto.
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3.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26,5 ha. og der er forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1889 og senere moderniseret, kostald opført 1953, lade
1889 og gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 30 ung
dyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM, Der findes 2 traktorer, 1 portionssilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

MORREVEJ 2, "HAURIDS", TVIS,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435095.
OTTO KARLSHØJ, gårdejer, født
d. 8.-2.-1926, søn af Johanne og
Rasmus Karlshøj, gift d. 20.-5.1950 med Hilda Olesen, født den
28.-12.-1930, datter af Karen og
Jens Olesen. Parret har børnene:
Hanne, født den 27.-9.-1951, Inge
født den 4.-10.-1961 og Kirsten,
født den 16.-3.-1968.
O.K. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården i
april 1950 fra Jens Nørgaard

Jensen. Gården stammer tilbage fra 1600-tallet.
Areal 74 ha., heraf 6,6 ha. mose og 15 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1896, svinestald 1953, senere tilbygget og udvidet senest efter en
brand i 1970, lade opført 1954/55 og maskinhus ca. 1960. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 tårnsilo
med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
MORREVEJ 4, "SKADBORG",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435103.
OTTO ØSTERHOLM HANSEN,
specialarbejder, født den 21.-10.1942, søn af Kathrine og Marius
Østerholm Hansen, gift den 1.-5.
1968 med Henny Skov, rengørings
assistent, født den 8.-12.-1949,
datter af Kirstine og Søren
Skov. Parret har børnene: Birgit,
født den 13.-9.-1968 og Leif,
født d. 19.-1.-1973.
O.Ø.H. arbejder ved B.M. Silofa
brik, han har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra sin mor, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som blev udstykket fra "Uhrlund" i 1906.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 18 ha. Der er bortforpagtet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1906 og moderniseret 1976, lade opført 1906 og ombygget 1976,
maskinhus opført 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo med varm lufts tør
reri samt halmfyr.

MORREVEJ 5, "ØSTERLUND", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435298.
BØRGE STEFFENSEN, gårdejer, født den 14.-8.-1934, søn af Jenny og Alfred Steffen
sen, gift den 26.-6.-1958 med Grethe Viftrup Jensen, distripotør, født den 14.-12.1935, datter af Marie og Enevold Jensen. Parret har børnene: Ole, født den 2.-1.1959, Per, født den 17.-6.-1962 og Kirsten, født den 29.-1.-1970.
B.S. er ansat ved P & T. Han overtog gården i december 1970 fra sin svigerfar.
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Stuehuset er opført 1974, det første stuehus var fra 1913, blev flyttet fra Holstebro
til gården. Kostalden er opført 1960 og ombygget til svinestald 1985, svinestald opført
1977, udendørs køresilo 1978 og maskinhus 1982. Gården drives med en svineprodukti
on på 45 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg samt plansilo med kold lufts tørreri.

MORREVEJ 6, "UHRLUND", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435431.
JENS KJELDSEN, gårdejer, født den 25.-1.-1949, søn af Jenny og Poul Kjeldsen, gift
den 15.-7.-1978 med Jonna Larsen, sygemedhjælper, født den 19.-10.-1954, datter af
Ruth og Poul Skov Larsen.
J.K. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for H.A.G. og
H.O.E. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som nævnes første gang omkring 1500-tallet, dengang under et andet navn.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 56 ha., heraf 6 ha. mose, eng og merkelgrav.
Stuehuset er opført 1914 og senere moderniseret, kostald og lade opført 1960, svine
stald 1975, gylletank og udendørs køresilo 1983 og maskinhus 1986. Gården drives med
en kvægproduktion på 42 årskøer, 42 ungdyr og 25 slagekalve, alle af racen SDM. Des
uden er der en slagtesvineproduktion på 12.000 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo med kold lufts tørreri og stuehuset opvar
mes med staldvarme. 1 skoledreng er ansat som medhjælper.
MORREVEJ 7, "ØSTER MORRE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435236 og 97435066.
BENT MARTINSEN, direktør, født den 20.-7.-1938, søn af Magda Petrea og Christen
Martinsen, gift den 15.-10.-1961 med Elsebeth Maria Stevnsgård, eksportchef, født den
20.-9.-1936, datter af Dorthe-Elisabeth og Ole Stevnsgaard. Parret har børnene: Helle,
født den 14.-4.-1963, Susanne, født den 10.-2.-1965, Claus, født den 17.-11.-1967 og
Ulla, født den 17.-7.-1969.
B.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra sin
far, gården stammer tilbage fra 1850.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 44,8 ha., heraf 5,5 ha. eng. 35 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1926 og senere moderniseret. På ejendommen har firmaet "B.M.
Silofabrik Aps." til huse, firmaet fabrikerer siloer, tørrerier og bøjelige snegle. Produk
tionsbygningerne er opført i 1954, 1972, 1977 og 1986, ialt 2.000 kvadratmeter. Der er
fuld moderne maskinpark til pladebearbejdning og der er 14 ansatte.
MORREVEJ 8, "NØRRE MORRE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435464.
THERKILD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 19.-1.-1957, søn af Inga og Jens Therkelsen Christensen, gift den 12.-3.-1983 med Lisbeth Buchhave, træindustriarbejder,
født den 3.-3.-1965, datter af Ella M. og Bent Buchhave. Parret har børnene: Anja,
født den 29.-8.-1983 og Claus, født den 25.-11.-1986.
T.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1982 fra
Krista Morre, gården har eksisteret siden 1852.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 33 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1897 og senere moderniseret, kostald opført 1957 og senere ombyg
get, svinestald opført 1952 og senere ombygget og maskinhuset er fra 1985. Gården
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 41 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 van
dingsmaskine, kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
MORREVEJ 10, "SDR. MORRE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435646.
ANNE MARIE LUND PEDERSEN, planteskoleejer, født den 16.-7.-1949, datter af An
na og Marius Bertel Hansen, gift den 17.-6.-1972 med Per Normann Lund Pedersen,
direktør, født den 28.-4.-1948, søn af Lilli og Anton Lund Pedersen. Parret har børne
ne: Hanne, født den 19.-10.-1973, Poul, født den 8.-12.-1975 og Ole, født den 13.5.-1977.
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Anne Marie Lund Pedersen har været på Beder Gartnerskole. Hun overtog gården den
1.-1.-1987 fra Ole Andersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 24,5 ha., heraf frasolgt 20 ha., der er 5,5 ha. eng og
plantage. Desuden er der bortforpagtet 8,8 ha.
Stuehuset er opført 1929 og under restaurering, kostald, svinestald og lade opført
1929, svinestalden benyttes nu som plantelager. Ejendommen drives som "Lønbæk Plan
teskole", der sælges hæk- og læplanter samt frugtbuske, desuden er der etableret bærbuskeplantage af ribs, solbær og hindbær. Der findes 4 traktorer, 2 mejetærskere og 1
markvandingsanlæg.
MORRE VEJ 12, "VESTER MORRE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435070.
HANNE GODIKSEN, kennelejer, født den 12.-5.-1951, datter af Elfrida og Anders Niel
sen, gift den 8.-9.-1984 med Niels Kristian Godiksen, inseminør, født den 1.-12.-1953,
søn af Esther og Kristian Godiksen. Parret har børnene: Karina, født den 3.-6.-1973,
Heidi, født den 6.-5.-1975 og Kirstine Marie, født den 3.-12.-1986.
N.K.G. er bestyrelsesmedlem af 4H.
H.G. overtog gården den 25.-9.-1983 fra Flemming Frøberg.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 0,6 ha.
Stuehuset er opført 1930, tilbygget og moderniseret i 1989, kostald opført 1930 benyt
tes i forbindelse med hundekennelen som drives på ejendommen, svinestaldene er op
ført 1979 og ombygget til hundepension og svinestalden fra 1967 benyttes til fjerkræ
opdræt, desuden er der en lade fra 1930. Ejendommen drives med hundekennel under
navnet "Kennel Vester Morre", racerne Set. Bernhard og Welsh Corgi, desuden er der
opdræt af ca. 1.000 kalkuner, ænder og gæs.

MOSEBYVEJ 23, "LINDBJERG", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423621.
VILLY KIRKEBY, gårdejer, født den 12.-3.-1936, søn af Maren og Magnus Georg Jen
sen Kirkeby.
V.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet ved
Mejrup Kirke og medlem af repræsentantskabet for TV-Midt Vest. Han overtog gården
den 1.-9.-1966 fra sin mor. Gården er oprindelig udstykket fra "Bladbjerg" i 1897, i
1931 blev der yderligere tilkøbt jord fra "Bladbjerg". Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
19 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1897, tilbygget 1941 og senere restaureret, kostald opført 1926,
lade 1941 og ombygget til svinestald i 1967, maskinhus opført 1981/82 samt udendørs
køresilo. Gårdens besætning er på 60 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionssiloer, varm lufts tørreri
samt halmfyr.
MOSEBYVEJ 24, "LILLE HORNS
HØJ", HORNSHØJ, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-423490.
OLE MIKKELSEN, gårdejer, født
den 12.-3.-1926, søn af Johanne
og Christian Pilgaard, gift den
18.-5.-1957 med Else Thomsen,
født den 13.-8.-1936, datter af
Eleonora og Ernst Thomsen. Par
ret har børnene: Jytte, født den
10.-5.-1961 og Søren, født den
2.-4.-1964.
O.M. overtog gården den l.-l.1957 fra Jens Chr. Østergaard. Ejendomsskyld 910.000. Areal 9,3 ha., heraf frasolgt 3
ha., en del af jorden gik til parcelhusgrunde. Desuden er der forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1917 og senere moderniseret, kostald opført 1959, svinestald 1975,
staklade 1947 og maskinhus 1953. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 11 årskøer og 12 ungdyr af racen Jersey. Svineproduktionen er på 20 årssø
er og 370 slagtesvin årligt, desuden er der 10 får af racerne Shropshire og Texel. Der
findes 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.
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MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-422190.
ESBEN JUULSGAARD BRØD
BÆK gårdejer og pelsdyravler,
født den 24.-10.-1959, søn af In
ger Kirstine og Jens Kristian Sø
rensen Brødbæk, bor sammen
med Britta Elisabeth Bojer,
hospitalslaborant, født den 22.—
3.-1964, datter af Gerda Sofie og
Peder Jepsen Bojer.
E.J.B. har været på Lægård og
Asmildkloster landbrugesskoler.
Han overtog ejendommen den 2.-7.-1986 fra sin far, der har tidligere været mejeri på
gården.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 36 ha., desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1827 og senere moderniseret, kostald opført 1958, svinestald 1895
og ombygget til pelsrum og garage, lade opført 1890 og i 1969 ombygget til svinestald
og kornsiloer og maskinhuset er fra 1979/80. Gården drives med en minkproduktion på
700 tæver, desuden er der 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 6 portionssiloer, 1 plansilo samt
varm luftstørreri og halmfyr. På gården er ansat 3 medhjælpere i pelsningstiden.

MOSEBYVEJ 26, "NYBO", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-421478.
GERDA STAUNSTRUP, minkavler, født den 15.-10.-1930, datter af Ane og Kristen Herup, gift den 17.-11.-1951 med Peder Staunstrup, minkavler, født den 16.-2.-1927, søn
af Dorthea og Peder Christian Staunstrup. Parret har datteren Sannie, født den 17.12.-1965.
G.S. overtog gården den 17.-11.-1961 fra Jens Nielsen, gården har tidligere været pla
ceret midt på marken, men er nu flyttet, der har tidligere været gartneri.
Areal 2,2 ha., 1,7 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1936, tilbygget og moderniseret 1972, udhusene er opført 1936 og
senere ombygget til pelseri, lade er fra 1980. Gårdens minkproduktion er på 850 avls
tæver. Der er 1 jordvarmeanlæg på ejendommen og der er ansat 1 fast medarbejder.

MOSEBYVEJ 28, "MOSEBYMINDE", HORNSHØJ, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423638.
PER FLEMMING KLAUSEN, minkfarmer, født den 13.-7.-1947, søn af Sofie og Svend
Klausen, gift den 28.-12.-1965 med Leonora Stougård Christensen, laborant, født den
28.-1.-1945, datter af Elin og Hans Christensen. Parret har børnene: Søren, født den
11.-4.-1966, Flemming, født den 19.-4.-1968 og Jeanette, født den 21.-5.-1972.
P.F.K. overtog gården den 1.-6.-1971 fra sin svigerfar.
Areal 3,4 ha.
Stuehuset er opført 1939, gennemrestaureret og tilbygget 1975, kostald opført 1939 og
ombygget 1979, lade opført 1939 og ombygget til pelseri i 1983, maskinhus opført
1986 og desuden er der en gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 4 års
køer og 4 ungdyr, det er krydsningsdyr mellem Jersey og Limousine og desuden er der
minkfarm med 850 avlstæver.
MOSEBYVEJ 30, "MUNKEBJERG", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-401729.
CARSTEN BACK PEDERSEN, mester, født den 25.-8.-1954, søn af Inge og Victor Pe
dersen, gift 14.-4.-1979 med Britta Egholm, lægesekretær, født den 6.-9.-1958, datter
af Sonja og Richard Egholm. Parret har børnene: Tine Søs, født den 15.-1.-1979 og Sa
rah Kathrine, født den 30.-12.-1983.
C.B.P. er ridelærer. Han overtog gården den 1.-1.-1986 fra Johan Kristian Kirkegaard.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 5,5 ha., der er bortforpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1986. Gården drives med hestestutteri, der blev bygget hestestald
i 1986. Besætningen er på 6 heste af racen Dansk Varmblod. Der findes 1 traktor.
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MEJRUP MOSEBY, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-402575.
ALLAN SKOV, produktionstekni
ker, født den 29.-11.-1953, søn
af Inger og Vindeløw og Egon
Skov, gift den 17.-1.-1973 med
Hanne Fly, sygehjælper, født den
15.-9.-1953, datter af Ruth og
Jens Fly. Parret har børnene:
Rikke, født den 5.-8.-1977, Mar
tin, født den 16.-5.-1980 og Sti
ne, født den 20.-6.-1986.
A.S. er ansat på B. & O. Han overtog gården den 1.-10.-1986 fra Aage Katborg. Der har tidligere været telefoncen
tral på ejendommen, derfor kaldes den "Den gamle Central".
Ejendomsskyld 700.000. Areal 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1896 og moderniseret 1987, kostalden fra 1910 er om- og tilbyg
get 1940, hønsehus og halmfyrshus er opført 1987. Gårdens besætning er på 5 heste,
gæs og ænder. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der findes 1 traktor og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

MOSEBYVEJ 32, "ARLUND", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-412208.
HANS-ERIK MAEGAARD, konsulent, født den 12.-12.-1948, søn af Astrid og Thyge
Hansen, gift den 18.-9.-1976 med Lisbeth Lovring, assistent, født den 10.-3.-1948, dat
ter af Signe og Peder Hansen. Parret har børnene: Christian Thyge, født den 21.-10.1977 og Nicolai, født den 20.-6.-1981.
H.E.M. overtog gården den 1.-1.-1987 fra Karl Mark Jensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 19,7 ha.
Stuehuset er opført 1896 og senere moderniseret, kostald opført 1942, svinestald og
lade 1896 og maskinhus 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af hvede, ærter, raps, græsfrø og byg. Der findes 1 traktor, 1 plansilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
MOSEBYVEJ 33, "ST. MUNKTOFT", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423757.
JENS KRESTEN HARRESTRUP, gårdejer, født den 12.-6.-1939, søn af Mette og Kri
stian Harrestrup, gift den 23.-5.-1964 med Mary Kristensen, født den 16.-3.-1943,
datter af Andrea og Holger Kristensen. Parret har børnene: Claus, født den 23.-12.1965 og Bjarne, født den 25.-9.-1968.
J.K.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1964 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, om- og tilbygget 1976, kostald opført 1971, svine
stald, lade og maskinhus 1978 og gylletank 1985. Gården drives med en kvægprodukti
on på 30 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der en
slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt. Der findes 2 traktorer og 1 plansilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
MOSEBYVEJ 36, "ST. MOSEBY", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO.
OVE BERTELSEN, gårdejer, født den 3.-2.-1940, søn af Marie og Kristian Bertelsen,
gift den 30.-7.1966 med Rigmor Jørgensgaard, sygeplejerske, født den 25.-4.-1942,
datter af Esther og Peder Jørgensgaard. Parret har børnene: Stig Christian, født den
1.-3.-1967 og Ebbe, født den 18.-1.-1969.
O.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra Jens
Bertelsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1880, kostald 1926, svinestald 1880, lade 1956 og moderniseret
1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hve
de, fremavlsbyg og rajgræsfrø. Gården drives sammen med Hajslundvej 8.
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TOFT", MOSEBY, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-425682.
AKSEL BJERRE, gårdejer, født
den 5.-12.-1913, søn af Anna og
Kristian Bjerre, gift den 27.-10.1941 med Dagmar Vestergaard,
født den 28.-8.-1913, datter af
Ane og Mads Vestergaard. Parret
har børnene: Anna, født den 23.-8.-1943 og Holger, født den 1.7.-1946.
A.B. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården i
1977 fra Holger Bjerre. Ejendomsskyld 990.000. Areal 14,7 ha.
Stuehuset er opført 1928 og tilbygget 1977, kostald opført 1955, laden er af ældre da
to, men moderniseret i 1928, maskinhuset er ligeledes af ældre dato. Plantepro duktionens salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo med varm lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
MOSEBYVEJ 42, "MOSELUND", MEJRUP, 7500 HOLTEBRO, tlf. 97-423626.
ARNE GADE LARSEN, maskinstationsejer, født den 16.-5.-1934, søn af Marie Magdalene og Mads Kristian Larsen.
A.G.L. overtog ejendommen i 1973 fra Niels Erik Gade Larsen, som i en periode hav
de været medejer af ejendommen, som oprindeligt blev overtaget efter Mads Kristian
Larsen.
Areal 7 ha. og desuden er der forpagtet 143 ha.
Stuehuset er opført 1976, hestestald med 12 bokse 1956, desuden er der 2.800 kvadrat
meter maskinhal. Gårdens besætning er på 12 rideheste. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, byg og hvede. Der drives maskinstation fra ejendommen og der
er 16 traktorer, 6 mejetærskere, 1 plansilo og tårnsilo samt kold og varm lufts tørre
ri, 1 vindmølle ved Moseby Vindmøllekraft samt tørluftsgenerator og mobiltørreri,
stuehuset er opvarmet af jordvarme. Der er gennemsnitlig 5 ansatte ved maskinstati
onen.

MOSEBYVEJ 49, "MEJRUP MØLLE", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-429890.
AKSEL BRUUN, gartner, født den 12.-6.-1950, søn af Louise og Frede Bruun, gift den
17.-4.-1976 med Karin Jensen, født den 6.-7.-1951, datter af Lilly og Mads Jensen.
Parret har børnene: Rikke, født den 28.-9.-1976 og Trine, født den 22.-12.-1978.
A.B. er specialarbejder. Han overtog gården den 15.-12.-1974 fra Marie Jensen, der
har tidligere været mølleri og bageri på ejendommen.
Ejendomsskyld 120.000. Areal 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1830 og er nu under ombygning, et drivhus på 535 kvadratmeter
er opført i 1987/88 og fyrrum 1988/89. Ejendommen drives som gartneri med følgende
afgrøder: persille, porer, jordbær og sommerblomster. Der findes 1 traktor, 1 markvan
dingsanlæg samt nødvendige maskiner til gartneridrift.
MOSEGÅRDVEJ 2, "MOSEGÅRD", TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468374.
JENS KRISTIAN MADSEN, gårdejer, født den 20.-3.-1952, søn af Jenny og Magnus
Madsen, gift den 30.-7.-1983 med Bente Mariane Ringgaard, født den 31.-5.-1962, dat
ter af Else og Verner Ringgaard. Parret har børnene: Maibrit, født den 13.-5.-1984 og
Martin, født den 17.-8.-1985. J.K.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-5.-1983 fra Kirstine Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21,3 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1901 og modernisering er påbegyndt, kostald og svinestald i sam
me opført 1960 og omforandret til ungkreaturer, kvægstalde opført 1900 og 1938, ma
skinhus 1938, lade 1970 og gylletank 1988. Gården drives med en kvægproduktion på
31 årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Der findes 2 trakto
rer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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HUS", TRABJERG, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-468156.
TAGE POULSEN, gårdejer, født
den 11.-1.-1928, søn af Petra og
Poul Poulsen, gift den 8.-3.-1958
med Eva Halager, født den 28.4.-1924, datter af Poula og Niels
Ulrik Halager. Parret har børne
ne: Anders, født den 15.-3.-1959
og Lene, født den 19.-4.-1961.
T.P. har været ved Holstebro Ek
sportmarked, han har været på
Vejlby Landbrugsskole. Han over

tog gården den 25.-11.-1957 fra Thomas Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 12,4 ha.
Stuehuset er opført 1942 og senere ombygget, kostald og svinestald opført 1965 og
lade 1950. Gårdens besætning er på 20 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til
høst.

MOSELUNDVEJ 2, "MOSELUND"
HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-461269.
EGON JENSEN VÆRING, gård
ejer, født den 19.-8.-1938, søn
af Signe og Magnus Væring, gift
den 19.-11.-1960 med Grethe Eli
sabeth Jensen, køkkenassistent,
født den 3.-5.-1939, datter af
Agnes og Christian Jensen. Par
ret har børnene: Inge Kathrine
og Karsten.
E.J.V. overtog gården den l.-ll.1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1864, tilbygget og moderniseret 1972, kostald, svinestald og lade
opført 1930 og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 5 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og maltbyg. Der findes 1 traktor, 1 plansilo med kold
lufts tørreri, halmfyr samt andel i Hvam-Borbjerg Møllelaug. Maskinstation bruges til
høst.
E.J.V. solgte gården den 1.-5.-1989 og flyttede til Vesterlund 126, 7830 Vinderup.

MOSELUNDVEJ 4, "HUMMELMOSE", HJERM, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-461082.
OLE LIND, gårdejer, født d. 5.3.-1959, søn af Esther og Laurits
Lind, gift den 4.-7.-1981 med Ka
ren Bøge, kontorassistent, født
d. 13.-5.-1957, datter af Asta og
Jens Bøge. Parret har børnene:
Claus og Charlotte.
O.L. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-10.-1985 fra Kaj Ove Jen
sen.

Ejendomsskyld 900.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1924 og moderniseret 1976, kostald opført 1968, svinestald 1902,
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lade 1902 og
landbrug med
duktionen er
salgsafgrøder
lufts tørreri.

ombygget 1976 og maskinhuset er fra 1977. Gården drives som alsidigt
en kvægproduktion på 20 årskøer og 25 ungdyr af racen Jersey. Svinepro
på 25 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise årligt. Planteproduktionens
er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og plansilo med varm og kold

MUNKBROVEJ 7, "HØJGÅRD",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435058.
PETER HYLDAHL, gårdejer,
født den 10.-10.-1938, søn af An
na Elisabeth og Georg Petrus Hyldahl, gift den 14.-4.-1965 med
Inge-Lise Christensen, rengørings
assistent, født den 21.-8.-1942,
datter af Esther Ingrid Hendrine
og Niels Daniel Christensen. Par
ret har børnene: Niels Peter,
født d. 16.-6.-1969, Lars Peter,
født d. 8.-9.-1970, Jens Peter, født d. 27.-6.-1973 og Klaus Peter, født d. 13.-1.-1976.
P.H. er kedelpasser på Holstebro Sygehus. Han overtog gården i 1982 fra Gunner Amstrup.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 36 ha., heraf 5,5 ha. skov og eng. Der er udlejet 15,5
ha.
Stuehuset er opført 1924, kostalden fra 1924 benyttes som svinestald, svinestald og
lade opført 1924 og maskinhusets alder er ukendt, desuden er der 4 minkhaller bygget
fra 1984-88. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, slagtesvinene opfe
des. Desuden er der en minkproduktion på 227 minktæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, rug, byg og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halm
fyr.

MUNKBROVEJ 8, "MUNKBRO",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435037.
LAURIDS SØNDERGAARD, gård
ejer, født den 13.-5.-1954, søn
af Anne Marie og Jens Hummelshøj Søndergaard, gift den 27.12.-1976 med Birthe Iversen, bør
nehavepædagog, født den 17.-5.1957, datter af Ruth Vium og
Henry Iversen. Parret har børne
ne: Elsebeth, født den 22.-8.1978, Anne Marie, født den 11.10.-1983, Marianne, født d. 11.3.-1986 og Charlotte, født den 14.-3.-1989.
L.S. har været på Landbohøjskolen, han er i bestyrelsen for Hjerm-Ginding Herreds
Landboforening og i repræsentantskabet for Vesjyske Slagterier. Han overtog gården
den 1.-5.-1983 fra Tage Frølund. Gården nævnes første gang i 1664.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 45,5 ha., der er frasolgt 1,75 ha. og der er 3,5 ha.
skov, eng og plantage. Desuden er der forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1923 og moderniseret flere gange, senest i 1987, avlsbygningerne
nedbrændte i 1962 og en del i 1988, svinestaldene er opført 1962, 1986 og 1988, lade
1962 og 1989, maskinhus 1987 og gylletank 1986. Gården drives med en svineprodukti
on på 120 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt og der sælges ca. 500
sopolte. Desuden er der 2 ammekøer af racen Blonde D'Aquitaine. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo
med varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt andel i Tvis Vindmøllelaug. På gården er
ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation bruges til høst.
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ERIK CHRISTENSEN, pelsdyravler, født den 16.-5.-1952, søn af Anna og Sigfred Chri
stensen, gift den 12.-5.-1978 med Else Marie Grønbæk, sygehjælper, født den 27.-1.1958, datter af Anna og Henry Grønbæk. Parret har børnene: Malene, født den 18.1.-1984 og Dennis, født den 6.-6.-1986.
E.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1980 fra
Hans G. Jensen, gården nævnes første gang omkring 1838.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 8,2 ha., heraf 0,5 ha. eng og 2,2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1984, bygningerne består af 16 minkhaller som er bygget fra
1967-88, den gamle kostald bruges som pelsrum. Pelsfarmen har en besætning på 1.400
minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer. På går
den er ansat 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.

MUNKBROVEJ 39, "STAUSHOLM"
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-425030.
ELSE MARIE BOUTRUP, pelsdyr
avler, født den 9.-6.-1941, datter
af Emilie og Harry Boutrup, gift
d. 18.-10.-1963 med Rahbæk Jen
sen, minkfarmer, født den 7.-9.1942, søn af Johanne og Martin
Rahbæk. Parret har børnene: Ry
an, født den 16.-2.-1966 og Tom
my, født den 4.-2.-1973.
E.M.B. overtog gården d. l.-ll.1977 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, der har været landbrug på stedet i mindst 100 år.
Areal 6,7 ha.
Stuehuset er opført 1982, pelseriet fra 1977 er udvidet i 1981, 24 minkhaller er byg
get fra 1966-1984 og maskinhusene er opført 1980 og 1981. Minkfarmens besætning er
på 2.000 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer. På
gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.
MUNKBROVEJ 41, "ØSTERHOLM"
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-424073.
ERLING ANDERSEN, kørselsle
der, født den 25.-5.-1931, søn af
Gerda og Svend Aage Andersen,
gift den 15.-11.-1953 med Gud
run Ølgaard Kristensen, født d.
27.-5.-1932, datter af Mathilde
Olesen Ølgaard og Karen Winther
Kristensen. Parret har børnene:
Svend Ole, født den 22.-8.-1955,
Karen, født den 9.-10.-1956 og
Else, født den 25.-1.-1958.
E.A. er ansat ved MD-Food, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1952, da den blev udstykket fra "Holmgård".
Ejendomsskyld 750.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1,1 ha. skov og 3,8
ha. eng.
Stuehuset er opført 1954 og tilbygget 1969, kostald, svinestald og lade opført 1954,
sidstnævnte er tilbygget i 1984. Gårdens besætning er på 225 slagtesvin. Der findes 1
traktor og plansilo med tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.
MUNKBROVEJ 43, "NØRRE HOLM", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97421332.
JENS JESPERSEN, gårdejer, født den 12.-11.-1924, søn af Kristiane og Anders Jesper-
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sen, gift den 25.-4.-1952 med Grethe Galsgaard, født den 27.-1.-1931, datter af Stinne
og Kristian Galsgaard. Parret har børnene: Inger, født den 13.-2.-1956, Bent, født den
2.-4.-1959 og Ulla, født den 11.-3.-1960.
Jens Jespersen overtog gården den 20.-3.-1952 fra Vagn Pedersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er antagelig opført i 1920 og senere moderniseret, kostald og svinestald op
ført 1930'erne og maskinhus 1968. Gårdens besætning er på 11 slagtekalve af racen
SDM, besætningen er under afvikling. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
MÅBJERG KIRKEVEJ 2, "HØGSAGER", MÅBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-423251.
ERNA SØNDERGAARD FUGL
SANG, gårdejer, født den 30.-3.1906, datter af Andrea Johanne
og Jens Christian Olesen, gift d.
12.-11.-1934 med Chresten Hans
Christensen Fuglsang, født den
10.-10.-1905, søn af Johanne og
Søren Christensen Fuglsang.
C.H.C.F. døde den 18.-1.-1980.
Parret har børnene: Johanne,

født den 16.-3.-1939 og Inger, født den 5.-5.-1944.
C.H.C.F. overtog gården den 1.-10.-1934 fra sine forældre, ved hans død overtog
E.S.F. gården, som kan føres tilbage til år 1800.
Areal 7,3 ha., der er bortforpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret 1947, kostald, svinestald og lade er
opført 1947.
MÅ BJERG KIRKEVEJ 3, "VESTER
VANG", MÅBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-423245.
VIGGO MADSEN, gårdejer, født
den 26.-3.-1923, søn af Kirsten
og Mads Madsen, gift den 12.-5.1957 med Sofie Husted Kirkeby,
rengøringsassistent, født d. 17.1.-1933, datter af Mary og Hol
ger Kirkeby. Parret har børnene:
Kirsten, født den 14.-9.-1959,
Karsten, født den 17.-2.-1959,
Holger, født den 4.-10.-1961 og
Mikael, født den 13.-2.-1968.
V.M. overtog gården den 16.-8.-1960 fra Simon Balleby.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er af ældre dato, tilbygget og moderniseret 1981, kostalden er moderniseret
og ombygget til svinestald, svinestald opført 1971, laden er af ældre dato og ombyg
get til svinestald, maskinhuset er fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på
31 årssøer, der sælges ca. 550 smågrise årligt, desuden er der 200 høns. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 1 traktor og kornsilo med varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
MÅBJERG KIRKEVEJ 7, "GADE", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-421261.
JENS GADE PEDERSEN, gårdejer, født den 18.-11.-1928, søn af Anna og Marius Pe
dersen, gift den 19.-9.-1964 med Gerda Larsen, født den 26.-1.-1933, datter af Mitte
og Christian Larsen. Parret har børnene: Anne Marie, født den 24.-7.-1965 og Christi
an, født den 27.-7.-1967.

Jens Gade Pedersen har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra
sin far, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som opstod
omkring 1885.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
16 ha.
Stuehuset er opført ca. 1885 og
senere moderniseret, gården ned
brændte i 1903, hvor lade og ma
skinhus blev genopbygget, kostald
og svinestald opført 1964. Går
den har en lille svinebesætning.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Maskinstation bruges til høst.

NAURVEJVEJ 24, "BRØNSHOLM"
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432078.
PETER MØLLER, maskinstations
ejer, født den 4.-3.-1932, søn af
Ane Marie og Karl Møller, gift
den 11.-3.-1961 med Grethe An
dresen, født d. 19.-12.-1939, dat
ter af Laura og Chresten Andre
sen. Parret har børnene: Mona,
født den 17.-9.-1961, Anne Ma
rie, født den 19.-7.-1963 og tvil
lingerne Karl og Kresten, født d.
12.-7.-1969.
P.M. overtog gården den 1.-8.-1961 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha., heraf 2,7 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere moderniseret, kostalden er ombygget til
værksted i 1974, værksteder og garage opført 1986 og maskinhuse 1981 og 1984. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der
drives maskinstation fra ejendommen og der er 7 traktorer, 3 mejetærskere samt en
alsidig maskinpark for drift af maskinstation. Der er gennemsnitlig 4 ansatte på ma
skinstationen.
NAURVEJ 26, "BRONSHOLM",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432249.
EJNAR KJELDSEN, landmand,
født den 25.-8.-1913, søn af Met
te og Søren Kjeldsen, gift den
4.-6.-1942 med Anne Margrethe
Christiansen, født den 10.-10.1916, datter af Anne Marie og
Niels Iversen. Parret har børne
ne: Gerda, født den 4.-1.-1945,
Henny, født den 18.-2.-1948 og
Hanni, født den 17.-3.-1957.

E.K. overtog gården den 1.-7.-1942 fra sin svigermor.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 11 ha., heraf frasolgt 1 ha.
Stuehuset er opført 1910, kostald, svinestald og lade ligeledes 1910, maskinhus 1968
og hønsehus 1956. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg.
Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
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NIELS ERIK GADE LARSEN, minkfarmer, født den 5.-6.-1936, søn af Marie Magdale
ne "Magda" og Mads Kristian Larsen, gift den 16.-10.-1987 med Bente Hansen, født
den 19.-3.-1950, datter af Marianne og Bertel Hansen. Parret har børnene: Karsten,
født den 12.-12.-1977 og Mads, født den 1.-7.-1988.
N.E.G.L. overtog gården i 1984 fra Kaj Olsen. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1884 og senere moderniseret, hestestald opført 1911, 9 minkhaller
er bygget fra 1974-88, pelsdyrrum og lade 1984. Gårdens besætning er på 1.000 mink
tæver, desuden er der 6 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NAURVEJ 43, "KIRKEGÅRD", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432069.
JENS OFFERSGAARD JENSEN, gårdejer, født den 11.-10.-1921, søn af Ane og Kristi
an Jensen, gift den 11.-10.-1947 med Krista Kirstine Pedersen, født den 18.-12.-1927,
datter af Ane Marie og Jens Peder Marinus Pedersen. Parret har børnene: Lisbeth Elinor, født den 28.-10.-1949, Frode, født den 1.-5.-1956, Bjarne, født den 7.-3.-1958 og
Lene, født den 16.-3.-1966.
F.O.J. overtog gården den 1.-11.-1947 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 4 ha. mose og hede.
Stuehuset er opført før 1889 og senere moderniseret, kostald opført 1962 og udvidet
1975, svinestald opført 1962, laden er af ældre dato og maskinhuset er fra 1964.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 23 årskøer, 26 ungdyr
og 12 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er på 5 årssøer, der produces ca.
80 stk. slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer og kornsilo med tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

NAURVEJ 45A, "NY SOLVANG",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432095.
JENS KRISTIAN JENSEN, gårde
jer, født den 22.-3.-1937, søn af
Frederikke og Emil Jensen, gift
den 17.-1.-1959 med Renate Schomacker, født d. 17.-1.-1940, dat
ter af Anna Margrethe og Max
Schomacker. Parret har børnene:
Bent Anders, født d. 25.-4.-1959
og Keld, født den 1.-7.-1962.
J.K.J. overtog gården i oktober
1963 fra Hans Dåther, gården lå oprindelig ved Naurvej 22.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 11,9 ha.
Stuehuset er opført 1976, svinestalde 1973 og 1978, lade 1974 og maskinhus 1977. Går
den drives med en svineproduktion på 22 årssøer, der sælges ca. 440 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plan
silo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen
Keld har bygget værksted i en af avlsbygningerne og startet eget firma "Kelds Auto".
NAURVEJ 47, "BJERREGÅRD", NAUR, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-432096.
KRISTIAN BORUP, gårde
jer, født den 24.-11.-1951,
søn af Agnethe og Svend
Borup, gift den 3.-5.-1980
med Inger Margrethe Elbæk
børnehavepædagog, født d.
11.-9.-1950, datter af Kir
sten og Peder Elbæk. Par
ret har børnene: Carsten,
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Kristian Borup har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i
1977 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1892.
Areal 61 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostald 1932, løsdriftstald 1977, svinestalde 1932 og 1980,
lade 1932, maskinhus 1983, gylletank 1986 og udendørs køresilo 1978. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 52 årskøer og 70 stk. opdræt af ra
cen SDM. Svineproduktionen er på 100 årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er frøgræs og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, plansilo og tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På går
den er ansat 1 medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
NAURVEJ 49, "LUNDGÄRD", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432026.
MAGNUS KRISTIAN MIKKELSEN, landmand, født den 13.-6.-1903, søn af Kirstine og
Peder Mikkelsen, gift den 24.-10.-1933 med Kirstine Kjærgaard, født den 20.-8.-1903,
datter af Jouline og dens Kjærgaard. Parret har datteren Grethe, født den 3.-9.-1934.
M.K.M. overtog gården den 10.-10.-1933.
Areal 18,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1900.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 1 trak
tor, en svigersøn passer jorden.

NEDER SAVSTRUPVEJ 1, SAV
STRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423562.
JOHANNES EJSING, gårdejer,
født den 20.-9.-1909, søn af Kath
rine og Peder Ejsing, gift den
20.-11.-1940 med Emma Nielsen,
født den I3.-2.-1922, datter af
Karen og Ingvard Nielsen. Parret
har børnene: Ingrid, født den 2.12.-1946, John, født den 2.-3.1949, Bente, født d. 16.-8.-1951,
Ove, født den 6.-8.-1956 og Bir
the, født den 19.-9.-1963.
J.E. overtog gården den 1.-4.-1940 fra Theodor Groth. Gården er udstykket som stats
husmandsbrug fra "Neder Savstrup"
Ejendomsskyld 570.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1940 og senere tilbygget, kostald og svinestald opført 1940, ma
skinhuse 1962 og 1980. Gårdens besætning er på 8 slagtekalve af racen SDM, 2 årssøer
og 20 slagtesvin. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

NEDER SAVSTRUPVEJ 2, "VE
STER SAVSTRUP", SAVSTRUP,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423657.
KRISTIAN KIRKEGAARD, gård
ejer, født den 25.-7.-1932, søn
af Karen og Jens Kirkegaard,
gift den 21.-9.-1957 med Inger
Henriksen, født den 13.-7.-1932,
datter af Kirsten Agerbo og Pe
der Henriksen. Parret har børne
ne: Jens, født den 10.-11.-1958,
Karen, født d. 9.-3.-1960, Peder,
født d. 23.-1.-1962, Henrik, født
den 16.-8.-1966 og Ole, født den 2.-1.-1969.
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23.-2.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 19 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1927 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1927,
lade og maskinhus 1987. Gårdens besætning er på 5 ungdyr, SDM, og 1 ammeko af ra
cen Charolais. Svineproduktionen er på 2 årssøer, der produceres 120 slagtesvin. Der
findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo med tørreri samt halmfyr. Maskinsta
tion bruges til høst.

NEDER’SAVSTRUPVEJ 3, "NEDER SAVSTRUP", 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423576.
KNUD HEJLSKOV SØRENSEN, gårdejer, født den 14.-7.-1925, søn af Marie og Kristi
an Hejlskov Sørensen.
K.H.S. overtog gården den 20.-1.-1961 fra sin far. Gården blev i 1912 flyttet til dens
nuværende placering, den lå tidligere ved Savstrup Ä.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1981, kostald og svinestald 1965, lade 1967, maskinhuse 1974 og
1982. Gårdens besætning er på 70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps, korn og kartofler. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
1 tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.

NØRRE B1RKMOSEVEJ 2, "HOLMGÅRD", SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468184.
PEDER HØGILD BROGAARD, gårdejer, født den 23.-4.-1927, søn af Petra og Jens
Brogaard, gift den 5.-4.-1950 med Ruth Væggermose, hjemmesyerske, født den 16.12.-1926, datter af Anna og Peder Væggermose. Parret har børnene: Jens og Arne,
født den 9.-12.-1951, Bjarne, født den 21.-8.-1954 og Solveig, født den 22.-4.-1957.
P.H.B. er ansat ved Hjerl Hede Frilandsmuseum ca. 10 måneder om året, han har væ
ret på Haslev Landbrugsskole og er tillidsmand i Hjerm-Ginding Herred Landbofore
ning. Han overtog gården i 1950 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 24,8 ha., heraf 1 ha. skov. 3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1950, kostald, svinestald og lade ligeledes 1950 og maskinhus
1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der findes 2
traktorer og 1 varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

NØRRE BIRKEMOSEVEJ 3, "BAKKEHUSET", SKAVE, 7500 HOLSTEBRO.
FREDE BAUNSGÅRD, fængselsbetjent, født den 24.-7.-1955, søn af Marie og Holger
Baunsgård, bor sammen med Karen Trier Nielsen, sygeplejerske, født den 20.-2.-1962,
datter af Signe og Christian Trier Nielsen.
F.B. overtog gården den 1.-4.-1988 fra Herdis Højgård Gren.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 16,5 ha., heraf 2,8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1974, kostald og svinestald 1937 og delvis ombygget i 1977, ma
skinhuset er opført 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
NØRREBJERGVEJ 2, "NY MOSEBYGÄRD", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97424892.
BIRTHE KRISTENSEN, dagplejemor, født den 21.-12.-1940, datter af Manny Nielsine
og Anders Richard Andersen, gift den 11.-5.-1963 med Arne Kristensen, ingeniør, født
den 2.-10.-1939, søn af Edith Selma og Aage Julius Kristensen. Parret har børnene:
Jytte, født den 24.-5.-1964, Ulla, født den 24.-9.-1967 og Rikke, født den 14.-6.-1973.
B.K. overtog gården den 13.-4.-1984 fra Karen Dahl.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1896 og senere restaureret, kostald og svinestald opført 1896 og
senere ombygget, lade og maskinhus 1896 og senere ombygget. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor og
halmfyr, maskinstation bruges til markarbejdet.

NØRRE BØGILDVEJ 2, "SDR. BØGILD", BØGILD, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461297.
ARNE og SVEND KROG, gårdejere.
S.K. er født den 5.-3.-1924, søn af Maren og Frede Krog, gift den 24.-11.-1954 med
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6.-12.-1929, datter af Karla og
Mathias Sørensen. Parret har bør
nene: Jens, født d. 24.-12.-1955,
Arne, født den 8.-2.-1957, Han
ne, født den 21.-3.-1959 og El
len, født den 2.-8.-1962.
Arne Krog er født d. 8.-2.-1957,
han blev gift d. 23.-6.-1984 med
Lene Majgaard Jensen, sygeplejer
ske, født den 15.-10.-1956, dat
ter af Jytte og Svend Aage Jen
sen. Parret har datteren Anne,
født den 17.-5.-1984.
Foto: Kastrup Luftfoto.
Svend Krog har været på Lade
lund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1958 fra sin mor. Gården har været
i slægtens eje siden 1884.
A.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han fik halvpart i gården den 1.-7.-1985.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført 1907 og moderniseret flere gange, senest i 1988, nye avlsbygnin
ger blev opført i 1964 bestående af kostald, svinestald og lade, maskinhus opført 1958,
indendørs køresilo 1977 og gylletank 1987. Gården drives med en kvægproduktion på
55 årskøer og 120 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der findes 3 traktorer, andel i mejetærsker samt kornsilo med varm og kold lufts
tørreri. På gården er ansat 1 deltids medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
NØRRE BØGILDVEJ 6, "BØGILDKÆR", BØGILD, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-461340.
EJNAR SØRENSEN, husmand,
født den 9.-12.-1924, søn af An
drea og Niels Sørensen, gift den
24.-4.-1948 med Marie Wad, ren
gøringsassistent, født den 15.-10.
1925, datter af Meta og Knud
Wad. Parret har børnene: Hans
Otto, Else, Eivind, Inge og Ka
rin.
E.S. er specialarbejder. Han over
tog gården den 1.-8.-1951 fra Vil
ly Olesen. Gården er oprindelig
udstykket fra "Nr. Bøgild" og den har eksisteret i ca. 150 år.
Areal 16 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha.
Stuehuset er opført 1905 og moderniseret i 1972, kostald og lade er nu indrettet med
hestebokse og værksted, maskinhuset er fra 1976. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af frøgræs, ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, 1 meje
tærsker samt korntørreri med varm og kold luft.
NØRRE FELDINGVEJ 100, "STORE HESTBJERG", HESTBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-485108.
JENS HESTBJERG, født den 15.-11.-1936, søn af Esther og Bertel Hestbjerg, bor sam
men med Anne Kirstine Nielsen, sygeplejerske, født den 5.-3.-1940, datter af Tinna og
Johannes Nielsen. Parret har børnene: Helle, Bertel og Jane.
J.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far,
nuværende ejer er 20. generation på gården. Den nævnes første gang i begyndelsen af
1400-tallet.
Stuehuset, der blev opført i 1803, var bygget af Odderskind, den nuværende ejers bed
stefar tog initiativ til beplantning af egnen.
Areal 112,7 ha., heraf 30 ha. hede og mose.
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Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo med kold og varm lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1
fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

NØRRE HVAMVEJ 1, "V. HVAMGÅRD", HVAM, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-461396.
PEDER PEDERSEN SCHMIDT,
gårdejer, født den 6.-5.-1927, søn
af Nikoline og Søren Pedersen
Schmidt, gift den 6.-5.-1955 med
Erna Christiansen, født den 24.8.-1933, datter af Kathrine og
Peder Kristian Christiansen. Par
ret har børnene: Karen og Søren
Peter.
P.P.S. overtog gården den 1.-5.1973 fra dens Lebech.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført 1928 og senere moderniseret, svinestalde opført 1974, 1976, 1978
og 1980, lade 1890, maskinhus 1980 og gylletank 1984. Gården drives med en svinepro
duktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til høst og gødnings udkørsel.

NØRRE HVAMVEJ 5, "OVER
BRØDBÆK", BRØDBÆK, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-461210.
JOHN BRØDBÆK, gårdejer, født
den 13.-2.-1952, søn af Esther
og Ejner Brødbæk, gift den 13.7.-1974 med Birgit Jensen, født
den 30.-4.-1953, datter af Alfred
og Gudrun Jensen. Parret har
børnene: Thomas, Nikolaj, Ka
thrine og Daniel.
J.B. overtog gården den 1.-10.1974 fra sin far, gården har væ
ret i slægtens eje siden den 20.10.-1868. Tidligere var den fæ
stegård under Rydhave indtil
1796, købsprisen i 1796 fra 1.380 rdlr. og 12 sk.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1909 og senere moderniseret, svinestaldene er bygget fra 19741982, lade 1982, maskinhus 1975 og gylletank 1984. Gården drives med en svineproduk
tion på 150 årssøer, der produceres ca. 3.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps og frø. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold
lufts tørreri, halmfyr samt andel i Borbjerg-Hvam Vindmøllelaug. J.B. ejer og driver
også Perregårdvej 7.

NØRRE HVAMVEJ 6,
461159.
JOHANNES KRISTIAN
Niels Nielsen, gift den
af Ane Aaby og Peder
J.K.N. overtog gården

"LILLE TORSDAL", NR. HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-

NIELSEN, gårdejer, født den 6.-11.-1909, søn af Margrete og
30.-5.-1946 med Dagmar Pedersen, født den 26.-5.-1918, datter
Pedersen.
i 1945 fra Sigurd Bjerre. Gården er udstykket fra "Torsdal" i
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Ejendomsskyld 520.000. Areal 7
ha.
Lille Torsdals stuehus er opført
1939, kostald, svinestald og lade
er ligeledes fra 1939 og maskin
hus fra 1950. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 152
stk., desuden er der 50 høns. Der
findes 1 traktor og plansilo med
kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

NØRRE HVAMVEJ 8, "NØRREGAARD", NR. HVAM, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-461221.
BENT NØRGAARD RASMUSSEN,
gårdejer, født den 1.-11.-1936,
søn af Agnes og Christian Ras
mussen, gift den 16.-2.-1963
med Inger Marie Krunderup, ek
speditrice, født den 20.-1.-1939,
datter af Dagny og Jens Krunde
rup. Parret har børnene: Kirsten,
Hanne, og Jens Kristian.
B.N. R. har været på Haslev
Landbrugsskole. Han er medlem af Menighedsrådet ved Borbjerg Kirke. Han overtog
gården den 7.-12.-1962 fra Peter Christian Jensen. Ejendommen blev i 1881 flyttet fra
"Torsdal".
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 42,2 ha., heraf 5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
70 ha.
Stuehuset er opført 1881, senere tilbygget og moderniseret, kostald opført 1919 og
ombygget til svinestald 1973, svinestalde 1970 og 1977, lade 1919, maskinhus 1948 og
gylletank 1984. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres
ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og
rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo med varm lufts tørreri, halmfyr
samt andel i Borbjerg-Hvam Møllelaug.

NØRREVANG 4, "NØRREGÅRD", SKAVE 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468045.
SVEND ERIK VENNEGÅRD JENSEN, gårdejer, født den 26.-4.-1960, søn af Ebba og
Peder Vennegård.
S.E.V.J. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 1.-7.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1873.
Skave Maskinstation startedes af Peder Vennegård på ejendommen, sønnen Jørgen har
overtaget maskinstationen, som er flyttet til Hesselåvej 17.
Areal 33 ha., heraf 6 ha. skov. Desuden er der forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1975, ungdyrstald og lade 1974, maskinhus 1970, in
dendørs køresilo 1975 og gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 105
årskøer + opdræt, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og frø. Der findes 5 traktorerer, 1 mejetærsker og plansilo med varm og kold lufts
tørreri. På gården er 1 fast medhjælper samt 1 fodermester og der bruges lidt maskin
station.
S.E.B.J. driver også Øster Trabjergvej 4.
ORMSTRUPVEJ 10, "MERGELTOFT", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-4851 13.
CARLO LISBJERG, gårdejer, født den 22.-7.-1934, søn af Petra og Peter Christian
Lisbjerg, gift den 26.-5.-1976 med Helga Poulsen, født den 21.-6.-1933, datter af Ma
rie og Martin Poulsen. Parret har børnene: Lisbet, født den 21-.12.-1955 og Helle,
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Carlo Lisbjerg overtog gården den 1.-7.-1969 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 27,3 ha., heraf 2,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
18,2 ha.
Stuehuset er opført 1920, tilbygget og moderniseret 1963, kostald opført 1920 og om
bygget 1954, svinestald opført 1977, lade og kornsiloer 1971 samt maskinhus 1979. Går
den drives med en svineproduktion på 30 årskøer, der sælges ca. 500 smågrise årligt.
Desuden er der 4 ammekøer og 5 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm og
kold lufts tørreri.

ORMSTRUPVEJ 16, "HØJLUND",
RÅSTED, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-485283.
KRISTIAN MAARBJERG, gårde
jer, født den 13.-4.-1921, søn af
Johanne og Martinus Maarbjerg,
gift den 3.-4.-1949 med Edith
Barslund, født den 29.-7.-1928,
datter af Anna og Marius Bars
lund. Parret har børnene: Jørgen,
født den 27.-10.-1950, Anna, født
den 19.-9.-1952, Henrik, født den
2.-10.-1954, Holger, født den 13.
11.-1955 og Marius, født den 30.4.-1961.

Kristian Maarbjerg har været på
Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1964
fra Kristian Domdal.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22
ha., heraf 1,6 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1980, alle
avlsbygningerne er nedrevet og
garagen er opført i 1980. Gården
drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn og
ærter. Maskinparken fra "Garsdal", Garsdalvej 1, benyttes, de
to gårde drives sammen.

OVER SAVSTRUPVEJ 2, "OVER SAVSTRUP", SAVSTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97468143.
GUNNAR STENBERG MADSEN, gårdejer, født den 16.-4.-1946, søn af Lydia og Johan
Viggo Madsen, gift den 18.-7.-1970 med Bodil Marie Søgaard, kontorassistent, født den
30.-3.-1946, datter af Birgitte og Mads Søgaard. Parret har børnene: Rikke, født den
25.-3.-1972 og Morten, født den 8.-2.-1974.
G.S.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-3.-1970 fra
sin far.
Areal 43 ha., heraf 11 ha. skov.
Stuehuset er opført 1906 og senere moderniseret, kostald opført 1959 og ombygget
1974, lade opført 1950, maskinhus 1977 og gylletank 1987. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm og kold lufts tør
reri samt halmfyr. På gården er ansat 1 deltids medhjælper.
OVER SAVSTRUPVEJ 6, "LILLE SAVSTRUP", SAVSTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97468140.
JOHANNES KOBBORG KRISTENSEN, elektriker, født den 13.-6.-1952, søn af Anne
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Marie og Arne Kristensen, bor sammen med Karen Nissen, fysioterapeut, født den
11.-10.-1957, datter af Lis og Thomas Nissen.
Johannes Koborg Kristensen overtog gården i sommeren 1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 5,5 ha., heraf 1 ha. eng. Der er udlejet 3,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og moderniseret 1988, kostald, svinestald og lade er
fra ca. 1920.
OVER SAVSTRUPVEJ 8, "ØSTERTOFT", HESSEL, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-468343.
SVEND ERIK LAURIDSEN, gård
ejer, født den 23.-8.-1948, søn af
Gudrun og Kristian Lauridsen,
gift den 6.-9.-1969 med Elsebeth
Melgaard, født den 17.-7.-1947,
datter af Gerda og Knud Mel
gaard. Parret har børnene: Birthe
Kirsten, født den 6.-12.-1972 og
Majbritt Annette, født den 6.-5.1975.
S.E.L. overtog gården den 1.-2.-1972 fra Gunnar Kirkeby.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 19,8 ha. Desuden er der forpagtet
9 ha.
Stuehuset er opført 1935, tilbygget og moderniseret 1976, kostald opført 1973, løsdriftstald 1977 og 1979, lade 1974, maskinhus 1988, foderhus 1983, gylletanke 1979 og
1988 samt indendørs køresilo 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 70 års
køer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og korn. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bru
ges til høst.
OVER SAVSTRUPVEJ 10, "VE
STER TOFT", HESSEL, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468257.
AAGE EMIL NIELSEN, gårdejer,
født den 3.-9.-1936, søn af Anna
og Søren Nielsen, gift den 21.5.-1960 med Esther Margrethe
Albrektsen, født den 14.-4.-1937,
datter af Jensine og Niels Kristi
an Kjerstejn Albrektsen. Parret
har børnene: Inger, født den 3.6.-1961, Ejvind, født den 17.-9.1962 og Bente, født den 3.-2.1965.
AA.E.N. overtog gården den 1.-4.-1960 fra Søren Nielsen. Sønnen Ejvind har andel i
minkfarmen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Desuden er der forpagtet 6
ha.
Stuehuset er opført 1911 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1963, 3
minkhaller er opført 1988/89, lade 1982 og maskinhus 1984. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM, desu
den er der 130 slagtesvin. Minkproduktionen er på 212 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation
bruges til høst.
PAJBJERGVEJ 2, "MUNKSGAARD", SDR. HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461036.
SVEN POULSEN, gårdejer, født den 3.-12.-1937, søn af Klara og Esper Poulsen, gift
den 19.-10.-1961 med Jytte Kirstine Laursen, født den 19.-10.-1939, datter af Agnes
Carlo Laursen. Parret har børnene: Torben, Erik og Jan.
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holm Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-8.-1965 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som har været
i slægtens eje siden den 4.-2.1890. Gården kan føres tilbage
til 1486.
Ejendomsskyld 2.010.000. Areal
47,2 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1910 og se
nere moderniseret, kostald opført
1959 og ombygget til svinestald i
1988, svinestald opført 1980, lade 1978, foderhus 1974, maskinhus 1983, gylletank 1979
og indendørs køresilo 1972. Gården drives med en svineproduktion på 38 årssøer, der
produceres ca. 750 slagtesvin. Desuden er der 18 ammekøer og 12 ungdyr af racen Li
mousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med kold lufts tørreri, halm
fyr samt andel i Borbjerg-Hvam Vindmøllelaug. På gården er 1 skoledreng som med
hjælper.

PAJBJERGVEJ 4, "PAJBJERG",
HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-461015.
JOHANNES HAVE, gårdejer,
født den 10.-12.-1925, søn af
Anna og Christian Have.
J.H. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 12.-3.-1964 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
42 ha.
Stuehuset er opført 1885 og sene
re moderniseret, kostald, svine
stald og lade opført 1919, ma
skinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca.
900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rajgræs, raps, ærter, byg og
hvede. På gården er forædling af forskellige Pajbjerg stammer påbegyndt. Der findes
3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri.
PERREGÅRDVEJ 1, "NYBORG", HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461283.
JENS ERIK SKOVGÅRD, gårdejer, født den 12.-4.-1943, søn af Anna og Jens Skov
gård, gift den 12.-4.-1969 med Birgit Lilian Nielsen, hjemmesygeplejerske, født den
12.-5.-1945, datter af Anna og Marius Nielsen. Parret har børnene: Tina og Søren.
J.E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-3.-1969
fra Jens Lind.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 16,5 ha. og der er lejet 5 ha.
Hele gården nedbrændte i 1949 og blev genopført samme år. Stuehuset er opført 1949
og restaureret i årene 1969-1978, kostalden fra 1949 er ombygget til svinestald i
1979, svinestald opført 1972, maskinhus 1965 og lade 1949. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 75 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 1 traktor og
plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

PERREGÅRDVEJ 2, "ST. PERREGÅRD", HVAM, 7500 HOLSTEBRO.
LAUGE KJELSMARK, gårdejer, omtales under Kjeldsmarkvej 6.
L.K. overtog gården den 1.-1.-1986 fra Karlo Ørgaard.
Areal 65 ha.
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bestående af kostald, svinestald, lade og maskinhus, er fra 1953. På gården er der 1
plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med
Kjeldsmarkvej 6.

PERREGÄRDVEJ 7, "LILLE PERREGÄRD", PERREGÄRD, 7500 HOLSTEBRO.
JOHN BRØDBÆK, gårdejer, omtales under Nørre Hvamvej 5.
J.B. overtog gården den 1.-12.-1985 fra Gunnar Munk Nielsen.
Ejendomsskyld 1.330.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1910 og senere moderniseret, det er udlejet, svinestald opført
1962, lade 1935 og gylletank 1986. Der er en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt
på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frø. Der findes 1
plansilo med varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Nørre Hvamvej 5.
PRINS BURIS VEJ 82, "LINDBALLE", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-403856.
HUGO JENSEN, gårdejer, født den 7.-5.-1935, søn af Johanne og Jens Peter Jensen,
gift den 13.-10.-1962 med Lis Jensen, født den 29.-8.-1944, datter af Signe og Jo
hannes Jensen. Parret har børnene: Kirsten, født den 26.-3.-1963 og Jens Peter, født
den 22.-7.-1969.
H.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1975
fra Harald Lindballe, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf 1,1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1917 og senere moderniseret, kostalde opført 1928 og 1978,
svinestald 1955, lade 1928 og maskinhus 1960, desuden er der 3 minkhaller fra
1988/89. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 25 ungdyr og 20
slagtekalve, alle af racen DRK. Desuden er der en minkproduktion under opbygning,
den er p.t. på 150 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri.

PRINS BURIS VEJ 83, "DUEHOLM", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-403881.
HARRY KLEJNSTRUP JENSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1929, søn af Maren og Svend
Klejnstrup Jensen.
K.H.J. overtog gården i april 1959 fra sin far. Gården har eksisteret siden 1878.
Areal 21 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1879, kostald og svinestald ligeledes fra 1879, lader 1918 og 1958
samt maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 10 ungdyr
og 4 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der 5 heste. Der findes 1 traktor, der
benyttes lidt maskinstation.
PRINS BURIS VEJ 84,"NYHOLM"
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-435022.
KAJ VERNER CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 6.-11.-1920,
søn af Marie Elisabet og Jens
Peter Christensen, gift den 9.12.-1961 med Margrethe Agerbæk
Nielsen, født den 24.-1.-1937,
datter af Johanne og Niels Ager
bæk Nielsen. Parret har børnene:
Peter, født den 23.-2.-1963,
Niels, født den 20.-1.-1965, Kurt,

den 27.-7.-1967 og Jan, født den 29.-5.-1970.
K.V.C. overtog gården den 20.-8.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 23 ha., heraf 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkring 1860 og senere moderniseret, kostald, lade og maskinhus
er fra 1956 og svinestald 1966. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 80 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, andel i mejetærsker, 1
vandingsmaskine og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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PRINS BURIS VEJ 85, "BURIS
HOLM", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435158.
FREDERIK CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 7.-6.-1925, søn af
Marie Elisabeth og Jens Peter
Christensen, gift den 2.-9.-1959
med Dagmar Johanne Sarup Niel
sen, født den 17.-5.-1922, datter
af Anine og Anton Nielsen.
F.C. overtog gården i 1959, da
den blev udstykket fra "Nyholm".
Ejendomsskyld 650.000. Areal
16,5 ha., heraf 1,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1959, kostald, svinestald og lade ligeledes fra 1959 og maskinhus
1960. Gårdens besætning er på 50 slagtesvin og 10 ungdyr af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, andel i mejetærsker og plansilo
med varm lufts tørreri, der bruges lidt maskinstation.
PRINS BURIS VEJ 86, "MUNK
HOLM", TVIS, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-435159.
JØRGEN CHRISTENSEN, gårdej
er, født den 9.-12.-1928, søn af
Marie og Peder Christensen, gift
den 19.-3.-1955 med Elly Dyrmo
se, født den 19.-7.-1927, datter
af Astrid og Karl Dyrmose. Par
ret har børnene: Leif, født den
3.-3.-1957, Bent, født den 10.10.-1961, Lone, født den 22.-10.
-1962 og Ulla, født den 8.-4.-1967.
J.C. overtog gården i 1955, da han købte jorden fra sin far.
Areal 16,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1955, kostald, svinestald og lade ligeledes fra 1955, maskinhus
1965 og svinestald 1970. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der
sælges ca. 350 smågrise og 80 slagtesvin årligt. Desuden er der 14 slagtekalve af
blandet race. Der findes 1 traktor, andel i mejetærsker, kornsilo med varm lufts
tørreri samt 1 vindmølle. Der bruges lidt maskinstation.
PRINS BURIS VEJ 87, "LILLESKOV", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435214.
JAKOB GRØNBÆK, gårdejer, født den 20.-4.-1945, søn af Karen og Kjeld Grønbæk,
gift den 14.-12.-1968 med Else Bertelsen, omsorgsmedhjælper, født den 1.-8.-1947,
datter af Ingrid og Karl Bertelsen. Parret har børnene: Susanne, født den 18.-12.-1971,
Karen, født den 14.-4.-1975 og Jonna, født den 1.-11.-1979.
J.G. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1968 fra sin
far, gården har eksisteret siden 1873.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23,5 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1952, laden er ombygget til kostald i 1970, ungdyr
stald opført 1978, svinestald 1971, staklade 1976 og maskinhus 1980. Gården drives
med en kvægproduktion på 38 årskøer, 32 ungdyr og 18 slagtekalve, alle af racen
SDM. Der findes 2 traktorer, 1 vandingmaskine og kornsilo med varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

PRINS BURIS VEJ 89, "NØRREVANG", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435514.
JENS CHRISTIAN CARLSEN, tømrer, født den 19.-11.-1950, søn af Karla og Jens
Christian Carlsen, gift den 24.-8.-1974 med Karen Marie Nielsen, laboratorieassistent,
født den 26.-4.-1954, datter af Kirstine og Carl Gustav Nielsen. Parret har børnene:
Mads, født den 23.-3.-1978 og Kristian, født den 30.-5.-1981.
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Areal 5 ha., der er udlejet 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1904 og senere tilbygget og moderniseret, kostald, s vinestald og
lade er opført 1904 og 1963. Gårdens besætning er på 1 hest og lidt får.
RAVNSBJERGVEJ 13, "TING
GÅRD", FALSIG/NAUR, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-487127.
KRESTEN VAGN OLESEN, gård
ejer, født den 29.-12.-1918, søn
af Eva og Lars Thorlev Olesen,
gift den 7.-2.-1942 med Gerda
Nielsine Poulsen, født den 9.-7.1919, datter af Lise Kathrine
Jørgine og Jens Andreas Poulsen.
Parret har børnene: Grete, født
den 28.-8.-1942, Kristense, født
den 9.-12.-1944, Jens Thorlev,
født den 10.-1.-1946 og Majbrit,

født den 7.-5.-1959.
K.V.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1944 fra
sin far, gården stammer fra 1909.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1909 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1960,
lade 1909 og maskinhus 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 kornsilo med
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
RAVNSBJERGVEJ 15, "LILLE
HEDE", FALSIG/NAUR, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-487335.
JENS THORLEV OLESEN, lærer,
født den 10.-1.-1946, søn af Ger
da og Vagn Olesen, gift den
27.-9.-1969 med Henny Korsgård,
kirkegårdsassistent, født den
25.6.-1948, datter af Ella og Henry
Korsgård. Parret har børnene:
Malene, født den 12.-1.-1972 og
Kristina, født den 24.-4.-1976.
J.T.O. overtog gården den 1.-6.1971 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 660.00. Areal 4,3 ha.
Stuehuset er opført 1880 og 1920, det er restaureret 1968-1971, stald og lade opført
1982 og carport 1975. Gårdens besætning er 1 hest samt nogle får og lidt fjerkræ. Der
drives økologisk havebrug på ejendommen, der er 2 traktorer samt andel i Langhøj
Vindmøllelaug.

RAVNSBJERGVEJ 17, "VESTERHEDE", FALSIG/NAUR, 7500 HOLSTEBRO.
GUDRUN og EGON NIELSEN.
E.N. er gårdejer og pens, overlærer født den 6.-3.-1939, søn af Else og William Niel
sen, gift den 26.-6.-1965 med Gudrun Andersen, overlærer, født den 29.-9.-1938,
datter af Agathe og Søren Andersen. Parret har børnene: Jørgen, født den 3.-12.-1970
og tvillingerne Kirsten og Marie, født den 13.-12.-1974.
E.N. og G.N. overtog gården den 1.-7.-1972 fra Anker Jespersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 8 ha. plantage og 2
ha. eng. 30 ha. er forpagtet.
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Vesterhedes stuehus er opført 1973, kostalde 1939 og 1967, lader 1949 og 1976 samt
maskinhus 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 kornsilo.
RINGKØBINGVEJ 2, "GRANLY",
IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423375.
ERHARDT PEDERSEN, gårdejer,
født den 22.-1.-1932, søn af Ma
rie og Peder Pedersen, gift den
18.-3.-1957 med Inger Johanne
Thomsen, født d. 8.-8.-1935, dat
ter af Agnes og Johannes Thom
sen. Parret har børnene: Birgit,
født den 23.-11.-1966 og Lilly,
født den 11.-6.-1972.
E.P. overtog gården den 16.-2.1957 fra Aksel Agstrup. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37,4 ha., heraf tilkøbt 23 ha.,
der er 1 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostald og svinestald 1965 og 1974, lade 1951, maskinhus
1971 og gylletank 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ung
dyr og 16 slagtekalve, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo med varm og kold lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

RINGKØBINGVEJ 6, "ROSEN
LUND", IDOM, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-423778.
KRISTIAN VANGHØJ HANSEN,
gårdejer, født den 17.-2.-1920,
søn af M. og Niels Hansen, gift
den 27.-12.-1942 med Herla Niel
sen Hvam, født den 9.-3.-1921,
datter af Marie og Laurits
Hvam. Parret har børnene: Bent,
født den 8.-3.-1943, Bruno, født
den 26.-1.-1947 og Jørgen, født
den 8.-6.-1953.K.V.H. overtog
gården den 11.-12.-1942 fra sin
far. Der har tidligere været mølleri på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere moderniseret, kostalde opført 1960 og
1968, lade 1968 og maskinhus 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskø
er, 37 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 plansilo med tørreri. Der er en
søn som fast medhjælp og der bruges lidt maskinstation.
RINGKØBINGVEJ 9, "LERGRAV"
IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-427324.
ERIK MADSEN, gårdejer, født d.
13.-8.-1954, søn af Ingeborg og
Ejner Madsen, gift den 20.-8.1977 med Karin Irene Birkkjær
Larsen, kontorassistent, født den
18.-12.-1954, datter af Gerda og
Søren Larsen. Parret har børne
ne: Dorte, født den 17.-5.-1978,
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Ditte, født den 3.-8.-1981 og Denise, født den 27.-6.-1989.
E.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1979 fra
Ejner Thesbjerg.
Areal 22,1 ha. Stuehuset er af ældre dato, men løbende moderniseret, kostald opført
1960, 7 minkhaller 1984- 1988, lade 1947 og ombygget til pelseri, maskinhuset er af
ældre dato og gylletanken er fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 28
årskøer, 33 ungdyr og 14 slagtekalve, alle af racen SDM. Minkproduktionen er på 600
minktæver. Der findes 2 traktorer og der bruges staldvarme til stuehuset. På gården
er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
RINGKØBINGVEJ 10, "SDR. NAGSTRUP", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485327.
LEIF NIELSEN, gårdejer, født den 25.-6.-1959, søn af Ella og Jens Christian Nielsen,
gift den 21.-6.-1980 med Lene Have Jørgensen, chauffør ved Holstebro Dagblad, født
den 27.-4.-1959, datter af Anna-Lise og Peder Have Nielsen. Parret har børnene:
Henriette, født den 5.-3.-1981 og Jan, født den 29.-3.-1983.
L.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-4.-1986 fra
Ingemarie og Bent Gandrup, Børge Overgaard og Helle Kamp.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., heraf 8 ha. skov. Desuden er der forpagtet 11
ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og moderniseret 1985, kostald opført 1961 og
ombygget 1984, svinestalden fra 1961 er udvidet 1970 og ombygget til kalvestald i
1987, garage og maskinhus opført 1962 og lade 1961. Gården drives med en kvægpro
duktion på 42 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 6 traktorer, 1 vandingsmaskine og
halmfyr. Maskinstation bruges til meget af markarbejdet.
RINGKØBINGVEJ 11, "SØNDERLUND", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423374.
ERIK ESAGER, landmand, født den 20.-5.-1939, søn af Elna og Valdemar Esager, gift
den 10.-12.-1962 med Vita Pedersen, født den 11.-7.-1940, datter af Marie og Henry
Pedersen. Parret har børnene: Torben, født den 20.-3.-1966, Carsten, født den
1.-4.-1969 og Bjarne, født den 29.-5.-1980.
E.E. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen den 23.-11.-1962
fra Marie og Knud Madsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 27 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1911 og moderniseret senest i 1979, kostald og svinestald opført
1911 og moderniseret 1965 og ombygget til pelseri i 1985, 10 minkhaller er bygget fra
1983-1988, lade 1911 og tilbygget 1964 og foderhuset er fra 1987. Gården drives med
en minkproduktion på 940 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, vin
terbyg, vinterrug. Der findes 1 traktor, korntørreri med varm og kold luft samt
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

RINGKØBINGVEJ 21, "VESTER
HOLM", IDOM, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-485009.
AKSEL KRISTENSEN, gårdejer,
født den 28.-8.-1925, søn af Ka
thrine og Elias Kristensen, gift
den 31.-8.-1963 med Hilda Niel
sen, pedel, født den 29.-8.-1943,
datter af Olga og Aksel Nielsen.
Parret har børnene: Henrik, født
den 11.-6.-1962, Flemming, født
den 22.-7.-1964, Lasse, født den
3.-8.-1965 og Anni, født den 25.-1.-1972.
A.K. har været ansat ved HAG i Aulum. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra Sigurd
Bøndergaard.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1912, tilbygget og moderniseret 1974, kostald og svine
stald opført 1912 og lade 1914. Gårdens besætning er på 2 ammkøer og 4 ungdyr af
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station bruges til høst.
RINGKØBINGVEJ 34, "NØRRELUND", IDOM, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-485087.
POUL ERIK JUST, gårdejer, født
den 22.-9.-1943, søn af Helga og
Kristian Just, gift den 25.-5.1968 med Anna Gunhild Barslev,
medhjælpende hustru, født den
18.-10.-1945, datter af Margre
the og Christian Barslev. Parret
har børnene: Karin, født den
11.-1.-1970, Kristian, født den
22.-7.-1973 og Kirsten, født den
11.-12.-1978.
P.E.J. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet ved
Idom Kirke. Han overtog gården den 16.-4.-1968 fra Kristian Kjær, hvis forældre
opdyrkede en stor del af jorden.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 1,5 ha. mose og
hede. Desuden er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1957 og tilbygget 1978, kostald opført 1957, ombygget og udvidet
i 1973, kalvestald opført 1976, svinestald 1957 og ombygget til kvægstald i 1973, lade
og indendørs køresilo opført 1975, maskinhus 1979 og gylletank 1973, desuden er der 2
minkhaller bygget i 1988/89. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 40
ungdyr og 50 slagtekalve, alle af racen Jersey. Minkproduktionen er på 90 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine og 1 plansilo med kold og varm lufts tørreri.

RINGKØBINGVEJ 36, "SØNDERLUND", IDOM, 7500 HOLSTEBRO.
FINN KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Hvolbyvej 5.
F.K. overtog gården i 1984 fra Preben Sandholm.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende vedligeholdt, kostald og lade opført 1960 og
maskinhuset 1979/80. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps og hvede. Der findes 1 plansilo med varm og kold lufts tørreri. Gården
drives sammen med Hvolbyvej 5, hvor også maskinerne står.
RINGKØBINGVEJ 37, "ENGBÆK", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485112.
JENS HOLM LARSEN, pelsdyravler, født den 14.-5.-1942, søn af Mie og Viggo Larsen,
gift den 22.-8.-1970 med Bodil Skallebæk, økonoma, født den 25.-5.-1947, datter af
Anna Poulsen og Svend Skallebæk. Parret har børnene: Marianne, født den 1.-9.-1971
og Kirsten, født den 23.-8.-1974.
J.H.L. er graver ved Idom Kirke, han har været på Bygholm Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-12.-1985 fra Hans Christensen. Gården er udstykket fra "Høgs
bjerg" i 1868.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha., heraf 11 ha. eng og plantage. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1868, moderniseret og udvidet i 1985, kostald, svinestald
og lade opført 1960, det er nu ombygget til pelsrum og Chinchillaavl, maskinhuset er
fra 1965. Gårdens besætning er på 450 Chinchillaer. Der findes 1 traktor samt andel i
Idomlund Vindmøllelaug.
RINGKØBINGVEJ 38, "IDOM GL. KRO", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-485137.
HOLGER MAARBJERG, gårdejer, født den 14.-11.-1955, søn af Edith og Kristian
Maarbjerg, gift den 30.-12.-1987 med Elisabeth Poulsen, distriktssygeplejerske, født
den 1.-1.-I959, datter af Anna og Knud Poulsen. Parret har datteren Maria, født den
11.-9.-1986.
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H.M. har været på Næsgård og
Lægård landbrugsskoler, han er i
repræsentantskabet for HAG.
Han overtog gården den 1.-4.1983 fra Magda Overgaard. Går
den var kongelig priviligeret kro
fra 1852 til 1889, derefter køb
mandshandel indtil 1912, den er
oprindelig udstykket fra "Sønderbæk".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
21,1 ha.
Stuehuset er opført 1852 og løb
ende moderniseret, kostald og svinestald opført 1952, kostalden er i 1984 ombygget til
svinestald, nye svinestald er fra 1984 og 1986, lade 1942 og gylletank 1984. Gården
drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der sælges ca. 2.400 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor. På gården er
1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
RINGKØBINGVEJ 42, "RÅSTED
GAMMEL MØLLE", RÅSTED,
7570 VEMB, tlf. 97-485209.
JØRGEN SIDELMANN KOK
HOLM, gårdejer, født den 8.-1.1955, søn af Astrid og Jens
Christian Kokholm, gift den 12.6.-1982 med Elna Marie Nielsen,
medhjælpende ægtefælle, født
den 8.-6.-1961, datter af Mary
Kathrine og Svend Aage Nielsen.
Parret har børnene: Thomas,
født den 6.-3.-1982, Anders, født
den 9.-5.-1984, Rasmus, født den 30.-4.-1986 og Christine, født den 30.-6.-1989.
J.S.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1984 fra
sin far, som selv opdyrkede 22 ha. hede.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 66 ha., heraf 11 ha. skov og eng. Desuden er der
forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført 1913 og løbende moderniseret, kostalden er udvidet flere gange,
senest i 1973, svinestald opført 1961, maskinhus 1961 og udvidet 1965, et nyt er
bygget i 1983, gastæt silo opført 1983, indendørs køresilo 1974 og gylletank 1987.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34 årskøer, 60 ungdyr
og 15 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer, der pro
duceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og
byg. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo med varm og
kold lufts tørreri og stuehuset opvarmes med staldvarmen. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges lidt maskinstation.

RINGKØBINGVEJ 43, "BRAM
SKOV", RÅSTED, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-485165.
NIELS LAUMANN, husmand, født
den 1.-10.-1943, søn af Kirsten
og Christen Laumann, gift den
7.-4.-1967 med Lis Bramskov
Thomsen, husmand, født den 15.9.-1943, datter af Agnes og Karl
Thomsen. Parret har børnene:
Tom, født den 2.-9.-1967 og
Tina, født den 10.-2.-1972.
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og svigerforældrene opdyrkede heden, de er hædret på Kongenshus.
Areal 37,5 ha. og der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1929, kostalden fra 1929 er tilbygget i 1959, 1961 og 1973, lade
opført 1929 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer
og 63 stk. opdræt af racen Jersey, desuden er der 8 Fjordheste, de er landskendte og
har fået mange præmier ved ungskuer og landskåringer. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RINGKØBINGVEJ 45, "NØRMARK", RÅSTED, 7500 HOLSTE
BRO.
ERNA THOMSEN, født den 14.6.-1924, datter af Johanne og
Jakob Vanghøj, gift den 23.-6.1955 med Viggo Thomsen, født
den 13.-9.-1903, søn af Maren og
Peder Thomsen. V.T. døde i
1980. Parret har børnene: Ingrid,
født den 6.-11.-1950 og Marie,
født den 9.-3.-1956.
V.T. overtog gården fra sin far.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 35
ha., heraf 5,5 ha. plantage. Der er bortforpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1900,
kostald og lade er senere udvidet, maskinhuset er af ældre dato. Der findes 1 traktor
og 1 kornsilo med tørreri.

RINGKØBINGVEJ 47, "HEDE
VANG", RÅSTED, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-485166.
EGON ESKESEN, landmand, født
den 28.-3.-1929, søn af Magna
og Kristian Eskesen, gift den
19.-10.-1952 med Edith Hansen,
født den 6.-2.-1929, datter af
Maren og Kristian Hansen. Par
ret har børnene: Kristian, født
den 17.-3.-1954, Sonja, født den
20.-6.-1955, Jonna, født den 22.7.-1956, Else, født den 2.-4.1958, Bente, født den 29.-12.-1960, Conny, født den 23.-6.-1962 og Hanne, født den
25.-8.-1964.
E.E. var i en årrække kontrolassistent. Han overtog gården i 1950 fra Thomas Femhøj.
Gården blev udstykket fra "Femhøj" i 1950 og de nuværende ejere har selv opdyrket
heden.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 24,6 ha., heraf 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1950 og udvidet senest i 1970, kostalde opført 1953 og 1964,
svinestald 1969, lade 1965 og maskinhuse 1967 og 1972. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af byg, havre og rug. Der findes 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og kornsilo.
RYDEVEJ 7, "0. TORSDAL", HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461517.
TOVE HORNSTRUP, gårdejer og sygehjælper, født den 18.-11.-1953, datter af Erna og
Jens Kristensen, gift den 22.-3.-1975 med Tommy Egsgaard Hornstrup, født den
13.-9.-1951, søn af Anne Grethe og Knud Hornstrup. Parret har børnene: Kenneth,
født den 9.-4.-1976, Steffen, født den 31.-5.-1977 og Alex, født den 12.-12.-1982.
T.H. overtog gården den 1.-1.-1987 fra Laust D. Jensen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 8,8 ha., 4,5 ha. er lejet ud.

Stuehuset er opført 1939, tilbyg
get og restaureret 1987/88, ko
stald og svinestald opført 1939,
lade og maskinhus 1939, da gård
en blev bygget som statshus
mandsbrug. Besætningen er på 2
søer, smågrisene sælges, og des
uden er der ænder, gæs og
høns, æggene udruges og en del
sælges som daggamle ællinger og
kyllinger, resten slagtes. Der fin
des 1 traktor og plansilo med
varm lufts tørring. Maskinstation
bruges til en del af markarbejd
et.

RYDEVEJ 13, HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461409.
AAGE VILHELM JENSEN, gårdejer, født den 14.-11.-1908, søn af Boline og Marinus
Jensen, gift den 4.-11.-1944 med Pouline Vejsgaard, født den 27.-3.-1921, datter af
Inge Marie og Anders Vejsgaard. Parret har børnene: Inge Marie og Poul Børge.
AA.V.J. overtog gården den 1.-4.-1939, da den blev udstykket fra "Torsdal", nuværen
de ejer har selv bygget ejendommen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1939, alle udbygninger, bestående af kostald, svinestald og lade er
ligeledes fra 1939, maskinhuset fra 1970. Gårdens besætning er på 40 slagtesvin. Der
findes 1 plansilo med varm og kold lufts tørreri.
RYDEVEJ 17, "LILLE SKYLVAD", BRØDBÆK, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461306.
HENNING VERNER ANDERSEN, mekaniker, født den 22.-4.-1956, søn af Mary og
Peter Andersen, gift den 5.-10.-1983 med Trine Irene Toft, født den 6.-10.-1959,
datter af Bodil og Johannes Toft. Parret har børnene: Peter og Klaus Johannes.
H.V.A. overtog gården den 8.-8.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, hvorpå der blev gravet tørv under 2. Verdenskrig.
Areal 14,5 ha., heraf 5,5 ha. eng, 5,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1932 og under modernisering, kostalden er om- og tilbygget i
1968, gammelt stuehus er ombygget til stald i 1932 og maskinhuset er opført i 1974.
Gårdens besætning er på 15 får og 50 mink. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, byg og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo med varm
og kold lufts tørreri.
RYDEVEJ 20, "LANGJORD", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461098.
SVEND ERIK JENSEN, gårdejer, født den 7.-5.-1929, søn af Ingeborg Kathrine og
Anders Christian Jensen, gift den 10.-4.-1959 med Hilda Gudrun Pedersen, hjemme
hjælper, født den 24.-12.-1934, datter af Kristiane og Mads Pedersen. Parret har
børnene: Jytte Solveig, født den 19.-2.-1960 og Sten, født den 9.-1.-1964.
S.E.J. overtog gården i januar 1959 fra Andreas Christensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1925 og moderniseret 1972, kostald og lade opført 1925, svinestalde 1974 og 1976 samt maskinhus 1966. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af ærter og korn. Der findes 1 traktor og plansilo med klod lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
RÄSTED KIRKEVEJ 20, "MOSEGÅRD", RÅSTED, 7570 VEMB, tlf. 97-485153.
OLE HULDAHL, tømrermester, født den 1.-4.-1956, søn af Tilde og Peter Huldahl,
gift den 27-.7.-1982 med Inge Bladt Hansen, lægesekretær, født den 8.-8.-1957, datter
af Nis Bladt Hansen. Parret har børnene: Jeppe, født den 2.-7.-1982, Peter, født den
17.-10.-1984 og Jakob, født den 2.-9.-1988.
U.H. overtog gården i februar 1986 fra Kristian Fynbo. Gården lå tidligere ved Lille
Å, men blev flyttet til sin nuværende placering i 1912.
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1935 og senere udvidet, maskinhus opført 1980. Avlsbygningerne benyttes som tøm
rerværksted, der er 1 lærling ansat.
SANGGÅRDVEJ 1, "HVIDBJERG
HUS", KJELDSMARK, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-461103.
ELSINE MOESGAARD MADSEN,
født den 18.-6.-1919, datter af
Ane Oline og Anthon Karl Tinus
Lukassen, gift den 4.-12.-1946
med Niels Moesgaard Madsen,
gårdejer, født den 8.-11.-1916,
søn af Johanne Moesgaard og
Laurits Madsen. N.M.M. døde i
1980. Parret har børnene: Inger,
født den 20.-7.-1948, Kurt, født
den 10.-11.-1950, Steen, født den
2.-11.-1952 og Hanne, født den 2.-9.-1955.
E.M.M. overtog gården i 1955 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,5 ha., heraf 4 ha. eng og dal. 12 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1913 og senere moderniseret, avlsbygningerne nedbrændte i 1959
og blev genopbygget med kostald, svinestald og lade, senere er der bygget maskinhus.
Der findes 1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri.

SANGGÅRDVEJ 2, "SANG
GÅRD", KJELDSMARK, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-440013.
POUL POULSEN SANGGAARD,
gårdejer, født den 8.-8.-1929,
søn af Kristine og Anton Piesner
Poulsen Sanggaard, gift den 18.4.-1962 med Nanna Badstue
Christensen, født den 3.-6.-1939,
datter af Agnes og Laurits Bad
stue Christensen. Parret har bør
nene: Inge Merete, født den 10.2.-1963 og Morten, født den
14.-11.-1964.
P.P.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1926.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 28,5 ha., heraf 1,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1892 og senere moderniseret, kostald opført 1960, svinestald 1974,
lade 1939 og maskinhuse 1955 og 1987. Gården drives med en svineproduktion på 40
årssøer, der sælges ca. 800 smårgrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og tårnsilo
med tørreri.
SAVDALSVEJ 1, "LYNGBAKKEN", SAVSTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468025.
PEDER MIKKELSEN, gårdejer, født den 15.-9.-1926, søn af Johanne Futtrup og Troels
Thorvald Mikkelsen, gift den 5.-1.-1958 med Karen Olesen, født den 4.-12.-1937,
datter af Ane Margrethe og Knud Christian Olesen. Parret har børnene: Lisbeth, født
den 23.-10.-1962, Johan, født den 16.-6.-1964, Jesper Peder, født den 19.-4.-1968 og
Jakob, født den 31.-8.-1977.
P.M. har gået på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra sin far.
Halvdelen af gården blev udstykket fra "Brorbjerggård", jorden var oprindelig hede.
Ejendomsskyld 1.485.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er 11 ha. skov.
Stuehuset er opført 1957 og tilbygget 1976, kartoffelhuse er opført 1957 og 1975,
staklade 1965, lade 1962 og maskinhus 1964. Gården drives udelukkende med plante-
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ærter, raps og kartofler. Der
findes 5 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner, 1 tårn
silo og varm lufts tørreri samt
halmfyr.

SAVDALSVEJ 3, "HØJBORGÄRD", SAVSTRUP, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468151.
KATHRINE JØRGENSEN, gård
ejer, født den 24.-10.-1930, dat
ter af Marie og Rasmus Jørgen
sen.
K.J. overtog gården i 1968 fra
sin far, som opdyrkede heden til
agerjord, han er mindet i Kon
genshus Mindepark.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 11
ha., der er frasolgt 19,5 ha.
Stuehuset er opført 1924, ko
stald 1962, og lade 1924 og senere udvidet. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

SEVELVEJ 1, "SKOVVANG", TINKERDAL, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468229.
RASMUS EJNER MØRK RAS
MUSSEN, gårdejer, født den 3.12.-1925, søn af Karen Marie
Johanne Jensine og Peder Mørk
Andersen, gift den 23.-9.-1961
med Elna Frølund, dagplejemor,
født den 30.-3.-1942, datter af
Karen og Jørgen Kristian Frølund
Nielsen. Parret har børnene: Jør
gen, født den 18.-5.-1968 og Inge
Marie, født den 7.-8.-1969.
R.E.M.R. overtog gården den 1.-4.-1969 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21,6 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1977, kostald 1972, svinestald 1973/74, lade 1975 og maskinhuse
1983 og 1984. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges ca. 300
smågrise og 90 slagtesvin årligt, desuden er der 11 ungdyr af racen SDM. Der findes 3
traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SEVELVEJ 9, TINKERDAL, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468307.
PREBEN BRUNSGAARD ANDERSEN og LENE TRILLINGSGAARD.
P.B.A. er fængselsbetjent og født den 5.-3.-1959, søn af Jytte og Holger Brunsgaard
Andersen, gift den 1.-7.-1989 med Lene Trillingsgaard, lærer, født den 9.-2.-1958,
datter af Irma og Clemmingsen Trillingsgaard.
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blevet kaldt "Mamrelund", fordi den første ejer hed Abraham.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1936 og delvis moderniseret, kostald, svinestald og lade opført
1936 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af byg, raps og hvede. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til høst.

SIR KIRKEVEJ 3, "GUNDERSBORG", SIR, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-432252.
AKSEL JENSEN, major, født den
11.-4.-1929, søn af Margrethe og
Jens Marius Jensen, Fjelsted,
gift den 24.-7.-1954 med Vera
Kofoed Nielsen, sygeplejerske,
født den 26.-5.-1931, datter af
Valborg Kofoed og Gudmund Niel
sen. Parret har børnene: Flem
ming, født den 19.-2.-1955, Mar
grethe, født den 22.-9.-1958 og Birgitte, født den 4.-8.-1961.
A.J. er major ved Jyske Dragonregiment. Han overtog gården den 11.-6.-1973 fra
Thorkild Kappel. Gården var fra 1922 til 1935 hjem for forældreløse drenge, den
stammer tilbage fra 1890.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og moderniseret 1973/74, kostald opført 1900
benyttes nu som hønsehus, svinestald opført 1953 benyttes som fårestald, maskinhus
opført 1954 og lade 1987. Gårdens besætning er på 50 Texel-får og 300 høns. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø, hvede og byg. Der findes 1
traktor, maskinstation bruges til høst.
SIR KIRKEVEJ 7, "LUND", SIR,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432118.
CHRISTIAN GRAAGAARD LUND,
gårdejer, født den 19.-10.-1899,
søn af Petrine og Peder Kristen
sen, kaldet Lund, gift den 28.4.-1928 med Olga Margrete Gos
vig, født den 28.-2.-1907, datter
af Kirstine og Vilhelm Kjærulf
Gosvig.
C.G.L. overtog gården den 1.4.-1928 fra sin far, gården kom i
slægtens eje i 1894.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. 24 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1870 og senere moderniseret, kostald, lade og maskinhus
opført 1951 og svinestald 1930. Der findes 1 traktor.

SIR KIRKEVEJ 9, "BÆKKELUND",
SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97432152.
AKSEL MADSEN, gårdejer, født
den 20.-4.-1914, søn af Kathrine
og Marinus Madsen, gift den 31.10.-1942 med Mathee Kristine
Andersen, født den 28.-8.-1922,
datter af Marie Hansine og Hen
rik Andersen. De har børnene:
Ruth, født d. 1.-3.-1944, Dagny,
født d. 22.-4.-1946, Børge, født
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Kristian Klinkby, gården kan føres tilbage til 1876.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 6,7 ha., 6 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1889 og senere moderniseret, kostald og svinestald er opført før
1876, lade 1876, garage 1954 og maskinhus 1955. Der findes 1 traktor.
SIR KIRKEVEJ 20, "LILLE PILGÅRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432398.
GERT NIELSEN, skovarbejder, født den 25.-1.-1958, søn af Inga og Karl Nielsen, gift
den 1.-3.-1980 med EllenRasmussen Brinth, lægesekretær, født den 20.-8.-1957, datter
af Ilse og H.K. Brinth. Parret har børnene: Karin, født den 8.-4.-1981, Lene, født den
11.-12.-I982 og Niels Kristian, født den 29.-8.-1985.
G.N. er ansat ved Hedeselskabet. Han overtog gården den 1.-4.-1984 fra Anna Jensen.
Areal 5 ha., der er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1900 og ombygget 1987/88, kostald, svinestald og lade er
opført 1940. Der findes 1 traktor samt flis- og træfyr.

SIR KIRKEVEJ 22, "BISGÅRD",
SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97432121.
CLAUS STORGÅRD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 8.-5.1955, søn af Herdis Margrethe og
Christian Storgård Christensen,
gift den 28.-6.-1980 med Dorte
Johnsrud, ekspeditrice, født den
22.-12.-1956, datter af Ragnhild
og Bjarne Johnsrud. Parret har
børnene: Carina, født den 16.-6.1978 og Kim, født den 31.-1.1981.
C.S.C. er gårdmand ved Asagården i Holstebro, han har været på Lægård Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin bedstefar, Johannes Marius Christen
sen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 15,8 ha.
Stuehuset er opført før århundrede skiftet, kostald, ungdyrstald og lade er opført 1931
og renoveret 1977, maskinhus opført 1979, udendørs køresilo 1985. Gården drives med
en kvægproduktion på 44 årskøer og 80 stk. opdræt, alle af racen SDM. Der findes 2
traktorer, 1 vandingsmaskine og plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SIR LYNGBJERGVEJ 4, "ENG
BJERG", SIR, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-422221.
NIELS OVERGAARD, gårdejer,
født den 25.-5.-1935, søn af Tho
ra og Henry Nikolaj Overgaard,
gift den 28.-10.-1961 med Agne
the Gade, født den 28.-12.-1933,
datter af Jenny og Kresten Ga
de. Parret har børnene: Helle,
født den 7.-3.-1962 og Gert,
født den 10.-2.-1968.
N.O. overtog gården den l.-ll.1963 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1916, kostald 1970, ungdyrstald, lade og foderhus 1983 og
maskinhus bygget af flere gange i 1970'erne. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer,
maskinstation bruges til høst.
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HANS VESTERGAARD, tømrermester, født den 18.-9.-1924, søn af Gerda og Kristian
Vestergaard, gift den 27.-12.-1952 med Helene Holst, født den 30.-5.-1930, datter af
Maren og Jørgen Holst. H.H. døde i 1983. Parret har børnene: Hugo og Stig.
H.V. overtog gården i 1972 fra Emil Jensen.
Areal 6 ha., der er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1952, kostald, svinestald og lader er ligeledes fra 1952, laden er
senere restaureret. Der findes 1 traktor og korntørreri.

SIRVEJ 7, "BJERREGÄRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO.
Gården ejes af Harry Gade "Helleris", Tambohusvej 16, Hellerød, Hvidbjerg, og søs
teren Maja Holm, Bundgårdvej 6, Bur.
Søskendeparret overtog gården i 1980 fra forældrene.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1920 og løbende restaureret, desuden er der en ældre svinestald
og en lagerhal fra 1983. Salgsafgrøderne er korn, ærter og raps. Gården drives sam
men med Bundgårdvej 6, Bur, Ulborg-Vemb Kommune.
SIRVEJ 14, "GÅSEAGER", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432107.
MADS KRISTIAN EMANUEL LAURIDSEN, pelsdyravler, født den 18.-12.-1923, søn af
Margrethe og Johan Lauridsen, gift den 26.-11.-1949 med Vera Pedersen, født den
13.-12.-1922, datter af Karen og Anton Foldgaard Pedersen. Parret har børnene: Kaj
Bjørven, født den 19.-5.-1953 og Karsten, født den 20.-6.-1955.
M.K.E.L. overtog gården den 1.-4.-1960 fra Bernhard Vandborg.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og moderniseret 1965, kostald opført før 1900 og
ombygget til pelsrum, nyt pelsrum er bygget 1985, desuden er der 18 minkhaller.
Gården drives med en minkproduktion på 2.000 tæver.

SIRVEJ 31, "GÅSAGER", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432127.
PEDER JØRGENSEN, pensionist, født den 27.-10.-1919, søn af Marie og Karl Jørgen
sen, gift den 23.-6.-1946 med Ester Viktorie Pedersen, født den 27.-5.-1926, datter af
Ane Margrete og Karl Pedersen. Parret har børnene: Inger Marie, født den
22.-4.-1947, Hans Villy, født den 12.-4.-1948, Finn Jørgen, født den 8.-12.-1950,
Bjarne Aage, født den 4.-6.-1961 og Helle Margrete, født den 6.-3.-1966.
P.J. har været ansat på Holstebro Svineslagteri. Han overtog gården i maj 1946 fra
Jens Peder Jensen, gården er flyttet fra sydsiden af Sirvej.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 2 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført før 1906 og senere moderniseret, kostald og svinestald er af ældre
dato. Der findes 1 traktor.
SIR VEJ 51, "SMEDEGÅRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432136.
MAGNUS MICHAEL PEDERSEN, gårdejer, født den 7.-3.-1930, søn af Anne Katrine
og Elias Pedersen, gift den 7.-11.-1959 med Laura Ulsø Kirk Nielsen, født den
27.-12.-1938, datter af Mette og Jens Kirke. Parret har børnene: Ole Kirk, født den
18.-7.-1962 og Niels, født den 27.-9.-1966.
M.M.P. overtog gården den 15.-9.-1959 fra Mads Madsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og senere moderniseret, en del af avlsbygningerne nedbrænd
te i 1984 og blev genopbygget samme år, kostald opført 1965 og senere ombygget til
svinestald, svinestald, lade, maskinhus og gylletank er fra 1984. Gården drives med en
svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold og varm lufts tørreri samt halmfyr.
SIRVEJ 57, "STORE PILGÅRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432286.
CLAUS BACH, gårdejer, født den 13.-3.-1959, søn af Lis og Mads Bach, bor sammen
med Birgit Toft Jakobsen, pædagog, født den 16.-12.-1960, datter af Esther og Karl
Svend Jakobsen. Parret har børnene: Rune, født den 29.-10.-1985 og Sine, født den
16.-3.-1987.
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Bygholm landbrugsskoler. Han ov
ertog gården den 1.-4.-1981 fra
sin mor, gården har været i slæg
tens eje siden 1895.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
20 ha. og der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1895 og mo
derniseret senest i 1988, en del
af avlsbygningerne nedbrændte i
1983 og blev genopbygget samme
år, s vinestaldene er opført 1981
og 1983, lade 1983, maskinhus
1943/44 og gylletank 1981. Går
den drives med en svineproduktion på 180 årssøer og 500 slagtesvin på stald, der sæl
ges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs, ær
ter og hestebønner. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri, halmfyr og computerstyret blandings- og fodringsanlæg. På
gården er 1 skoledreng ansat som medhjælp.

SIRVEJ 59, "LILLE THORAGER", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432307.
JØRN FRANDSEN DAHL, gårdejer, født den 19.-7.-1953, søn af Marie og Albert
Dahl, gift den 24.-5.-1980 med Anna Brosbøl, kontorassistent, født den 22.-2.-1956,
datter af Andrea og Kristian Brosbøl.
J.F.D. overtog gården den 3.-4.-1977 fra Mogens Bæk. Gården har tidligere været
forsøgsgård med opfedning af tyrekalve.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 17 ha., der er forpagtet 183 ha.
Stuehuset er opført 1910 og senere moderniseret, avlsbygningerne nedbrændte i 1935
og blev genopbygget samme år, svinestaldene er fra 1935, 1977, 1978, 1983 og 1987,
lader 1983 og 1987, maskinhus 1987 og gylletank 1977. Gården drives med en svine
produktion på 400 årssøer, der sælges ca. 7.500 smågrise årligt, desuden er der 5
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr samt EDB-anlæg til effektivitetskontrol. På gården er ansat 2 faste medarbejdere.

SIVEGÅRDSVEJ 1, "NY HESSEL", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-429284.
SVEND ERIK KRISTENSEN, gård
ejer, født den 13.-4.-1951, søn
af Dagmar og Herluf Kristensen,
gift den 2.-12.-1972 med Rita
Ørskov Jensen, født den 13.-5.1951, datter af Grete og Niels
Øskov Jensen. Parret har børne
ne: Vibeke, født den 27.-2.-1975,
Michael, født den 11.-6.-1979 og
Max, født den 20.-3.-1984.
S.E.K. overtog gården den l.-l.1977 fra sin mor. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf 5 ha. eng og 1,6 ha.
skov. Desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1917 og ombygget senest 1980, kostald opført 1955 og ombygget
til svinestald 1980, svinestald og kostald opført 1984, lade 1955 og senere moderni
seret, gylletank opført 1984 og maskinhus 1986, desuden er der 5 minkhaller bygget
fra 1984-89. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk., desuden er der
13 ammekøer, 2 ungdyr og 13 slagtekalve samt 1 tyr af racen Charolais. Minkpro
duktionen er på 400 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2
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traktorer, 1 vandingsmaskine og plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
SIVEGÅRDSVEJ 2, "VESTERVANG", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-410458.
NIELS JØRGEN SKYTTE, vægtfabrikant, født den 28.-12.-1950, søn af Stinne og
Johannes Skytte, bor sammen med Vibeke Jensen, studerende, datter af Terisia og
Rudolf Jensen.
N.J.S. er ejer af Holstebro Vægtservice. Han overtog gården den 12.-8.-1988 fra
Karsten Christiansen, gården er i 1954 udstykket fra "Sivegård".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24,8 ha., heraf 5,5 ha. eng. Der er lejet 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostald og svinestald ligeledes fra 1954 og lade fra 1979.
Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. Der
findes 1 traktor, 1 vandingsmaskine og kornsilo med varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.
SIVEGÅRDSVEJ 4, "SIVEGÅRD", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-414169.
KAJ EGON KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-4.-1956, søn af Dagmar og Herluf
Kristensen, gift den 20.-7.-1981 med Inger Marie Højbjerg Petersen, syerske, født den
10.-12.-1957, datter af Asta og Svend Åge Højbjerg Petersen. Parret har børnene:
Louise, født den 2.-12.-1975, Henriette, født den 14.-8.-1980 og Theresa, født den
22.-9.-1981.
K.E.K. har været på Lægård Landbrugsskole og er nu exstruderarbejder hos Færch
Plast. Han overtog gården den 27.-5.-1981 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 44 ha., heraf 8,8 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere moderniseret, kostald opført 1950, svi
nestald, lade og maskinhus 1966. Gårdens besætning er på 100 slagtesvin og 16 amme
køer samt 25 stk. opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 1
traktor, 1 plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til høst.
SIVEGÅRDVEJ 5, "MOESGÅRD",
MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423594.
PEDER KRISTIAN HOLMGÅRD,
gårdejer, født den 23.-6.-1912,
søn af Ane Kristine og Erik Niel
sen Holmgård, gift den ll.-ll.1939 med Karen Marie Larsen,
født den 13.-9.-1919, datter af
Thora og Poul Larsen. Parret har
børnene: Kristine, født den 4.-5.1942, Erik, født den 24.-2.-1944,
Thora, født den 6.-1.-1946, Inge,
født den 7.-7.-1947, Poul, født

den 24.-11.-1948 og Åse, født den 13.-3.-1953.
P.K.H. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-10.-1939 fra
Laurits Raakjær.
Areal 66 ha.
Stuehuset er opført 1915, kostald 1956, svinestald 1910, lade 1981, maskinhus 1979,
foderhus 1963 og udendørs køresilo 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer, 30 ungdyr og 24 slagtekalve, alle af racen RDM, desuden er der 75 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og plansilo med varm og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1
medhjælper.

SKAUTRUPLUNDVEJ 3, "VESTER SKAUTRUP", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-435183.
JENS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 24.-1.-1939, søn af Martha og Lars Christian
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med Bodil Jensen, født den 23.12.-1939, datter af Elly Jensen.
Parret har børnene: Birgit, født
den 16.-11.-1970, Karin, født den
8.-4.-1972, Thomas, født den 6.2.-1976 og Margrethe, født den
23.-7.-1979.
J.C. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 11.-12.-1963 fra sin far.
Gården lå oprindelig, det vil sige
1547, ved Stokvad Bæk, den blev
flyttet til sin nuværende place

ring omkring 1850.
Areal 88 ha., heraf tilkøbt 53 ha., der er 6 ha. skov og 2 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalde 1964 og 1970, løsdriftstald 1978, maskinhus 1970,
svinestald 1968, indendørs køresilo 1987 og gylletank 1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 150 årskøer og 160 ungdyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner,
kornsilo med varm lufts tørreri, halmfyr samt 1 malkekarussel. På gården er ansat 1
fodermester og 2 faste medarbejdere. Den drives sammen med Gedbovej 22.

SKAUTRUPVEJ 19, "MOSELUND", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435442.
POUL ERIK GIVSKOV, pelsdyravler, født den 3.-6.-1952, søn af Lis og Eigild Givskov,
gift den 19.-7.-1975 med Vibeke Jørgensen, teknisk assistent, født den 20.-7.-1954,
datter af Ella og Bent Jørgensen. Parret har børnene: Tina, født den 9.-12.-1975 og
Carsten, født den 3.-1.-1986.
P.E.G. overtog gården den 15.-6.-1984 fra Arne Eriksen, gården blev udstykket fra
"Lauralyst" i 1895.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 6,1 ha., der er bortforpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1943 og moderniseret 1986, kostald og svinestald opført 1925 og
ombygget 1962, lade opført 1930, maskinhus og pelsrum 1986 samt 15 minkhaller fra
1984-88. Minkproduktionen er på 1.200 tæver. Der findes 2 traktorer, 1 fast medar
bejder er ansat.
SKAUTRUPVEJ 21, "GERTRUDBÆK", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435193.
NIELS ARNE JENSEN, gårdejer, født den 26.-10.-1926, søn af Johanne Marie og Jens
Kristian Jensen, gift den 24.-11.-1958 med Signe Marie Kjærgaard Pedersen, sygeplej
erske, født den 18.-9.-1934, datter af Kirstine Kjeldgaard og Peder Pedersen. Parret
har børnene: Britt, født den 2.-11.-1959, Inge, født den 6.-1.-1961 og Helle, født den
30.-7.-1963.
N.A.J. overtog gården i december 1987 fra Anna Eriksen.
Areal 14,4 ha., heraf 0,8 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1972 og tilbygget 1988, hestestald og lade opført 1988. Gårdens
besætning er på 10 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og korn. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.

SKAUTRUPVEJ 25, "HOLMGÅRD", SKAUTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435101.
PAULI WESTH, gårdejer, født den 20.-9.-1926, søn af Anna og Kristian Peter Westh,
gift den 11.-5.-1957 med Ellen Damgaard, født den 26.-9.-1934, datter af Ingrid Marie
og Bernhard O.A. Damgaard. Parret har børnene: Torben, født den 12.-4.-1958, Hen
rik, født den 5.-5.-1961 og Holger, født den 21.-3.-1965.
P.W. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra
brødrene Markholm. Gården har eksisteret siden 1867.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1912, udbygget 1961 og senere moderniseret, kostalde opført 1961
og 1976, maskinhus 1982 og indendørs køresilo 1978. Gården drives med en
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kvægproduktion på 32 årskøer, 35
ungdyr og 18 slagtekalve, alle af
racen SDM. Der findes 2 traktor
er, 1 vandingsmaskine og plansilo
med varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.

SKAUTRUPVEJ 27, "ØSTER
SKAUTRUP", TVIS, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-435276.
IVER SKAUTRUP IVERSEN,
gårdejer, født den 11.-9.-1932,
søn af Dagmar og Jens Kristian
Iversen, gift den 1.-12.-1960
med Gerda Meldgaard, vikar på
institution, født den 7.-6.-1939,
datter af Sigrid og Jens Meld
gaard. Parret har børnene: Dag
mar Anette, født den 16.-12.-1962,
Birgit Sigrid, født den 26.-3.-1965
og Jens Kristian, født den
26.-6.-1968.
I.S.I. har været på Malling Landbrugskole, han er i bestyrelsen for H.O.E. og i H.A.G.
Han overtog gården den 8.-11.-1968 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1865. Gården kan føres tilbage til midten af
1600-tallet.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 101 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 26 ha. skov, eng
og hede.
Stuehuset er opført 1960, kostald 1955 og ombygget til svinestald 1974, svinestald
opført 1955 og moderniseret 1974, svinestald opført 1973, lade 1975 og maskinhuse
1963 og 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 550 stk. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
2 vandingsmaskiner, 1 plansilo med kold lufts tørreri samt halmfyr.
SKAUTRUPVEJ 28, "SØNDERVANG", TVIS, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-435046.
SVEND AAGE PEDERSEN, pensi
onist, født den 12.-9.-1934, søn
af Jensine Kristine og Niels Ped
er Pedersen.
S.AA.P. har været vejmand ved
Holstebro Kommune, han har vær
et på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården i september
1965 fra sin far. Gården er ud
stykket fra "Lauralyst" i 1922.
Ejendomsskyld 490.000. Areal

11,3 ha., der er bortforpagtet 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1976, kostalde opført 1922 og 1967, svinestald
1922 og ombygget 1967, staklade opført 1966, hønsehus 1963, lade 1922 og restaureret
1976 samt maskinhus fra 1964.
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SKAUTRUPVEJ 32, "KILDEVANG", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435056.
HENRIK CHRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-3.-1924, søn af Marie Elisabeth og
Peder Christensen.
H.C. driver en mindre maskinstation. Han overtog gården i juli 1959 fra Peder Pe
dersen (Merrild). Gården er oprindelig udstykket fra "Lauralyst".
Areal 5,6 ha.
Stuehuset er opført 1946, om- og tilbygget senere, kostald, svinestald og lade opført
1946, maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der findes 2 traktorer og kornsilo med kold lufts tørreri.

SKINBJERGVEJ 4, "MARIELYST",
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-413627.
ERLING PRÆSTHOLM, gartner,
født den 7.-5.-1955, søn af Ag
nethe Marie og Thorvald Jensen
Præstholm, gift den 21.-5.-1983
med Kirsten Højbjerg Petersen,
kontorleder, født den 31.-3.-1955,
datter af Asta Møller og Svend
Højbjerg Petersen.
E.P. er gartnerformand i et driv
husgartneri, han har været på
Beder Gartnerskole og er bestyrelsesmedlem i planteavlsudvalget i Hjerm-Ginding Herreds Husmandsforening. Han
overtog gården i januar 1980 fra Viktor Kjaersgaard.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 4 ha., desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1920 og moderniseret og udvidet 1984/85, laden er fra 1988.
Gården drives med en ammekobesætning på 4 årskøer og 4 ungdyr af racen Charolais.
Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
SKINBJERGVEJ 6, "LILLE SKINBJERG", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-424084.
HANS KRISTIAN THORSEN, gårdejer, født den 26.-8.-1928, søn af Kirstine og Kri
stian Thorsen, gift den 9.-9.-1961 med Gudrun Dahl, født den 3.-6.-1936, datter af
Sofie og Peter Dahl. Parret har børnene: Margit, født den 22.-6.-1962, Henning, født
den 27.-4.-1965, Bent, født den 27.-7.-1972 og Torben, født den 29.-4.-1974.
H.K.T. overtog gården i januar 1959 fra sin far. Gården kan føres tilbage til 1864.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 9,6 ha.
Det oprindelige stuehus blev total skadet ved en gaseksplotion i 1970, der blev opført
et ny i 1970 og udvidet 1978, kostald og svinestald opført 1964 og tilbygget 1969, lade
opført 1969 og maskinhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer,
der produceres ca. 180 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges
til høst.
SKINBJERGVEJ 7, "BÆKGÅRD",
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-420194.
HENNING KRISTENSEN HAANING, gårdejer, født den 3.-4.1943, søn af Ane Marie og Aksel
Haaning, gift den 6.-7.-1968 med
Anne-Marie Olesen, sygehjælper,
født den 14.-8.-1949, datter af
Hilda og Johannes Olesen. Par
ret har børnene: Per, født den
6.-9.-1969, Birgitte, født den
30.-4.-1971 og Ole, født den
15.-12.-1974.
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sin svigerfar.
Ejendomsskyl 1978 1.500.000. Areal 26,7 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Stuehuset er af ældre dato, kostald opført 1978, spaltestald 1973, laden er modernise
ret indenfor de seneste år, maskinhus opført 1975, indendørs køresilo 1976 og gylle
tank 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 70 ungdyr, alle af
racen SDM. Der findes 3 traktorer og 1 vandingsmakine. Der bruges lidt maskinstati
on.

SKINBJERGVEJ 8, "NYGÅRD", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424038.
CHRESTEN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 23.-7.-1921, søn af Klara og Laurits
Christensen, gift den 8.-10.-1946 med Ellen Margrete Søndergaard, født den
14.-6.-1919, datter af Jette og Johannes Søndergaard. Parret har børnene: Else, født
den 11.-6.-1948, Vagn, født den 27.-7.-1950, Egon, født den 6.-12.-1952 og Johannes,
født den 9.-5.-1955.
C.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 3.-9.-1946 fra
Mads Sørensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere moderniseret, kostald opført 1900, svinestald 1955, lade 1880 og tilbygget 1965 samt maskinhus 1955. Gårdens besætning er på
50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

SKINBJERGVEJ 9, "ALDERSHVI
LE", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424924.
AGNETHE MARIE PRÆSTHOLM,
født den 5.-10.-1911, datter af
Margrethe og Jakob Groth, gift
den 16.-5.-1935 med Thorvald
Jensen Præstholm, født den 28.5.-1908, søn af Petrine og Ras
mus Jensen Præstholm. Parret
har børnene: Svend Åge, født den
1.-3.-1936, Ruth, født den 7.-2.1938, Bent, født den 10.-9.-1939,
Gunnar, født den 27.-2.-1942,
Grethe, født den 7.-1.-1945, Gunhild, født den 8.-5.-1949 og Erling, født den
7.-5.-1955.
T.J.P. døde den 2.-11.-1981. Han overtog gården i april 1935 fra Anders Sørensen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 4 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Der er bortforpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870, svinestald 1969, hønsehus 1959, drivhus 1978 og
maskinhus 1963. Gårdens besætning tilhører en søn, besætningen er på 14 årssøer, der
sælges ca. 140 smågrise og 120 slagtesvin årligt. Der drives gartneri på ejendommen
og salgsafgrøderne er jordbær, tidlige kartofler samt påskekaktus og tomatplanter.
Der findes 1 plansilo og korntørreri med varm og kold lufts tørreri.
SKINBJERGVEJ 11, "STORE
SKINDBJERG", NR. FELDING,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424059.
PEDER LARSEN, gårdejer, født
den 15.-11.-1938, søn af Marie
og Christian Larsen, gift den
7.-3.-1964 med Jytte Skovgård,
sygeplejerske, født den 7.-10.-1941,
datter af Ragna og Marius Skov
gård. Parret har børnene: Jør
gen, født den 28.-7.-1964, Kir
sten, født den 1.-3.-1968 og Su-
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sanne,født den 23.-12.-1971.
P.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1963
fra Marta og Herluf Madsen.
Ejendomsskyld 2.970.00. Areal 73,5 ha. og der er forpagtet 58 ha.
Stuehuset er opført 1903 og moderniseret flere gange, senest 1980. Svinestalde opført
i perioden 1967-82, garage, hestestald, maskinhus og gylletank 1978, lade 1928 og
moderniseret 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk., desuden
er der 30 hjorte. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes
4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
Der er 3 faste medhjælper på gården, som drives sammen med Sørvadvej 24.

SKIVEVEJ 134, "VESTER SKOV
HUS", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-427628.
KRISTIAN NØRGÅRD LINDE,
gårdejer, født den 9.-12.-1943,
søn af Ragnhild og Richard Nør
gård, gift den 11.-11.-1967 med
Bente Vandborg, født den 17.-3.1947, datter af Karen og Julius
Vandborg. Parret har børnene:
Carsten, Mogens, Lone og Søren.
K.N.B. er chauffør ved Centrum
Vinduer. Han overtog gården den
1.-9.-1972 fra Karl Poulsen. Areal 11,3 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men det blev moderniseret ved overtagelsen, svinestald
opført 1967 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer,
der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der en minkproduktion på 800
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer,
plansilo med varm lufts tørreri samt andel i Hornshøj Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til høst.

SKIVEVEJ 136, "ØSTER SKOV
HUS", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-423296.
HARALD BJERG, gårdejer, født
den 19.-1.-1918, søn af Petrine
og Andreas Bjerg, gift den
29.-3.-1950 med Karen Marie
Hansen, født den 22.-11.-1930,
datter af Anna og Georg Han
sen. Parret har børnene: Andre
as, Jens Georg, Anne, Bente,
Finn, Elin og Steen.
H.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1946 fra Aksel Pedersen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 12 ha., der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1967 og
lade 1867. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca.
180 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og 1 tårnsilo.
SKIVEVEJ 136A, "VEJLUND", MEJRUP-HINDKÆR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423471.
SVEND KRISTIAN GRAVERSEN, gårdejer, født den 15.-9.-1941, søn af Magda Mar
grethe og Andreas Graversen, gift den 18.-9.-1971 med Karen Bruun, født den
5.-5.-1947, datter af Jenny og Peter Bruun. Parret har børnene: Lisbeth, født den
1.-1.-1973, Anna, født den 24.-5.-1976 og Bodil, født den 11.-7.-1983.
S.K.G. overtog gården den 1.-8.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført 1909 og senere moderniseret, kostald opført 1967, svinestalden er
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lade opført 1900 og ombygget
flere gange, maskinhusene er op
ført 1967 og 1975. Gården drives
som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 16 årskøer og
ca. 24 stk. opdræt, alle af racen
SDM, desuden er der 90 slagte
svin og 30 minktæver. Der findes
3 traktorer, portionssiloer og
varm lufts tørreri samt andel i
Hornshøj Vindmøllelaug. Maskin
station bruges til høst.

SKIVEVEJ 138, "NYBORG", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461356.
MERRILD KNUDSEN, gårdejer, født den 28.-10.-1955, søn af Kirsten og Kresten
Knudsen.
M.K. overtog gården den 31.-12.-1975 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 10 ha. og der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostald 1978, svinestald 1900 og ombygget 1978, lade opført
1987 og gylletank 1984, køresiloen er sammenbygget med laden. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årssøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve, desuden er der 4 årssøer
og 80 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

SKIVEVEJ 141,
SEN", BRUSEN
HOLSTEBRO, tlf. 97-423874.
CHRISTIAN STORGAARD CHRI
STENSEN, gårdejer, født den
25.-6.-1922, søn af Bolette og
Johannes Christensen, Sir, gift
den 18.-10.-1947 med Herdis
Margrethe Madsen, født den 11.5.-1919, datter af Nielssigne og
Mads Madsen. Parret har børnene: Poul, Ole og Claus.
C.S.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den
11.-4.-1948 fra Henry Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha.
Stuehuset er opført 1912 og senere moderniseret, kostald opført 1912 og ombygget
1954, svinestald opført 1910, laden er ombygget 1977 og maskinhuset er fra 1972.
Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og 10 ungdyr. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og havre. Der findes 1 traktor, 1
mejetærsker, 1 plansilo med varm og kold lufts tørreri samt andel i St. Brusen Vind
møllelaug.
SKIVEVEJ 156, "VESTER NYGÅRD", HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461244.
NIELS NYGAARD, gårdejer, født den 31.-8.-1913, søn af Anne Marie og Søren Søren
sen Nygaard, gift den 12.-7.-1950 med Mary Christensen, født den 12.-7.-1927, datter
af Marie og Christian Christensen. Parret har børnene: Frode og Inge.
N.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1950 fra
Mogens Christian Munksgaard.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 13,2 ha.
Stuehuset er opført 1903 og senere moderniseret, kostald opført 1900, svinestald 1916,
maskinhus 1967 og lade 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af byg. Der findes 1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
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SKIVEVEJ 158, "TINGHØJ", HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461267.
SØREN NIELSEN, gårdejer, født den 26.-3.-1936, søn af Sofie Marie "Musse" og
Vilhelm Nielsen, gift den 16.-11.-1974 med Elin Mortensen, lærer, født den 2.-8.-1940,
datter af Karla og Magnus Mortensen. Parret har børnene: Lise og Jakob Vilhelm.
S.N. overtog gården den 1.-10.-1964 fra sin far. I gammel tid var der tingsted på
gårdens jorde, deraf navnet.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 7,3 ha.
Stuehuset er opført 1942 og senere moderniseret, kostald opført 1904, udvidet 1964 og
ombygget til svinestald 1970, lade opført 1904 og udvidet 1981. Gården drives med en
svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 250 smågrise og 100 slagtesvin årligt, des
uden er der 2 ammekøer af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der findes 1 traktor, andel i mejetærsker, 1 tårnsilo med kold lufts tørreri samt
andel i Moseby Vindmøllelaug. Gården drives sammen med Majgårdvej 21, Sdr. Hvam.
SKIVEVEJ 161, "FÆLLES LYK
KE", HVAM, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-461506.
LAILA KJØGX og ERIK TORP.
E.T. er specialarbejder og født
den 17.-5.-1953, søn af Jorun og
Trygve Torp, Norge, bor sammen
med Laila Kjøgx, hun var gift ,
men er nu skilt og har beholdt
mandens navn, sygehjælper, født
den 27.-5.-1953, datter af Karen
og Thomas Madsen.
Parret overtog gården den 1.-9.1988 fra Kristian Munksgaard.

Ejendomsskyld 520.000. Areal 9,4 ha.
Stuehuset er opført 1935, kostald og lade 1986 samt maskinhus 1935. Gårdens besæt
ning er på 5 heste, heraf er 2 OX-Araber. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg.
Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.
SKIVEVEJ 165, BØGILD, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461428.
FRODE DYHRBERG JEPSEN, gårdejer, født den 9.-4.-1949, søn af Else Marie Dyhrberg og Laurits Jepsen, gift den 19.-9.-1987 med Hanne Obitsø Kjeldsen, køkkenassi
stent, født den 25.-4.-1963, datter af Nanna Rahbæk og Niels Obitsø Kjeldsen. Parret
har sønnen Heine, født den 3.-7.-1987.
F.D.J. overtog gården den 1.-5.-1979 fra Peder Laursen Moesgaard.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 12,9 ha. og desuden er der forpagtet 23,1 ha.
Stuehuset er opført 1897, kostald 1920 og nybygget kostald 1979, lade, maskinhus og
foderhus 1985 samt gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 34
årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 270 mink
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, der bruges
maskinstation til høst.
SKIVEVEJ 171, "VESTER BØGILD", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461201.
FRODE NIELSEN, gårdejer, født den 3.-8.-1935, søn af Stinne og Christian Nielsen,
gift den 4.-11.-1961 med Ritta Tarbensen, medhjælpende hustru, født den 18.-5.-1941,
datter af Karoline og Jens Tarbensen. Parret har børnene: Anette, Kirsten, Lis,
Christian, Bente og Jens.
F.N. er medlem af skolenævnet. Han overtog gården i 1961 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1930, om- og tilbygget 1970, kostald opført 1922 og ombygget til
svinestald 1973, svinestald opført 1969, lade 1950 og maskinhus 1975, desuden er der 1
gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres ca.
1.000 slagtesvin årligt, desuden er der 100 ræve. Der findes 2 traktorer, 1 mejetær
sker samt andel i Moseby Vindkraft, der er 1 skoledreng som medhjælp.
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SKIVEVEJ 175, HVAM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461352.
BENDT KJELDSMARK BØGE, gårdejer, født den 14.-9.-1946, søn af Asta og Jens
Bøge, gift den 20.-5.-1972 med Merethe Toft, økonomaassistent, født den 10.-2.-1951,
datter af Bodil og Johannes Toft. Parret har børnene: Mette, Morten og Kathrine.
B.K.B. er chauffør ved O.K. Olie, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-8.-1972 fra Richard Kobberup.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er ombygget i 1978, svinestald opført 1965 og lade 1900. Gården drives med
en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor. Der bruges lidt
maskinstation.
SKJERNVEJ 84, "MELDGÅRD", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-410399.
KIRSTEN og JES MÅBJERG ANDERSEN.
K.M.A. er født den 4.-6.-1957, datter af Anne Mie og Christian Philipsen, gift den
18.-7.-1981 med Jes Måbjerg Andersen, lærer, født den 9.-4.-1954, søn af Margrethe
Måbjerg og Oskar Andersen. Parret har børnene: Jakob, født den 6.-4.-1984 og Ras
mus, født den 2.-3.-1987.
Parret overtog gården den 15.-10.-1988 fra Rigmor Andersen.
Areal 9,1 ha., der er udlejet 9 ha.
Stuehuset er opført 1924 og moderniseret 1988, kostald og svinestald opført 1930 og
laden 1890.
SKJERNVEJ 131, "NØRREGÅRD", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-422067.
ANDERS KJÆRGAARD, gårdejer, født den 8.-2.-1930, søn af Ingeborg og Christian
Kjærgaard, gift den 15.-5.-1954 med Else Svejdal, beskæftigelsesvejleder, født den
31.-10.-1933, datter af Marie og Jens Svejdal. Parret har børnene: Jens Christian, født
den 11.-11.-1955, Tove, født den 29.-12.-1957 og Knud, født den 4.-12.-1958.
A.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1954 fra
Ditlev Dohm.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 8 ha. skov og eng.
Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere moderniseret, kostald opført 1958 og senere
ombygget til svinestald, svinestalde opført 1958 og 1972, lade 1958 og maskinhus
1979. Gården drives med en svineproduktion på 33 årssøer, der produceres ca. 650
slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo med kold og varm lufts tørreri samt halmfyr. På gården er
ansat 1 skoledreng som medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

SKJERNVEJ 135, "STENSGÅRD",
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-424063.
KRESTEN BECH, gårdejer, født
den 23.-4.-1928, søn af Karen og
Anton Bech, gift den 19.-11.-1954
med Kathrine Sognstrup, født
den 2.-3.-1932, datter af Marie
og Jens Peter Sognstrup. Parret
har børnene: Karna, født den
3.-10.-1955, Anton, født den 1.3.-1957 og Martin, født den 8.2.-1966.
K.B. har gået på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1954 fra sine forældre, nuværende ejer er
3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1878.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 68 ha., der er 18 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1950, svinestald 1937 og ombygget 1971, lade opført 1971 og
maskinhus 1979. Gårdens besætning er på 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
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salgsafgrøder er byg og græs til grøntpillefabrikation. Der findes 2 traktorer og 1
kornsilo med tørreri.

SKJERNVEJ 146, "KROGSHØJ",
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-428518.
HANS IVERSEN, gårdejer, født
den 27.-4.-1921, søn af Karen
Margrethe og Iver Iversen, gift
den 25.-10.-1947 med Mary Mathea Pedersen, født den 12.-12.1923, datter af Dorthea Kristine
og Vilhelm Christian Pedersen.
Parret har børnene: Svend Erik,
født den 4.-2.-1945, Lilian, født
den 6.-1.-1950 og Lisbeth, født
den 27.-6.-1955.
H.I. overtog gården i december 1972 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1915, svinestald og lade opført 1920 og maskinhus
1982/83. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der
findes 1 traktor, maskinstation bruges til det meste af markarbejdet.
SKJERNVEJ 148, "LUNDGÅRD",
NR. FELDING, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-424476.
PEDER JØRGENSEN DAMTOFT,
gårdejer, født den 31.- 12.1940, søn af Dagny og Harald
Christian Senius Damtoft, gift
den 24.- 6.-1966 med Edith Østergaard Mortensen, født den
22.-6.-1946, datter af Agnes og
Laurids Østergaard Mortensen.
Parret har børnene: Birgit, født
den 14.-7.- 1967, Harald, født
den 17.-4.-1970, Poul, født den
23.-12.-1979 og Maria, født den 10.-11.-1981.
P.J.D. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet ved Nr.
Felding Kirke. Han overtog gården den 1.-7.-1973 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1,5 ha. mose.
Desuden er der forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er opført 1917 og senere moderniseret, kostald opført 1914, udvidet og
moderniseret 1968, ungdyrstald opført 1973, lade 1914, maskinhus 1975, roehus 1985
og gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 44 ungdyr og
30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 ammekøer og 20 ungdyr, alle kryds
ningsdyr. Der findes 4 traktorer og 1 kornsilo med varm og kold lufts tørreri. På
gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng, desuden bruges maskinstation til
høst.

SKJERNVEJ 150, "DYBDAL", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424704.
TAGE CHRISTENSEN, kommunalarbejder, født den 19.-8.-1920, søn af Dorthe og
Christian Christensen, gift den 6.-4.-1944 med Inger Husted, født den 10.-3.-1919,
datter af Sidsel og Søren Husted. Parret har børnene: Søren, født den 19.-9.-9144,
Vagn, født den 24.-2.-1946, Evald, født den 21.-8.-1947, Dorthe, født den 16.-1.-1949,
Tove, født den 31.-3.-1950, Bodil, født den 1.-12.-1953, Jytte, født den 18.-1.-1957 og
Else, født den 7.-9.-1960.
T.C. er ansat ved Holstebro Kommune. Han overtog gården den 16.-11.-1954 fra Ernst
Dohm, gården er i 1904 udstykket fra "Krogsdal".

Ejendomsskyld 300.000. Areal 3,8
ha.
Stuehuset er opført 1904 og se
nere moderniseret, maskinhus og
garage opført 1965. Ejendommen
drives med lidt gartneri. Der
findes 1 traktor.

SKJERNVEJ 152, "EGHOLM",
NR. FELDING, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-458369.
JAN HØGSGAARD GRAVERSEN,
gårdejer, født den 26.-7.-1951,
søn af Gudrun og Jørgen Graversen, gift den 26.-10.-1973 med
Bente Frøjk, hjemmesygeplejer
ske, født den 10.-8.-1950, dat
ter af Birgitte Dusenius Frøjk.
Parret har børnene: Henrik,
født den 7.-5.-1975 og Christi
na, født den 12.-8.-1978.
J.H.G. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Skolenævnet ved
Nr. Felding Skole. Han overtog gården den 1.-10.-1973 fra Peter Damtoft.
Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført 1986, svinestald 1939 og senere moderniseret, nye svinestalde
opført 1976, 1979, 1982 og 1988, lade 1984 og gylletank 1987. Gården drives med en
svineproduktion på 195 årssøer, der sælges ca. 4.200 smågrise årligt. Der findes 1
traktor. 1 skoledreng er ansat som medhjælper.
SKJERNVEJ 163, "BAVNSGÅRD",
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-424025.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer,
født den 2.-4.-1938, søn af Ka
thrine og Jørgen Nielsen, gift
den 1.-10.-1977 med Jenny Bay,
født den 29.-2.-1944, datter af
Anna og Martin Bay. Parret har
børnene: Anna, født den 23.-7.1978 og Ingrid, født den 22.-4.1982.
J.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i

juli 1964 fra sin far.
Areal 23,5 ha., desuden er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1896 og senere moderniseret, svinestalde opført 1938 og 1979,
lade 1896 og senere moderniseret, maskinhus opført 1983 og 5 minkhaller fra 1986-89.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt, desuden er der en
minkproduktion under opbygning, produktionen er på 450 minktæver. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo
med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
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SKJERNVEJ 165, "LUNDHOLM",
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-424075.
CHRISTIAN SCHUBERT, maskin
stationsejer, født den 7.-9.-1942,
søn af Marie og Theodor Schubert, gift den 16.-4.-1966 med
Birthe Byskov, født den 16.-6.1945, datter af Dagny og Villy
Byskov. Parret har børnene: Jet
te, født den 4.-9.-1966, Sten,
født den 28.-7.-1970, Lone, født
den 5.-2.-1976 og Helle, født den
6.-10.-1978.
C.S. er i bestyrelsen for Vestjyske Maskinstationer, Han overtog gården den 5.-2.-1966
fra sin far.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 6,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og senere moderniseret, værkstederne er opført
1970 og 1986, maskinhuse 1963, 1966 og 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der drives maskinstation fra ejendommen og maskinerne består
af: 10 traktorer, 2 mejetærskere, 2 læssemaskiner og halmfyr. Der er i gennemsnit 6
ansatte på maskinstationen.
SKJERNVEJ 167, "BIRKELUND", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424024.
THINUS CLAUSEN, gårdejer, født den 3.-10.-1921, søn af Marie og Claus Clausen,
gift den 6.-2.-1952 med Ruth Rindom Sørensen, født den 12.-2.-1926, datter af Inge
borg og Knud Sørensen. Parret har børnene: Lene, født den 21.-4.-1952 og Inger Karin,
født den 7.-6.-1959.
T.C. overtog gården i februar 1952 fra sin far, ejendommen opstår i 1906, da den
bliver udstykket fra NR. Felding GI. Skole.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1906 og senere moderniseret, laden benyttes delvis som hønsehus,
maskinhus og garage er fra 1968. Gårdens besætning er på 150 høns og desuden er der
15 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg og desuden sælges æg og honning.
Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.
SKJERNVEJ 174, "VINGTOFT", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424091.
VAGN HEDEGAARD JENSEN, mekanikermester, født den 23.-11.-1933, søn af Agnes
og Peder Jensen, gift den 12.-10.-1957 med Annalise Nielsen, født den 2.-9.-1936,
datter af Erna og Aksel Nielsen. A.N. døde den 22.-7.-1988. Parret har børnene:
Randi, født den 7.-7.-1955, Jan, født den 12.-4.-1958 og Pia, født den 10.-5.-1965.
V.H.J. overtog gården den 1.-10.-1966 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 20 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1904 og moderniseret 1975, kostald opført 1904, svinestald 1929,
lade 1919 samt værksted opført 1929 og ombygget 1979. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, andel i
mejetærsker og kornsilo med varm og kold lufts tørreri. Der drives auto- og trak
torværksted på ejendommen.
SKJERNVEJ 175, "STUTTERI OVERGAARD", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-424033.
VERNER HEDEGAARD, gårdejer, født den 24.-2.-1922, søn af Karoline og Niels
Boutrup Hedegaard, gift den 15.-5.-1953 med Elly Jensen, født den 22.-3.-1931, datter
af Kristiane og Niels Kristian Jensen.
V.H. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1953 fra sin
svigerfar. Gården er udstykket fra "Hedegård" i 1909.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 21,5 ha.
Stuehuset er opført 1913, kostald 1961, svinestald og lade 1909 samt maskinhus 1975.
Gårdens besætning er på 140 slagtesvin, desuden er der 6 heste af racen Holstenere.
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mejetærsker og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SK3ERNVE3 177, "OVER ØLGRY
DE", NR. FELDING, 7500 HOL
STEBRO.
BIRTHE SCHUBERT, født den
16.-6.-1945, datter af Dagny og
Villy Byskov, gift den 16.-4.-1966
med Christian Schubert, maskin
stationsejer, født den 7.-9.-1942,
søn af Marie og Theodor Schu
bert.
B.S. overtog gården den 1.-2.1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 35
ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1940 og senere moderniseret, kostald opført 1940,
svinestald 1954 og lade 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og korn.

SKJERNVE3 181, "HEDEAGER",
NR. FELDING, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-424065.
CHRISTIAN MOGENSEN, gårdej
er, født den 27.-1.-1919, søn af
Kirstine og Karl Mogensen, gift
den 2.-5.-1952 med Karen By
skov Hansen, født den 26.-9.1927, datter af Kirsten og Lau
rids Byskov Hansen. Parret har
børnene: Henning, født den 8.4.-1953, Hans, født den 19.-11.1955, Ruth, født den 27.-4.-1959
og Ejgil, født den 9.-6.-1962.
C.M. overtog gården den 1.-4.-1952 fra Niels Bertelsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 13,8 ha., heraf 1,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført før 1900, tilbygget og moderniseret 1970, kostald opført 1960,
garage og værksted 1975, lade 1926 og senere ombygget til svinestald, maskinhuset er
fra 1965. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 145
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer og
kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SKJERNVE3 183, "SOFIENDAL", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424006.
VERNER LIND THOMSEN, gartner, født den 14.-7.-1952, søn af Lilly og Villiam Lind
Thomsen, gift den 7.-11.-1981 med Birthe Markvorsen, bankassistent, født den
6.-4.-1954, datter af Agnete og Kresten Markvorsen. Parret har børnene: Sofie, født
den 12.-9.-1982, Christian, født den 9.-1.-1985 og Morten, født den 24.-11.-1987.
V.L.T. har været på Beder Gartnerskole, han er formand for Gasa i Holstebro. Han
overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin far. Ejendommen har tidligere heddet "Mosehus
et".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 11 ha. skov.
Stuehuset er opført 1963 og tilbygget og moderniseret 1985, løsdriftsstald opført 1985,
drivhusene er fra 1963-1986, ialt 4.000 kvadratmeter, pakke- og lagerhal er opført
1981. Gården drives med en ammekobesætning på 11 ammekøer og 11 ungdyr af racen
Hereford. Gartneriproduktionen består af afskårne roser, ca. 600.000 stk. pr. år, pro
duktionen er fordelt på 10 forskellige sorter. Der findes 1 traktor samt computeran
læg til klimastyring i drivhusene. Der er 1 heltids medhjælper samt 2 deltids
medhjælpere i gartneriet.
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97-424037.
POUL KJÆRGAARD, landmand, født den 27.-4.-1925, søn af Karen og Niels Kjærgaard, gift den 2.-8.-1952 med Ingrid Christensen, født den 17.-2.-1924, datter af
Signe og Karl Christensen. Parret har børnene: Søren, født den 19.-9.-1953 og Rita,
født den 27.-2.-1958.
P.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1952 fra sin
far.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 18 ha., der er frasolgt 2 ha. 18 ha. er bortforpagtet til
sønnen Søren.
Stuehuset er opført 1916 og senere moderniseret, kostald, svinestald og lade er opført
1958 og maskinhus 1988. Sønnen Søren har bygget 3 minkhaller fra 1987-1989, desuden
har han lavet autoværksted på gården i 1978. Minkproduktionen er på 300 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
SKJERNVEJ 190, "VINGTOFT", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-426714.
HENRIK OPSTRUP, gårdejer, født den 17.-1.-1917, søn af Karen Marie og Jørgen
Jensen Nielsen (kaldet Opstrup), gift den 6.-9.-1952 med Dagny Andersen, født den
22.-3.-1922, datter af Anna og Niels Andersen. D.A. døde den 1.-9.-1973. Parret har
børnene: Hans, født den 15.-8.-1945, Ole, født den 13.-8.-1953 og Gert, født den
19.-4.-1957.
H.O. bor i dag sammen med Anna Kirstine Hansen, født den 24.-11.-1921, datter af
Karen og Albert Albertsen.
H.O. overtog gården den 7.-2.-1949 fra sin mor.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 22 ha., heraf 4,4 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1907, kostald og svinestald 1956 og maskinhus 1965. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, rug og hvede. Der findes 1
traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.

SKJERNVEJ 192, "NEDRE ØLGRYDE", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-424016.
NIELS JENSEN, gårdejer, født den 6.-1.-1945, søn af Ingeborg og Jens Jensen, gift
den 7.-3.-1981 med Signe Boysen Lund, født den 18.-8.-1950, datter af Christine og
Anders Lund. Parret har børnene: Jens, født den 24.-12.-1981, tvillingerne Inge og
Lisbeth, født den 14.-1.-1984 og Anders, født den 21.-7.-1986.
N.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1978 fra sin
far, gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Areal 84 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1981, kostalde 1961 og 1970, svinestald 1959, maskinhus 1975,
foderhus 1978 og gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer,
48 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, rug og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo med varm
og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt
maskinstation.
SKÆRPENDALVEJ 2, "SPARETOFT", SKAUTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435668.
JAN JACOBSEN, gårdejer, født den 7.-10.-1964, søn af Kathrine og Sigfred Jacobsen,
gift den 1.-3.-1986 med Helle Jensen, født den 30.-7.-1963, datter af Signe og Niels
Arne Jensen. Parret har børnene: Kenneth, født den 14.-12.-1986 og Niels Jørgen, født
den 25.-3.-1988.
J.J. har været på Asmildkloster og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-6.-1987 fra sin svigerfar. Gården kan føres tilbage til midten af 1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 93,4 ha., heraf 12,5 ha. skov, hede og krat.
Stuehuset er opført 1924, udvidet og moderniseret 1976, kostalde opført 1953, 1961,
1969 og 1974, lade 1961, maskinhus 1979, foderhus 1974 og gylletank 1987. Gården
drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 70 slagtekalve, alle af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, hvede og byg. Der
findes 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
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Der er 1 fast medhjælper halvdelen af året og der bruges lidt maskinstation samt
ekstra medhjælp i perioder.
SKÆRPENDALVEJ 6, "SKÆRPENDAL", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435192.
KARL AAGE JENSEN, gårdejer, født den 19.-9.-1924, søn af Ane Kathrine og Niels
Christian Jensen, gift den 24.-11.-1950 med Anna Petrine Nørkjær, født den 5.-11.1928, datter af Alma og Johannes Nørkjær. Parret har børnene: Alma Kathrine, født
den 16.-10.-1951, Niels Christian, født den 15.-12.-1953, Anette Kathrine, født den
7.-9.-1958, Mette Kirstine, født den 12.-4.-1961 og Ragnhild Birgitte, født den
16.-2.-1966.
K.AA.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1950 fra
Kristian Lund Andersen. Gården kan føres tilbage til 1547.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1965/66, kostalde 1960, 1977 og 1982, svinestald 1982, maskinhus
1987, indendørs køresilo 1978 og gylletank 1980. Gården drives med en kvægproduktion
på 46 årskøer, 50 ungdyr og 50 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der en
svineproduktion på 7 årssøer, der produceres ca. 140 slagtesvin årligt. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo med kold og varm lufts tørreri.
1 søn er fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

SMEDEGÅRDVEJ 1, "NØRRELUND", TVIS, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-435561.
PETER SIDELMANN, gårdejer,
født den 3.-8.-1954, søn af Gud
run og Harald Sidelmann, gift
den 11.-7.-1982 med Lisbeth Halgaard, økonoma, født den 31.-3.1959, datter af Mary og Knud
Halgaard. Parret har datteren
Maja, født den 5.-6.-1986.
P.S. overtog gården den 1.-5.-1987
fra Gerner Petersen. Gården er i
1927 udstykket fra "Smedegård".
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33,3 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1928, kostald ligeledes 1928, lade 1924 og ombygget til svinestald
1970, svinestald og maskinhus bygget 1964. En svineprouktion er under opstart, planen
er at få en årsproduktion på 1.500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, frøgræs og pillegræs. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
halmfyr.

SMEDEGÅRDVEJ 2, "SMEDE
GÅRD", TVIS, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-435394.
FREDE PHILIPP, gårdejer, født
den 2.-3.-1959, søn af Jensine og
Hans Philipp, gift den 19.-3.-1987
med Jette Lisbeth Steenfat, født
den 19.-3.-1962, datter af Irma
Steenfat og Tage Nielsen. Parret
har barnet: Lise Philip, født den
26.-5.-1989.
F.P. har været på Kærgård Land
brugsskole, han er i repræsen
tantskabet for H.A.G. Han over
tog gården den 28.-8.-1984 fra Jens Kr. Sønderby. Gården kan føres tilbage til 1547,
da den var beliggende ved Halgård Bæk. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 63 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostaldene er bygget fra 1966-1979, lade 1966, maskinhus
1977, gastæt silo 1976 og gylletank 1987. Gården drives med en kvægproduktion på
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salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er
ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

SMEDEGÅRDVEJ 3, "BÆKKELUND", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435172.
HENRY NYGAARD KRAGELUND, minkavler, født den 16.-4.-1951, søn af Gunver og
Søren Nygaard Kragelund, gift den 27.-3.-1976 med Joan Kristensen, medhjælpende
ægtefælle, født den 16.-4.-1955, datter af Lillian og Alfred Kristensen. Parret har
børnene: Martin, født den 10.-1.-1980, Lone, født den 22.-11.-1982 og Maria, født den
8.-11.-1988.
H.N.K. er dommer indenfor Midtjyllands Pelsdyravlerforening. Han overtog gården den
1.-10.-1975 fra Gustav Jensen. Gården blev i 1912 udstykket fra "Smedegård".
Ejendomsskyld 820.000. Areal 5 ha., der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1912 og moderniseret flere gange, senest 1985, svinestalden blev i
1985 ombygget til pelsrum, lade ombygget til pelsrum i 1986 og maskinhuset er fra
1984, 12 minkhaller er bygget i perioden 1978-1986. Produktionen af mink er på 930
tæver. Gården har andel i Stenbrohus Vindmøllelaug.
SMEDEGÅRDVEJ 5, "NYBORG", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435197.
JOHANNES LARSEN, gårdejer, født den 17.-3.-1956, søn af Sigrid og Hans Larsen,
gift den 14.-4.-1978 med Lene Giedsing Hansen, født den 16.-2.-1959, datter af
Elsebeth og Thomas Hansen. Parret har børnene: Nikolaj, født den 12.-6.-1979,
Kamilla, født den 21.-4.-1982 og Frederik, født den 7.-3.-1986.
J.L. overtog gården i juni 1980 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1916.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 38 ha. Desuden er der forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald og svinestald 1959, svinestald og gylletank 1981,
lade 1957 og maskinhuse 1956, 1982 og 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer og kold lufts tørreri samt halmfyr.

SMEDEGÅRDVEJ 11, "TOFTE
GÅRD", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435055.
AKSEL DAMGAARD, gårdejer,
født den 21.-1.-1927, søn af Sid
sel og Peder Damgaard, gift den
9.-6.-1956 med Inger Christoffer
sen, født den 3.-10.-1933, datter
af Maren og Andreas Christoffer
sen. Parret har børnene: Peder,
født den 13.-12.-1956, Erna, født
den 26.-12.-1957, Elly, født den
10.-10.-1962, Arne, født den 2.8.-1969 og Bent, født den 2.-8.A.D. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra
Ernst Mogensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha. + 14 ha. frijord, der er tilkøbt 12 ha.
Indtil 1973 ejede A.D. "Banestrup", som blev solgt til kommunen som parcelhusområ
de.
Stuehuset er opført 1974, kostald og laden ligeledes fra 1974, samt maskinhus fra
1983. Gårdens besætning er på 5 ammekøer og 70 ungdyr af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fremavlsbyg. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

SMEDEGÅRDVEJ 15, "ELMELY", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435597.
KIRSTINE MARIE PAGH, gårdejer, født den 27.-1.-1904, datter af Nielsine og
Kristian Thomsen, gift den 19.-11.-1926 med Niels Pagh, gårdejer, født den 18.-10.-
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N.P. døde den 18.-9.-1966. Han overtog gården i sommeren 1926 fra Peder Jensen,
gården er opført af Niels og Kirstine Pagh.
Areal 11 ha. Al jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1926, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1926 samt
maskinhus 1936.

SOELSVEJ 2, "STORE SOELS",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-435211.
THORKILD DAMGAARD MAD
SEN, gårdejer, født den 18.-5.1941, søn af Kamilla Damgaard
og Mads Kristian Madsen, gift
den 13.-4.-1968 med Hjørdis Møl
ler, født den 21.-3.-1947, datter
af Hanna Emma og Ernst Wal
ther Møller. Parret har børnene:
Jan Michael, født den 28.-8.-1968,
Gitte, født den 25.-10.-1970, Su
san Merete, født d. 15.-11.-1971
og Kim, født den 17.-8.-1973.
T.D.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
H.A.G. og MD-Food og tillidsrepræsentant for Hjerm-Ginding Herreds Landboforening.
Han overtog gården den 1.-6.-1968 fra Sigfred Dalgaard. Gården kan føres tilbage til
1633.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 0,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1898, tilbygget 1978 og senere moderniseret, kostald opført 1972,
kalvestald, lade, maskinhus og foderhus 1974 samt gylletank 1972. Gården drives med
en kvægproduktion på 55 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og kornsilo med varm og kold lufts tørreri. På gården
er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til roesåning og optagning.
Gården drives sammen med Soelsvej 4.
SOELSVEJ 4, "LILLE SOELS", 7500 HOLSTEBRO.
THORKILD DAMGAARD MADSEN, gårdejer, omtales under Soelsvej 2.
T.D.M. overtog gården i september 1982. Den kan føres tilbage til 1763.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1920 og senere restaureret, kostald opført 1947 og ombyg
get til svinestald i 1978, lade og maskinhus opført 1920. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 kornsilo med tør
reri. Ejendommen drives sammen med Soelsvej 2.
SOGNSTRUPVEJ 19, "VESTER BOUTRUP", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO.
SØREN SOGNSTRUP FABRICIUS, gårdejer, omtales under Sognstrupvej 28.
S.S.F. overtog gården i september 1983.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 45 ha., heraf 7 ha. skov.
Stuehuset er opført før 1900, samtlige avlsbygninger er af ældre dato, alle bygninger
er udlejet. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Gården drives sammen
med "Store Sognstrup", Sognstrupvej 28.
SOGNSTRUPVEJ 28, "STORE SOGNSTRUP", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO.
SØREN SOGNSTRUP FABRICIUS, gårdejer, født den 23.-10.-1937, søn af Kathrine og
Johannes Fabricius, gift den 22.-3.-1984 med Karen Margrethe Madsen, født den
15.-12.-1946, datter af Ane og Svend Madsen. Parret har datteren Anne, født den
26.-12.-1971.
S.S.F. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1968 fra sin
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far, nuværende ejer er 9. genera
tion på gården. Det vides med
sikkerhed, at gården var i slæg
tens eje i 1643, antagelig går ejerskabet tilbage til ca. 1500.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal
66 ha., der er frasolgt 9,4 ha. og
der er 19 ha. skov.
Stuehuset er opført 1907 og sene
re moderniseret, kostald opført
1958 og ombygget til svinestald
1970, svinestalde opført 1972 og
1980, lade og gylletank 1980, gas
tæt silo 1974 og maskinhus 1985.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker og plan
silo. I sæsonen er ansat lidt medhjælp. Gården drives sammen med Sognstrupvej 19, desuden har S.S.F. andel i en minkfarm som er udlejet.
SOGNSTRUPVEJ 30, "BÆKKE
LUND", HESTBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-485092.
BENT HENRIKSEN, gårdejer,
født den 18.-1.-1943, søn af Ma
ry og Christian Henriksen, gift
den 14.-5.-1967 med Edith Nor
Mortensen, født den 12.-9.-1944,
datter af Kathrine og Poul Nor
Mortensen. Parret har børnene:
Lene, født den 29.-5.-1969 og
Anni, født den 10.-7.-1972.
B.H. overtog gården i 1972 fra
sin far, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. plantage.
Desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostald er ligeledes fra 1969, løsdriftstald opført 1981, lade
1970, maskinhus 1978, foderhus og gylletank 1981. Gården drives med en kvægprodukti
on på 36 årskøer, 40 ungdyr og 50 slagtekalve af blandet race. Der findes 3 traktorer
og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STAMPESVEJ 2, "NØRRE KJÆRGÅRD", BRØDBÆK, 7500 HOLSTEBRO.
OLE STAMP, gårdejer, født den 29.-3.-1951, søn af Ellen og Jørgen Lerod Stamp, gift
den 29.-9.-1973 med Ruth Bodil Johansen, født den 23.-11.-1950, datter af Anne Marie
og Kristian Johansen. Parret har børnene: Heidi, Brian og Helle.
O.S. overtog gården den 1.-4.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 43,4 ha., heraf tilkøbt 30,2 ha. Desuden er der forpag
tet 13 ha.
Stuehuset er opført 1887, senere udvidet og moderniseret, kostalde opført 1979/80,
lade og maskinhus 1983, indendørs køresilo og foderhus 1985 og gylletank 1982. Går
den drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve, dyre
ne er af racerne SDM og Jersey. Desuden er der en minkfarm på 1.350 avlsmink. Der
findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo, desuden er der pelshus i forbin
delse med minkfarmen. På gården er ansat 2 medhjælpere og der bruges lidt maskin
station.
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STAMPESVEJ 4, BRØDBÆK,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-461243.
IDA KRISTINE JESPERSEN, født
den 29.-5.-1896, datter af Else
Marie og Johannes Andreasen,
gift den 23.-10.-1917 med Jesper
Brødbæk Jespersen, gårdejer,
født den 7.-10.-1891, søn af Mar
en og Jens Jespersen. Parret har
børnene: Maren, Jens, Else, Jo
hannes, Henry, Svend Aage, Gun
nar, Tage, Frede og Helge. J.B.J. har været på Fyns Stifts Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1918 fra sin far.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 18 ha., heraf 1,5 ha. eng o.l.
Stuehuset er opført 1887, tilbygget 1908 og senere moderniseret, kostald og svinestald
opført 1915, lader 1887 og 1954 samt maskinhus 1983. Gårdens besætning er på 2 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der 70 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og byg. Der findes 2 traktorer og varm lufts tørreri. Sønnerne Johannes
og Helge Brødbæk Jespersen driver ejendommen og der bruges maskinstation til høst.
STENDISVEJ 53, "NYHOLM",
TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO.
MORTEN OVERGAARD FRAND
SEN, gårdejer, født den 20.-2.1933, søn af Dorthea og Marinus
Frandsen, gift d. 16.-4.-1960
med Dagny Augusta Mortensen,
født den 1.-8.-1937, datter af
Elna og Jens Andreas Mortensen.
Parret har børnene: Christian
Marinus, født den 26.-1.-1963,
Ella Marie, født den 18.-8.-1964. Berit, født den 30.-11.-1965, Søren, født den 25.-4.1967, Anne Mette, født den 12.-8.-1968, Bodil, født den 17.-9.-1970, Dorthea, født den
24.-12.-1971 og Tove, født den 14.-8.-1975.
M.O.F. overtog ejendommen den 1.-4.-1966 fra Kari Gustav Pedersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 23,5 ha. og desuden er der forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1961, svinestalden er ombygget til ungdyrstald i
1986, lade, maskinhus og foderhus er fra 1986. Gården drives med ca. 100 kreaturer
af racen SDM. Der findes 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til høst.

STENDISVEJ 57, "HØJGÅRD", TINKERDAL, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468087.
ANNE DORTHE NYGAARD NIELSEN og NIELS ARNE NYGAARD NIELSEN, grdr.
A.D.N.N. er født den 14.-1.-1940 og N.A.N.N. er født den 1.-12.-1937, børn af Kristi
ne og Karl Nygaard Nielsen.
Søskendeparret overtog gården den 11.-12.-1977 fra deres far, nuværende ejere er 3.
generation.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng og krat.
Stuehuset er opført 1923, kostald 1965, lade 1900 og maskinhus 1988. Gården drives
med en kvægproduktion på 10 årskøer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, des
uden er der 2 årssøer og 30 slagtesvin. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til
høst.

STENUMVEJ 9, "ÄLYKKE", IDOM, 7570 VEMB, tlf. 97-484072.
ANDERS KRISTIAN KRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-8.-1943, søn af Ida Marie og
Laurits Nyborg Kristensen, gift den 27.-2.-1965 med Bente Skallebæk Pedersen, med
hjælpende hustru, født den 7.-12.-1946, datter af Anne Kristine (Stinne) og Niels
Skallebæk. Parret har børnene: Lars, født den 11.-12.-1965, Ivan, født d. 21.-12.-1967,
Birgit, født den 13.-12.-1968 og Jack, født den 22.-10.-1973.
A.K.K. overtog gården den 15.-5.-1967 fra Søren Jørgensen.
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Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
13 ha. og desuden er lejet 22 ha.
Ålykkes stuehus er opført 1920
og senere moderniseret, kostald
opført 1954 og ombygget til svi
nestald i 1969, svinestalde op
ført 1977 og 79, lade 1920 og
maskinhus 1980. Gården drives
med en svineproduktion på 100
årssøer, der sælges ca. 1.900
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine og
kornsilo med kold og varm lufts
tørreri. Gården drives sammen
med Lystlundvej 3.

STROVSTRUPVEJ 2, "ØSTER
STROVSTRUP", IDOM, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-421968.
HANS POULSGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 1.-2.-1954,
søn af Ellen og Kristian Poulsgaard Jensen.
H.P.J. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1981 fra sin
far, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården Ejendomsskyld
1.450.000. Areal 66 ha., heraf 22 ha. skov, hede og eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1890, kostald 1972, ungdyrstald og lade 1960, gylletank 1979, in
dendørs køresilo 1985 og maskinhus 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 45
årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er frøgræs og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STROVSTRUPVEJ 4, "MELLEM STROVSTRUP", IDOM, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97402924.
RUTH og HANS EBBE LARSEN, gårdejere.
R.L. er født den 1.-6.-1949, datter af Inga og Peter Pedersen, gift den 25.-10.-1975
med H.E.L., født den 1.-1.-1946, søn af Ella og Knud Larsen. Parret har børnene: Ni
els Christian, født den 31.-1.-1980, Peter Martin, født den 8.-8.-1981 og Karen Louise,
født den 20.-1.-1984.
H.E.L. har været på Dalum Landbrugsskole og er uddannet planteavlstekniker på Vejl
by Landbrugsskole. Parret overtog gården den 1.-3.-1987 fra Rasmus Høgh. Gården
kan føres tilbage til 1580.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 88 ha., heraf 13 ha. skov. Desuden er der forpagtet 50
ha.
Stuehuset er opført 1890 og moderniseret 1970, kostald opført 1979, kalvestald 1920,
lade 1984, maskinhus 1986, gastæt silo 1983 og gylletank 1980, desuden er der bygget
et en-familiehus i 1937. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps, kartofler, gulerødder, kinakål, korn og frø. Der findes 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 vandingsmaskiner og varm lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast
medhjælper.
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STEBRO, tlf. 97- 422084.
TAGE OVERLUND GODRIM,
gårdejer, født den 4.-10.-1914,
søn af Maren og Mads Godrim.
T.O.G. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-2.-1951 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
32 ha.
Stuehuset er opført 1883, kostald
1927, svinestald og maskinhus
1931, lade 1890 og 6 minkhaller
bygget fra 1967-1972. Gården drives med en minkproduktion på 400 minktæver. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, maskin
station bruges til meget af markarbejdet.
STRUER LANDEVEJ 8, "KIRKEGÅRD", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-422086.
JØRGEN KIRKEGAARD, gårdejer, født den 25.-10.-1922, søn af Ane Marie og Kre
sten Kirkegaard, gift den 16.-7.-1950 med Eva Bender Steen Larsen, født den 2.-8.1922, datter af Karen Louise og Niels Christian Larsen. Parret har børnene: Kresten,
født den 10.-5.-1951, Karen Louise, født den 6.-2.-1953 og Mogens, født den 24.-6.1955.
J.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1948 fra sin
mor, nuværende ejer er 5. generation på gården. I perioden 1928-1952 leverede gården
børnemælk til private i Holstebro fra eget mejeri.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 28 ha.
Stuehuset er opført 1936 og senere moderniseret, kostald opført 1961, svinestald 1952,
lade 1922 og maskinhus 1948. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo, varm og kold lufts tør
reri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

STRUER LANDEVEJ 9, "VESTER
TRASBJERG", MÅBJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-423269.
THORVALD JAKOBSEN, pensio
nist, født den 11.-3.-1920, søn af
Ingeborg og Marinus Jakobsen,
gift den 8.-11.-1947 med Margre
the Larsen, født den 17.-4.-1926,
datter af Maria og Jens Larsen.
Parret har børnene: -Ingeborg,
født den 19.-9.-1948, ®e”t’
den 10.-5.-1952 og Ole, født den
14.-8.-1953. T.J. overtog gården i juli 1947 fra sin far.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 15 ha. Stuehuset er opført 1827 og
ombygget flere gange, senest 1987, kostald, svinestald og lade er fra 1935.
STRUER LANDEVEJ 21, "ØGÅRD", SIR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432137.
KARL ØGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 22.-9.-1940, søn af Elvira og Ejner Jensen.
K.Ø.J. overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin far. Der har været gård på stedet meget
længe, oprindelig hed gården "Ødegård", da den lå i en øde egn.
Ejendomssksyld 1.400.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1950. Hele gården nedbrændte i 1947, kostald, svinestald og lade
er opført 1948 og maskinhus 1980, desuden er der minkhaller med plads til 2.500
mink. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200
slagtesvin, desuden er der 400 minktæver. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo med varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435538.
PREBEN GARDE JENSEN og EVAN DYHRBERG KASPERSEN.
P.G.J. er gårdejer og født d. 11.9.-1960, søn af Inger Margrethe
og Bent Harald Jensen, bor sam
men med Lena Lauridsen, født d.
3.-11.-1960, datter af Laura og
Holger Lauridsen. Parret har dat
teren Janie, født den 18.-12.1987.
E.D.K. er landbrugsmedhjælper og født den 29.-12.-1959, søn af Gunhild og Johannes
Kaspersen, bor sammen med Gitte Mejdahl Jeppesen, tekstilarbejder, født den 21.-5.1964, datter af Edith og Svend Jeppesen. Evan og Gitte bor på Kløver vej 24 i Aulum.
P.G.J. og E.D.K. overtog gården den 1.-8.-1981 fra Aage Mortensen, gården drives
som I/S Søjborg og den kan føres tilbage til 1802.
Ejendomsskyld 1.270.000. Areal 38,2 ha., desuden er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og ombygget i 1973, kostalden er ombygget til svine
stald i 1985, desuden er der 2 rævehaller opført 1987 og 1989, laden er ombygget til
svinestald i 1978 og maskinhuset er fra 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.100 stk. årligt. Desuden er der en ræveproduktion på 200 Sølvrævetæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo med kold og varm lufts tørreri samt halmfyr.

SØJBORGVEJ 2, "BIRKHOLM", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435188.
SØREN PETER HANSEN, gårdejer, født den 2.-6.-1934, søn af Jensine Petrea og Niels
Christian Hansen.
S.P.H. overtog gården den 11.-12.-1960 fra sin mor, gården blev i 1915 udstykket fra
"Store Soels".
Ejendomsskyld 530.000. Areal 8,2 ha.
Stuehuset er opført 1915 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1966 og
lade 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer, 4 ungdyr og 12 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 25 høns. Der findes 1 traktor og plansilo
med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til meget af markarbejdet.

SØJBORGVEJ 3, "NY SOLS",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97435195.
KRESTEN ROLAND DALGAARD
gårdejer, født den 11.-12.-1925,
søn af Kirstine og Anders Dalgaard, gift den 23.-11.-1950 med
Edith Nielsen, hjemmehjælper,
født d. 7.-5.-1932, datter af Ka
ren og Osvald Nielsen. Parret
har børnene: Lilli Kirstine, født
den 20.-12.-1953, Karen Marie,
født den 25.-9.-1955, Kirstine,
født den 4.-2.-1957, Osvald, født den 8.-1.-1959, Anders, født den 8.-9.-1960, Holger,
født den 10.-4.-1964 og Roland, født den 25.-2.-1972.
K.R.D. har været på Nr. Nissum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1949
fra sin mor, gården blev i 1949 udstykket fra "Store Sols".
Ejendomsskyld 770.000. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført 1949 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1949,
lade 1932, ungdyrstald og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på
16 årskøer, 10 ungdyr 15 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 70 slagtesvin
og 9 får. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til høst.
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TVIS, 7500 HOLSTEBRO.
SVEND ERIK KJÆRGAARD PE
DERSEN, gårdejer, født den 3.6.-1947, søn af Kristine Marie og
Peder Pedersen, gift den 28.-5.1977 med Aase Marie Olesen, sy
erske, født den 2.-7.-1954, datter
af Hilda og Erik Olesen. Parret
har børnene: Jette, født den 15.3.-1975 og Karina, født den 18.10.-1976.
S.E.K.P. overtog gården den 1.1.-1974 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som opstod i 1807.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,6 ha. eng o.l.
Stuehuset er opført 1906, svinestald og lade 1975, svinestald 1978, maskinhus 1980 og
gylletank 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca.
1.900 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der findes 2 traktorer, 1 kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.
SØNDERLUNDVEJ 2, "VESTER
GÅRD", MÅBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-421580.
SVEND NIELSEN, gårdejer, født
den 15.-5.-1933, søn af Agnete
og Henry Nielsen, gift den 27.1.-1961 med Grethe Marie Jen
sen, født den 27.-1.-1936, datter
af Marie og Peder Jensen. Par
ret har børnene: Britta, født den
29.-3.-1967 og Birgit, født den
23.-4.-1971.
S.N. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-12.-1960 fra Harald Østergaard. Gården er oprindelig udstykket fra "Bakke
gård".
Ejendomsskyld 770.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og senere moderniseret, kostald, svinestald og lade er fra
omkring 1900, kostalden er tilbygget 1975 og maskinhuset er fra 1964. Gården drives
med en kvægproduktion på 16 årskøer, 16 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen
SDM, desuden er der 2 årssøer og 30 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, maskinstation
bruges til høst.
SØNDERLUNDVEJ 4, "SEJBJERG", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-422970.
JENS JØRGEN NØRGAARD SØRENSEN, automobilforhandler, født den 18.-1.-1936,
søn af Helga og Svend Sørensen.
J.J.N.S. overtog gården den 4.-10.-1971 fra Laurits Sejbjerg. Gården har tidligere lig
get ved Lægård Bæk, den blev udflyttet i 1893.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1893 og moderniseret 1971/72. Avlsbygninger er nedrevet efter
storm i 1985.
SØNDER MAJGÅRDVEJ 1, "SØNDER MAJGÅRD", MAJGÅRD, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423634.
KNUD ERIK KRISTIANSEN, gårdejer, født den 12.-8.-1936, søn af Edith og Ingemand
Kristiansen, gift den 12.-7.-1960 med Laura Sofie Riis, damefrisør, født den 28.-7.1940, datter af Dagny og Aage Riis. Parret har sønnen Carsten, født den 31.-1.-1962.
K.E.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 12.-4.-1960 fra
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Alfred Sørensen.
Sønder Majgårds ejendomsskyld
er på 1.300.000. Areal 14,8 ha.
Stuehuset er opført 1917 og se
nere moderniseret, svinestald op
ført 1888, kostald 1952 og lade
1975. Gården drives med en mink
produktion på 750 tæver. Plante
produktionens salgsafgrøder er
hvede, ærter og raps. Der findes
2 traktorer, maskinstation bruges
til høst. Der drives også cement
støberi fra ejendommen og fami
lien har veterantraktorer og ve
teranlandbrugsmaskiner som hobby, der er 3 medhjælpere ansat i pelsningstiden.
SØNDER MAJGÅRDVEJ 3, "STENTOFTHUS", MEJRUP MOSEBY,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423616.
THORVALD LAUGESEN, land
mand, født den 18.-3.-1912, søn
af Oline og Jens Laugesen, gift
den 10.-11.-1939 med Laura Lau
ridsen, født den 25.-5.-1917, dat
ter af Maren og Kristian Laurid
sen. Parret har børnene: Ejvind,
Ingrid, Grethe, Edit, Chresten og
Anna Maren.
T.L. har været mælkekusk, vej
mand samt rotte- og muldvarpe
jæger. Han overtog gården den 16.-11.-1933 fra Søren Kr. Laursen.
Areal 13 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1915, kostald og svinestald er ligeledes fra 1915 og staklade fra
1966. Der findes 1 traktor.
SØNDER MAJGÅRDVEJ 4, "ØS
TER MAJGÄRD", MAJGÄRD,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-414239.
SVEND AAGE ANDERSEN, gård
ejer, født den 2.-4.-1963, søn af
Rosa og Hans Jørgen Andersen,
bor sammen med Helle Høyer,
revisorassistent, født den 17.-10.1963, datter af Nina og Arne
Høyer.
S.AA.A. er minkpasser, han har
været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården i december
1983.

Ejendomsskyld 730.000. Areal 12,7 ha.
Stuehuset er opført 1885 og moderniseret 1986/87, kostald opført 1953 og ombygget
til svinestald 1985, lade opført 1953, desuden er der maskinhus. Gården drives med en
svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 400 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der findes 1 traktor og portionssilo med kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst og sprøjtning.
SØNDER MAJGÅRDVEJ 6, "LILLE MAJGÅRD", MEJRUP MOSEBY, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-413794.
LEIF MORTENSEN, gårdejer, født den 19.-4.-1961, søn af Astrid og Hermann
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Mortensen, gift den 18.-6.-1983 med Elsebeth Akstrup, sygehjælper, født den 9.-4.1962, datter af Anne Marie og Kresten Akstrup. Parret har datteren Charlotte, født
den 7.-8.-1984.
L.M. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 15.-5.-1983 fra Jens Laugesen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført 1915 og senere moderniseret, kostalde opført 1915 og 1976,
svinestald 1965 og lade 1915. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduk
tionen er på 55 årssøer, der sælges ca. 1.100 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og plansilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
SØNDER SAVSTRUPVEJ 1, "AL
BÆK HUS", MEJRUP, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-410387.
GERDA LINDBERG CHRISTEN
SEN og ERIK VEJSGAARD CHRIS
TENSEN.
G.L.C. er sygehjælper og født
den 11.-5.-1956, datter af Stinne
og Søren Lindberg, gift den 7.—
10.-1978 med Erik Vejsgaard
Christensen Vejmand, født den
10.-10.-1955, søn af Lis oig Niels
Christensen. Parret har børnene:
Anne
Mette, født den 3.-8.-1982 og Lisbet, født den 12.-11.-1985.
Parret overtog gården den 1.-11.-1981 fra G.L.C. s far, Søren Lindberg, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 12 ha., heraf 4 ha. eng. Desuden er der lejet 7 ha.
Stuehuset er af ældre dato og moderniseret flere gange, kostald og svinestald er af
ældre dato og senest tilbygget i 1959, laden er fra 1948. Gården drives med 10 får og
11 lam. Der findes 1 traktor.
SØNDER SAVSTRUPVEJ 2, "STO
RE TOUSTRUP", MEJRUP, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-423566.
VERNER LISBJERG, specialarbej
der, født den 3.-3.-1942, søn af
Marianne og Hans Lisbjerg, gift
den 15.-8.-1970 med Gunhild
Nielsen, født den 8.-8.-1946,
datter af Kirstine og Kresten
Nielsen. Parret har børnene:
Henrik, født den 30.-5.-1973 og
Hanne, født den 25.-7.-1976.
V.L. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-1.-1979 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1912.
1547 var "Store Toustrup" hovedgård, fra 1957-1812 har gården ført en meget om
skiftelig tilværelse.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 46 ha., heraf 8,3 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1918 og moderniseret 1978, kostalde, svinestald og lade er meget
gamle og en del af bygningerne er fra 1867, de er meget velholdte. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, korn og frø. Der findes 1
traktor, 1 vandingsmaskine, 1 kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfy. Maskinsta
tion bruges til høst.
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ARNE THOUSTRUP, gårdejer,
født den 17.-4.-1953, søn af Anna og Thorkild
Thoustrup, gift den 26.-11.-1983 med Maxine Carrington, medhjælpende hustru, født
den 10.-10.-1951, datter af Elsie og John Dåne Carrington, New Zealand. Parret har
børnene: Steffen, født den 29.-12.-1984 og Tove, født den 26.-11.-1986.
A.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1980 fra sin
far. Gården har været i slægtens eje siden 1875, nuværende ejer er 4. generation.
Ved indkørslen til gården er der rejst en mindesten for Kristian Thoustrup, som var 2.
generation på gården, Mindestenen er rejst af husmændene i Ringkøbing AmtEjendomsskyld 1.050.000. Areal 36 ha., heraf 4 ha. skov, eng og plantage. Desuden er
der forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført 1926, tilbygget senest 1968 og senere moderniseret, kostald og
svinestald er opført 1947/48, og ombygget til kartoffelhus i 1981, kartoffelhus og
bygget 1956 og maskinhuse 1974 og 1985. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af kartofler, raps, ærter, korn og halm. Der findes 1 traktor, andel
i mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 plansilo og tårnsilo med varm lufts tørreri samt
halmfyr. I sommerperioden er der ansat 2 medhjælpere og der bruges lidt maskinstati
on.
SØNDER SAVSTRUPVEJ 4, "NO
ES", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-423652.
KARL OTTO NOES OG PEDER
NOES, gårdejere.
K.O.N. er født den 8.-3.-1912 og
P.N. er født den 28.-10.-1905,
sønner af Karen og Jens Noes.
Brødrene overtog gården den 1.—
12.-1940 fra deres mor, nuværen
de ejere er 6. generation på
gården, som har været i slægtens
eje siden 1759.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal

73 ha., heraf 2 ha. plantage. 20 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1916, kostald 1902, lade 1912, svinestald 1928 og maskinhus 1952.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug og havre. Der
findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
SØNDER SAVSTRUPVEJ 5, "SØNDER SAVSTRUP", SAVSTRUP, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-423584.
HERLUF SVENDSEN, gårdejer, født den 22.-8.-1940, søn af Anna Kathrine og Jens
Peder Svendsen, gift den 16.-11.-1963 med Mona Findahl, butiksassistent, født den
28.-10.-1941, datter af Johanne Marie og Johannes Findahl. Parret har børnene: Ellen,
født den 16.-9.-1964 og Lars, født den 13.-9.-1966.
H.S. er træindustriarbejder, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-11.-1963 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
bedstefaderen byggede omkring 1908.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 18,5 ha., heraf 1,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1910 og ombygget flere gange, svinestald opført
1967, lade 1910 og maskinhus 1947. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til høst.
SØNDER SAVSTRUPVEJ 6, "SAVSTRUP MØLLE", SAVSTRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423508.
SØREN OLESEN, gårdejer, født den 26.-9.-1912, søn af Kirstine og Ole Olesen, gift
den 10.-7.-1943 med Agnes Johanne Pedersen, født den 28.-3.-1921, datter af Karen
og Mads Pedersen. Parret har børnene: Ole, født den 30.-6.-1944, Birte, født den
24.-1.-1946, Lis, født den 14.-4.-1947 og Astrid, født den 16.-6.-1954.
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været i slægtens eje i mange
generationer. I gammel tid var
der vandmølle, lidt kro og bageri
samt foderstofforretning. Oprinde
lig var gården fæstegård fra "Ausumgård", i 1914 blev den frikøbt
for kr. 25.000,-.
Areal 50 ha., heraf 5 ha. skov og
eng. 45 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1937, ko
stald, svinestald og lade ligeledes
1937 og maskinhus 1968.
På
gärden

er der 1 traktor.

SØNDER SAVSTRUPVEJ 20,
"SOLBAKKEN", SAVSTRUP, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468489.
MARIUS ANDERSEN, gårdejer,
født den 8.-9.-1915, søn af Ma
rie Kathrine Andersen, gift den
24.-10.-1942 med Esther Henny
Jørgensen, født den 16.-4.-1921,
datter af Helveig og Kristian
Eriksen. Parret har børnene:
Knud Karlo, født den 18.-5.-1946
og Stella Elisabeth, født den
19.-12.-1948. E.H.J. døde i 1972.
M.A. overtog gården den l.-ll.1941 fra Anders Horslund Mortensen. Den nuværende ejer har opdyrket en del af
heden.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 19,4 ha.
Stuehuset er opført 1927, kostald, svinestald og lade ligeledes 1927 samt maskinhus
1967. Gården drives med en kvægproduktion på 4 årskøer og 8 ungdyr, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer,
maskinstation bruges til høst.

SØRVADVEJ 3, "GADEGÅRD",
NR. FELDING, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-424023.
KNUD BJERRE, gårdejer, født
den 25.-4.-1945, søn af Rigmor
og Jens Bjerre, gift den 17.-8.—
1968 med Alice Poulsen, rengør
ingsassistent, født den 10.-1.-1951,
datter af Elly og Aksel Poulsen.
Parret har børnene: Tove, født
den 16.-1.-1969, Jesper, født den
19.-11.-1972 og Anders, født den
20.-5.-1982.
K.B. har været på Vejlby-Risskov
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1968 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført 1920 og senere moderniseret, kostald opført 1973, maskinhus 1981,
3 minkhaller 1985-1988 og udendørskøresilo. Gården besætning er på 80 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 220 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 plansilo med kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
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SØRVADVEJ 14, "DAMGÅRD", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-424010.
SØREN KJÆRGAARD, gårdejer, født den 4.-4.-1944, søn af Maja og Hans Kjærgaard,
gift den 29.-11.-1969 med Sussi Andreas sen, født den 25.-7.-1948, datter af Stinne og
Anker Andreasen. Parret har børnene: Anette, født den 7.-6.-1974 og Hans, født den
27.-9.-1979.
S.K. har været på Hammerum og Malling landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-7.-1971 fra sin far. Gården er udstykket fra Nr. Felding Præstegård i
1950.
Stuehuset er opført 1905, kostalde 1951 og 1974, ungdyrstald 1979, svinestald og lade
1905 , maskinhuset er af ældre dato. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer + opdræt, alle af racen RDM. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg
samt varm lufts tørreri.
SØRVADVEJ 19, "FELDING HOLM", NR. FELDING, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-424012.
JENS KRESTEN JENSEN, land mand, født den 12.-5.-1957, søn
af Rigmor og Johannes Jensen.
J.K.J. har været på Næsgård Ag
erbrugsskole. Han overtog gården
i 1980 fra sin far. Gården kan
føres tilbage til omkring 1547.
Areal 103, heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført 1856 og sene
re restaureret, kostald, svine
stald og lade er fra 1856 og
løbende omforandret, 16 minkhaller er bygget 1981-88 og maskinhuset 1975, pelsrum
er indrettet i en af de gamle avlsbygninger. Gården drives med en produktion på 1.350
minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo med varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr.

SØRVADVEJ 21, "STORE TOLSTRUP", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO.
JØRGEN LARSEN, agronom, født den 28.-7.-1964, søn af Jytte og Peder Larsen.
J.L. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen den 2.-5.-1986
fra Gudrun Nørgaard.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 46 ha., heraf 6 ha. eng. 46 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1880 og senere moderniseret, kostald opført 1976, svinestald 1964
og moderniseret 1987, laden er af ældre dato, men senere moderniseret, gylletank
opført 1975. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. Der findes 1
plansilo med varm lufts tørreri. Maskiner lånes hos faderen Skinbjergvej 11.
SØRVADVEJ 23, "VESTER TOLSTRUP", NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-424341.
PEDER PEDERSEN RUBY, pelsdyravler, født den 24.-8.-1939, søn af Helga og
Christian Pedersen Ruby, gift den 2.-1.-1965 med Karen Margrethe Hansen, født den
5.-12.-1940, datter af Dagny og Hans Hansen. Parret har børnene: Lene, født den
26.-6.-1966 og Mette, født den 5.-7.-1969.
P.P.R. har været på Vejlby og Lyngby landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Holstebro Egnens Pelsdyravlerforening samt i repræsentantskabet i H.O.E. Han
overtog gården den 1.-8.-1988 fra sin far.
Areal 9,4 ha.
Stuehuset er opført 1931, kostald ligeledes 1931 og ombygget til pelsrum i 1981, 20
minkhaller er bygget fra 1977-1985 og maskinhus 1983. Gårdens minkproduktion er på
1.400 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer
og 1 mejetærsker. På gården er ansat 1 fast medhjælper.
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PEDER LARSEN, gårdejer, født den 15.-11.-1938, søn af Marie og Christian Larsen,
gift den 7.-3.-1964 med Jytte Skovgård, sygeplejerske, født den 7.-10.-1941, datter af
Ragna og Marius Skovgård. Parret har børnene: Jørgen, født den 28.-7.-1964 og
Kirsten, født den 1.-3.-1968.
P.L. overtog gården den 15.-7.-1972 fra Peder Madsen.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 43 ha.
Stuehuset er opført 1970, svinestaldene er bygget omkring 1962 og moderniseret 1987,
hvor der også blev lavet nybyggeri, laderne er fra 1975 og 1985, gylletanke 1978 og
1987. Gården drives med en svineproduktion på 375 årssøer. Der findes 1 plansilo med
varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med Skinbjergvej 11,
hvorpå maskinparken er.

SØRVADVEJ 25, "VENNEVOLD",
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-424074.
PEDER CHRISTIAN EJSING,
født den 17.-2.-1933, søn af An
na Sorine og Hans Ejsing.
P.C.E. arbejder på Nr. Felding
Maskinstation, han har været på
Kalø Landbrugsskole. Han over
tog gården i januar 1976 fra sin
far, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som kan føres
tilbage til 1786, da den var fæs
tegård under "Krogsdal". Gården
blev frikøbt i 1802.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 11,5 ha.
Stuehuset er opført 1786 og moderniseret senere, kostald og lade opført 1958 og
maskinhus 1950. Gårdens besætning er på 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen Hereford,
desuden er der 30 Chinchillatæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der
findes 1 traktor.

SØRVADVEJ 26, "FELDINGGÅRD",
NR. FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-424064.
VILHELM GRUSBÆK, gårdejer,
født den 29.-6.-1936, søn af Elna
Krestine og Lorens Kristian Mad
sen Grusbæk, gift den 4.-6.1966
med Ruth Larsen, født den 23.3.-1939, datter af Johanne Marie
og Lars Peter Larsen. Parret har
børnene: Christian, født den 24.4.-1968 og Flemming, født den
1.-11.-1971. V.G. har været på
Hammerum Landbrugsskole, han
er kirkesanger ved Nr. Felding Kirke og medlem af Menighedsrådet ved samme kirke.
Han overtog gården den 1.-6.-1967 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 54 ha., heraf 1 ha. plantage. Desuden er der forpagtet
13,8 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostalde 1956/57, løsdriftstald 1975, svinestald og lade
1956/57, maskinhus 1973, indendørs køresilo 1977 og gylletank 1983. Gården drives
med en kvægproduktion på 54 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vand-
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medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

THEUTSVEJ 1, "KÆRHOLM", RÄSTED, 7570 VEMB, tlf. 97-485212.
TOMMY RASMUSSEN, falckredder, født den 12.-12.-1954, søn af Gerda og Carl
Rasmussen, gift den 17.-1.-1976 med Esther Jensen, dagplejer, født den 7.-5.-1956,
datter af Lis og Knud Jensen. Parret har børnene: Dennis, født den 4.-7.-1976, Kenni’
født den 14.-6.-1979 og Jannik, født den 3.-4.-1985.
'
T.R. overtog gården den 1.-5.-1987 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 475.000. Areal 17,5 ha., heraf 2,8 ha. skov.
Stuehuset er opført 1915 og moderniseret 1987, kostald og svinestald er fra 1915, 2
minkhaller bygget 1989, lade 1915 og ombygget til beboelse 1987, maskinhuset er fra
1967. Gårdens besætning er på 25 får og 100 minktæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og ærter. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker samt halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TINGAGERVEJ 2, "TINGAGER",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97403903.
FRANK LAURIDSEN, pelsdyrav
ler, født den 25.-8.-1955, søn af
Edith og Verner Lauridsen bor
sammen med Sonja Johansen, eks
pedient, født den 7.-10.-1953,
datter af Johanne og Johannes
Johansen.
F.L. er ansat ved Postvæsenet.
Han overtog gården den 18.-1.1980 fra Lars Nielsen. Gården er
oprindelig bygget som tingsted
under Tvis Kloster, bl.a. er de første retsmøder i en hekseanklage blevet ført på
stedet, de mildere straffe blev eksekveret på stedet.
Areal 21 ha., heraf 1,6 ha. skov og 11 ha. mose.
Stuehuset er opført 1926, moderniseret og udvidet 1964, kostald og svinestald opført
1926 og 1964, ombygget og moderniseret til pelseri i 1981, 17 minkhaller er bygget
fra 1981-1983, hestestald og pelshus 1986, staklade 1971. Gården drives med en
minkproduktion på 1.800 tæver, desuden er der 6 travheste og 2 rideheste. Der findes
2 traktorer. På gården er 1 fast medhjælper og i pels- og parringssæsonen er der 3
medhjælpere.
TINKERDALSVEJ 1, "NØRREMARK", TINKERDAL, 7500 HOLSTEBRO.
PEDER TOFTGAARD MADSEN, landmand, født den 16.-3.-1917, søn af Dorthea og
Niels Toftgaard Madsen, gift den 8.-9.-1950 med Frida Lindbjerg, fabriksarbejder, født
den 20.-9.-1930, datter af Marie og Jens Lindbjerg. Parret har børnene: Jørn, født den
8.-2.-1951, Ivan, født den 9.-11.-1953 og Jens, født den 9.-3.-1961.
P.T.M. overtog gården den 16.-8.-1950 fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 12,8 ha., heraf 1,6 ha. plantage. 11 ha. er borforpagtet.
Stuehuset er opført 1964, kostald 1930, svinestald, lade og maskinhus 1971. På gården
er der 1 traktor.
TINKERDALSVEJ 2, "SKOVLUND", TINKERDAL, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468102.
KARL KRISTIAN MØLGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 7.-3.-1933, søn af
Magda og Jens Mølgaard Pedersen, gift den 9.-11.-1957 med Aase Bøge Pedersen,
sygehjælper, født den 18.-6.-1936, datter af Thora og Haldor Bøge Pedersen. Parret
har børnene: Margit, født den 17.-4.-1960 og Arne, født den 4.-11.-1963.
K.K.M.P. er kirkesanger ved Borbjerg Kirke. Han overtog gården den 1.-11.-1957 fra
Andreas Iversen. Gården var en hedeejendom fra 1910-1920.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 4 ha. skov og eng.
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Desuden er der forpagtet 2,5 ha.
Gården nedbrændte i 1936 og
blev genopført med stuehus, som
er tilbygget og moderniseret se
nest 1974, kostald og svinestald
er ombygget i 1964 og laden
1966, desuden er der maskinhuse
fra 1968 og 1976. Gården drives
med en kvægproduktion på 14
årskøer, 10 ungdyr og 16 slagtekalve, alle af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
ærter og korn. Der findes 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvand
ingsanlæg og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TINKERDALVEJ 9, "SKOVLY",
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468305.
KRESTEN HENRIKSEN GOSVIG,
smedemester, født den 1.-2.-1932,
søn af Dagmar og Kresten Gos
vig, gift den 25.-9.-1954 med
Rita Jensen, født den 25.-4.-1935,
datter af Katty Elisa og Jens
Christian Jensen. Parret har bør
nene: Kirsten Elisa, født den
26.-9.-1954, Jens, født den 31.7.-1958 og Henrik, født den 10.12.-1967.
K.H.G. overtog gården den 9.-8.-1967 fra Christian Meldgaard Pedersen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 14 ha., der er udlejet 12 ha.
Stuehuset er opført 1931 og senere moderniseret, kostald og svinestald er af ældre
dato og benyttes som lagerrum, smedeværkstedet er bygget 1974, 1981 og 1986.

TINKERDALSVEJ 13, "NØRRE BRUNBJERG", BRUNBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468303.
POUL CHRISTIAN POULSEN, landmand, født den 8.-12.-1914, søn af Mariane og Jens
Christian Poulsen.
P.C.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1953 fra
Rasmus Lamberths.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og frasolgt 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1935 og senere moderniseret, kostald opført 1935 og ombygget til
svinestald, lade opført 1935 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor og korntørreri
med varm luft. Maskinstation bruges til høst.
TOHØJE 4, "HØJBO", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-427592.
PEDER BJERGGAARD, gårdejer, født den 13.-9.-1912, søn af Marie og Niels Bjerggaard, gift den 18.-11.-1934 med Magda Pedersen, født den 16.-3.-1913, datter af
Kathrine og Anton Pedersen. Parret har børnene: Ejvind, født i 1933, Bent, født i
1935, Iris, født i 1937, Maria, født i 1938, Kathrine, født i 1943 og Henning, født i
1944.
P.B. overtog jorden i 1940 fra sin far. Bygning af gården blev påbegynt den 9. april
1940. På marken er der en bronchealderhøj og der er fundet et bronchesværd på
marken.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 2,2 ha. skov og
eng.
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Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1
traktor, maskinstation bruges til meget af markarbejdet.

TOHØJE 6, "MADSBJERG", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423654.
VERNER BJERGGAARD, gårdejer, født den 11.-8.-1921, søn af Marie og Jens Bjerggaard, gift den 21.-11.-1944 med Agnethe Hansen, født den 27.-3.-1924, datter af
Marie og Laust Gindeskov Hansen. Parret har børnene: Bruno, født den 17.-1.-1945,
Margith, født den 3.-4.-1948 og Henny, født den 3.-3.-1955.
V.B. overtog gården den 1.-3.-1947 fra sin far.
Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1914 og senere moderniseret, kostald opført 1914 og ombygget til
svinestald, svinestalde fra 1914 og 1972, kartoffelhus 1977, lade 1923 og maskinhus
1959. Gårdens besætning er på 2 årssøer og 17 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, 1 kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
TORPVEJ 5, NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432093.
HOLGER LAURIDSEN, pelsdyr, født den 25.-1.-1933, søn af Margrete og Johan
Lauridsen.
H.L. overtog gården i 1966.
Areal 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1969, pelsrum og lade 1983, 15 minkhaller er bygget fra
1966-1989. Minkproduktionen er på 750 tæver.

TORPVEJ 6, "SKOVLUND", NA
UR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432065.
FRODE NYGAARD, gårdejer,
født den 26.-4.-1951, søn af Ma
ry og Niels Nygaard, gift den
22.-6.-1974 med Else Christen
sen, født den 26.-5.-1950, datter
af Anna og Karl Christensen. Par
ret har børnene: Carsten, født
den 5.-9.-1975, Anders, født den
14.-10.-1977 og Jens, født den
26.-1.-1982.
F.N. overtog gården den 1.-5.-1981 fra Jane og Magnus Birkekær.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3,8 ha. skov og
hede.
Stuehuset er opført 1923 og senere moderniseret, kostald, svinestald og lade er opført
1927, maskinhus 1984 og svinestald 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 1.100 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TORPVEJ 8, "NØRRE TORP", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432198.
HANS AABERG, gårdejer, født den 22.-5.-1945, søn af Eli og Kristen Aaberg, gift den
17.-5.-1973 med Solveig Søvndahl, født den 16.-5.-1953, datter af Agnes og Robert
Søvndahl. Parret har børnene: Ole, født den 16.-2.-1975, Karen, født den 12.-2.-1977,
Hanne, født den 31.-3.-1980 og Mona, født den 26.-4.-1983.
H.AA. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
MD-Food, i skolenævnet for Naur-Sir Skole og i Menighedsrådet ved Naur Kirke. Han
overtog gården den 1.-7.1972 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som har været i slægtens eje siden 1904.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 56 ha., desuden er der forpagtet 3 ha.
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nere moderniseret, kostald opført
1963, svinestald 1964 og ombyg
get til ungdyrstald 1981, lade
opført 1953, maskinhus 1973,
gylletank 1974 og indendørs køresilo 1978. Gården drives med
en kvægproduktion på 58 årskøer,
65 ungdyr og 35 slagtekalve, alle
af racen SDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er ærter. Der
findes 3 traktorer, 1 vandingma
skine, plansilo med varm og kold
lufts tørreri og stuehuset opvar
mes med staldvarme. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.
Gården drives sammen med Torpvej 9.

TORPVEJ 9, "NY TORP", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432198.
HANS AABERG, gårdejer, omtales under Torpvej 8.
H.AA. overtog gården den 1.-5.-1979 fra Thomas Christensen Jensen, gården er
udstykket fra "Nr. Torp" i 1936.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1936 og senere moderniseret, udbygningerne, bestående af kostald,
svinestald og lade er fra 1936. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter. Der findes 1 vandingsmaskine, maskinparken fra Torpvej 8 be
nyttes.

TORPVEJ 10, "SØNDER TORP", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432094.
JØRGEN TORP, gårdejer, født den 20.-7.-1934, søn af Martha og Kristian Torp, gift
den 20.-7.-1966 med Ane Margrethe Søndergaard, lærer, født den 25.-6.-1931, datter
af Karen Marie og Viggo Søndergaard. Parret har børnene: Henrik, født den 29.-4.1967 og Birthe, født den 17.-5.-1970.
J.T. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen den 1.-9.-1961 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3,6 ha. eng og
mose.
Der er 2 stuehuse, et fra 1864, som løbende er vedligeholdt, og et nybygget i 1966,
kostald og lade opført 1964, kostalden er ombygget til svinestald i 1987 og maskinhus
et er fra 1983. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 1 traktor, maskinstati
on bruges til høst.
TRABJERG HØJE, 1, "SØNDERVANG", BORBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468249.
ANDERS BECH MERRILD, gård
ejer, født den 21.-9.-1922, søn
af Marie og Jens Bech Merrild,
gift den 24.-1.-1948 med Maria
Christensen, født den 11.-4.-1927,
datter af Emma og Johannes
Christensen. Parret har børnene:
Astrid, født den 16.-2.-1949 og
tvillingerne Birgith og Irene,
født den 24.-12.-1952.
A.B.M. overtog gården den 8.-3.1966 fra Nikolaj Nikolajsen. Gården er udstykket fra "Trabjerggård" i 1911.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20,5 ha., der er 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1911 og senere moderniseret, svinestalde opført 1911 og 1984,
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lade og gylletank 1984 og maskinhus 1972, desuden er der 1 gastæt silo. Gården drives
med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker og kornsilo.
TRABJERG HØJE 4, "HØJMARK", TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468108.
SØREN NIELSEN, gårdejer, født den 11.-6.-1911, søn af Ingeborg og Anders Bjerregaard Nielsen, gift den 4.-10.-1940 med Anna Grønbæk, født den 17.-2.-1920, datter
af Elisabeth og David Grønbæk. Parret har børnene: Jørgen, født den 5.-11.-1942,
Thorkil, født den 29.-1.-1952, Mogens, født den 15.-8.-1954, Helge, født den 22.-5.1956 og Ingelis, født den 9.-6.-1957.
S.N. overtog gården den 1.-9.-1940 fra Jens Jensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1957, kostald 1952 og senere udvidet, lade opført 1952 og
maskinhus 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo med korntørre
ri. Maskinstation bruges til høst.
TRABJERGLUNDVEJ 1, "TRABJERGLUND", TRABJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468104.
TAGE NYBOE, gårdejer, født
den 4.-4.-1924, søn af Ane og
Jens Nyboe, gift den 24.-7.-1953
med Gerda Noesgaard Krog, født
den 7.-9.-1929, datter af Signe
og Kristen Krog.
T.N. overtog gården den 1.-7.1953 fra sin far. "Trabjerglund"
blev bygget i 1850 af en søn fra
"Bjerregård", hvorfra jorden er
udstykket. Nyboe-slægten overtog
gården i 1882 og den var i slægtens eje til 1914, den kom igen i slægtens eje i 1933.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13,2 ha., 12 ha. er bortforpagtet fra 1.-4.-1989.
Stuehuset er opført 1916 og senere moderniseret, kostald og svinestald er opført 1951
og ombygget til kostald 1972, laden er fra 1912, foderhus 1978 og maskinhuset er ind
rettet i det oprindelige stuehus. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer
og 19 ungdyr af racen SDM. Der findes 1 traktor og 1 plansilo. Maskinstation bruges
til meget af markarbejdet.

TRABJERGLUNDVEJ 2, "DAMSGÅRD", TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468524.
HARTVIG TANDERUP, slagteriarbejder, født den 8.-7.-1955, søn af Anna og Otto
Tanderup, gift den 19.-7.-1980 med Gitte Gaardhøje, bankassistent, født den 1.-2.1959, datter af Helga og Karl Jørgen Gaardhøje. Parret har børnene: Mai, født den
12.-5.-1984 og Lars, født den 18.-10.-1986.
H.T. er ansat på Vestjyske Slagterier i Struer og har været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-4.-1988 fra Alfred Clemmensen. Gården har været Kongs
gård, der har været voldgrave omkring den, desuden har der været bibelhave i stue
husets have. På markerne er der en vikingeboplads fra ca. 800.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1969 og moderniseret 1988, kostald og lade opført 1954, maskin
hus 1958 og svinestald 1911. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri samt andel i
Hornshøj Vindmøllelaug. Det er tanken der med tiden skal besætning på gården.
TRABJERGVEJ 2, "BJERREGAARD", TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468061.
BENNY VEJLGAARD VEDSTESEN, gårdejer, født den 23.-1.-1949, søn af Gerda og
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den 21.-12.-1952, datter af Louise og Kristian Kjelder. Parret har børnene: Anker,
født den 28.-9.-1977 og Karen, født den 3.-7.-1979.
B.V.V. har været på Midtjyllands Landboskole. Han overtog gården den 1.-6.-1972 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje
i ca. 300 år. Gården har fået sin nuværende plads i ca. 1874.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32,6 ha., desuden er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1988, kostald og lade 1959, svinestald 1952, ungdyrstald 1976, gyl
letank 1984 og maskinhus 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer,
64 ungdyr og 32 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og staldvarme
til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester og 1 skoledreng og
desuden bruges der maskinstation til høst.

TRABJERGVEJ 4, "TRABJERG
MØLLE", TRABJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468197.
ANDERS NIELSEN, postbud, født
den 11.-11.-1934, søn af Thomassine og Hans Christian Nielsen,
gift den 22.-5.-1961 med Anna
Kathrine "Tinna" Olesen, køkken
assistent, født den 18.-9.-1934,
datter af Jenny og Frederik Ole
sen. Parret har børnene: Claus,
født den 14.-3.-1962 og død den
31.-8.-1985, Mads, født den 12.9.-1964, Marianne, født den 12.-3.-1966 og Hanne, født den 11.-11.-1969.
A.N. overtog gården den 1.-11.-1959 fra Jens Brokholm. Der har i mange år været
mølleri på gården.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 7,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1971 og tilbygget 1980, kostald og svinestald er opført 1964 og
maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg.
Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TRABJERGVEJ 5, "BORBJERGGÅRD", BORBJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-461151.
HENNING GRØNBORG-PEDERSEN, dyrlæge, søn af K. M. og
Hans Pedersen, gift med Lis
Grønborg Larsen, cand.jur., dat
ter af W. og T. Larsen. Parret
har børnene: Birgitte og Hans
Peter.
H.G.P. overtog gården den 1.-7.1972 fra Christopher Have. Går
den er en gammel selvejergård, der er fundet danefæ på gården, "Borbjerg Fundet" i
1958.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 45,2 ha., heraf 3,5 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1888 og resaureret 1980, lade opført 1888, kostald 1924 og
maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 40 ungdyr,
alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og korntørreri med varm lufts tørring. På
gården er ansat 1 fodermester og 1 fast medhjælper, maskintation bruges til høst.

TRABJERGVEJ 7, "SØNDERGÅRD", BORBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468287.
HENNING ØSTERGAARD DUNKER, gårdejer, født den 31.-10.-1941, søn af Dagny og
Henry Dunker, gift den 10.-4.-1971 med Else Tokkesdal, født den 30.-7.-1943, datter
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af Asta og Alfred Tokkesdal. Parret har børnene: Annette, født den 21.-6.-1972, Birgit
te, født den 28.-7.-1973, Lene, født den 23.-10.-1974 og Henry, født den 30.-8.-1978.
H.Ø.D. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing Amts
Kvægavlsforening. Han overtog gården den 10.-8.-1970 fra Mads Løvig.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 35 ha., desuden er der lejet 27 ha.
Stuehuset er opført 1914 og senere tilbygget og moderniseret, svinestald opført 1955
og ombygget 1971 og 1982, lade ombygget 1955, foderhus bygget 1979, maskinhus
1978, indendørs køresilo 1979, gylletank 1983 og gastæt silo 1984. Gården drives med
en kvægproduktion på 63 årskøer, 61 ungdyr og 29 slagtekalve, alle af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo. På gården er ansat 1 fodermester og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TRABJERGVEJ 9, "MELDGÅRD",
TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-468238.
PEDER MELDGAARD, gårdejer,
født den 26.-11.-1935, søn af Jo
hanne og Jens Meldgaard, gift d.
21.-10.-1961 med Thora Krogshe
de, sygeplejerske, født den 8.8.-1938, datter af Marie og Carl
Krogshede. Parret har børnene:
Anders, født den 29.-7.-1962, Ak
sel, født den 21.-9.-1964, Kirsten
Marie, født den 9.-4.-1968 og
Martin, født den 4.-9.-1969.
P.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra
sin far, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1770. Gården er udstykket fra "Rydhave" omkring 1770, der er fundet en boplads på
marken fra ca. 1200.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført ca. 1860 og moderniseret 1971, kostald, svinestald og lade er fra
1957, maskinhus og foderhus byggget 1980 samt gylletank 1987. Gården drives med en
kvægproduktion på 37 årskøer, 30 ungdyr og 33 slagtekalve, alle af racen SDM. Der
findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo med varm og kold lufts tørreri,
samt andel i Trabjerg-Skave Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 skoledreng som med
hjælper og der bruges en del maskinstation.

TR ABJERG VEJ 11, "ØSTER SØNDERGAARD", TRABJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468026.
ANNA og KRISTIAN SØNDERGAARD, gårdejere.
A.S. er født den 19.-5.-1922 og
K.S. er født den 1.-3.-1924, børn
af Cecilie og Anders Søndergaard.
K.S. har været på Lægård Land
brugsskole.
A.S. er medlem af Menighedsrå
det ved Borbjerg Kirke. De over
tog gården i juni 1957 fra deres
mor. Det vides med sikkerhed,
at slægten overtog gården i 1773, gården var da fæstegård under "Rydhave", nuværen
de ejere er 6. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført 1905 og senere moderniseret, kostald opført 1937, svinestald 1953,
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45 kreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2
traktorer, maskinstation bruges til høst.

TRABJERGVEJ 13, "SIVEGÅRD", TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468468.
ERIK HOLMGÅRD, gårdejer, født den 24.-2.-1944, søn af Marie og Peder Holmgård,
gift den 3.-4.-1971 med Rigmor Østergaard, børnehavepædagog, født den 11.-2.-1946,
datter af Johanne og Kristian Østergaard. Parret har børnene: Irene, født den
3.-3.-1972, Ole, født den 29.-6.-1976 og Merete, født den 17.-1.-1984.
E.H. er i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården den
1.-12.-1981.
Ejendomsskyld 1.730.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1917, svinestalde 1929, 1979, 1985, 1987 og 1988, lade og maskin
hus 1979/80, desuden er der en gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på
110 årssøer årligt, der produceres 2.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og maskinstation bruges til høst.
TRADSBJERGVEJ 4, MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-402181.
BJARNE AMBY, automekaniker, født den 6.-12.-1964, søn af Elly og Knud Amby, gift
den 26.-7.-1986 med Helle Agergård, butiksassistent, født den 11.-8.-1966, datter af
Conny og Hans Agergård. Parret har datteren Gitte, født den 25.-9.-1987.
B.A. overtog gården den 13.-5.-1986.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 4,3 ha.
Stuehuset er opført 1920, tilbygget og moderniseret 1986, svinestald opført 1940 og
maskinhus 1988. Gårdens besætning er på 4 slagtekalve af blandet race og 4 får og
desuden produceres 150 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges
til høst.

TVISLUNDVEJ 2, "NYGÅRD",
TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-435028.
SVEND ERIK NYGÅRD ANDER
SEN, gårdejer, født den 14.-10.1943, søn af Kirstine og Anders
Nygård Andersen, gift den 14.10.-1981 med Jette Koch, knip
lingshåndværker, født den 11.2.-1945, datter af Valborg og
Frederik Koch.
J.K. ejer firmaet "Kniplegården",
der fremstiller mønstre og knip
linger samt sælger kniplegarner.
S.E.N.A. er prøveudtager ved Statsfrøkontrollen, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1971 ra sin mor, gården har været i
slægtens eje siden 1857, den nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 51,7 ha., heraf 6 ha. eng og 1,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1932 og senere moderniseret, svinestalde opført 1927 og 1974,
lade 1927, maskinhus 1954 og tilbygget 1967, desuden er der 1 gastæt silo. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes
2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges
lidt maskinstation.
TVISLUNDVEJ 4, "NØRGÅRD", TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435209.
KRISTIAN NØRGÅRD, gårdejer, født den 23.-8.-1938, søn af Maren og Kresten Lund
Nørgård, gift den 10.-9.-1966 med Gudrun Frøjk, født 1940, datter af Anna og Viggo
Frøjk. Parret har børnene: Kirsten, født 1967, Henrik, født 1969 og Else Marie, født
1975.
K.N. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet i Tvis og
i repræsentantskabet for MD-Food. Han overtog første del af gården i 1966 og resten
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Ejendomsskyld 2.160.000. Areal 93 ha., heraf 5 ha. skov, 8 ha. hede og lidt eng.
Stuehuset er opført 1904, tilbygget og moderniseret 1980, avlsbygningerne nedbrændte
i 1946 efter et lynnedslag, de blev genopbygget i 1947 med kostald, svinestald og
lade, desuden er der spaltestald bygget 1976, maskinhus 1972 og foderhus 1962.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve, alle
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo med kold lufts tørreri samt halmfyr. På
gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.
TVIS MØLLEVEJ 2, "AGERBÆK",
MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-411491.
EGON DALBY NIELSEN, gårdej
er, født den 13.-1.-1945, søn af
Alma og Carl Nielsen, gift den
30.-12.-1972 med Birgitte Hage
by Nielsen, dagplejemor, født
den 23.-6.-1949, datter af Ruth
og Jens Nielsen. Parret har bør
nene: Annemette, født den
28.-5.-1972, Niels, født den
5.-12.-1975 og Inge, født den
27.-10.-1984.
. Han overtog gården den 20.-3.-

E.D.N. har været på Asmildkloster
1978 fra Søren Dalby.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31,9 ha., heraf 1,6 ha. eng. Desuden er der forpagtet
16,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og senere moderniseret, kostalde opført 1900, 1978
og 1982, lade 1945/46, foderhus 1982, gylletank 1978 og maskinhus 1989. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 5 traktorer og 1
vandingsmaskine. På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng, desuden bru
ges der maskinstation til høst.
TVIS MØLLEVEJ 11, "MOESGÅRD", 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-435040.
VAGN NØRGÅRD, gårdejer,
født den 24.-1.-1943, søn af Lo
uise og Henrik Nørgård.
V.N. har gået på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-11.-1974 fra sin far,
gården har været i slægtens eje
siden 1813, indtil dette år var
den fattighus.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
50,6 ha., heraf 9 ha. plantage og læhegn.
Stuehuset er opført før århundredeskiftet og senere moderniseret, kostald opført 1967,
svinestald 1973, lade 1960 og maskinhuse 1975 og 1985. Gården drives med en svine
produktion på 30 årssøer, der sælges 150 smågrise og 350 slagtesvin årligt, desuden er
der 30 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, planilo og tårnsilo samt
varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

UGLKÆRVEJ 3, TVIS, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-435696.
HOLGER KJÆRSGÅRD NIELSEN, pelsdyravler, født den 4.-12.-1945, søn af Bodil og
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H.K.N. overtog gården i 1984 fra
Vagner Poulsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 2
ha.
10 minkhaller er bygget fra
1981-1989, pelsrummet er opført
1987. Minkfarmen drives med en
produktion på 927 minktæver.
Der findes 1 traktor, 1 pelsingstiden er der ansat 1 medarbej
der.

VEMBVEJ 8, "VESTERGÅRD",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432092.
MARKVARD CHRISTIANSEN,
gårdejer, født den 29.-9.-1927,
søn af Kristiane og Kristian
Christiansen, gift den 21.-1.-1950
med Anna Kristensen, født den
17.-1.-1931, datter af Marie og
Knud Kristensen. Parret har bør
nene: Else Marie, født den 2.12.-1949, Knud, født den 22.-9.1951, Jens Christian, født den
17.-11.-1952, Bent, født den 12.4.-1956 og Ole, født den 12.-4.- 1963.
M.C. overtog gården den 1.-11.-1959 fra Karen Åe.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,7 ha. plantage.
Stuehuset er opført før 1900 og senere moderniseret, kostald opført 1962 og ombygget
til svinestalde bygget 1975, svinestalde 1975 og 1977, lade ca. 1900 og maskinhus
1984. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 600
slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo med varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VEMBVEJ 10, NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432009.
STEEN SKYTTE, pelsdyravler, født den 18.-1.-1959, søn af Anna Amalie og Knud Erik
H. Skytte, gift den 6.-7.-1985 med Conny Nielsen, født den 14.-2.-1962, datter af
Børge Nielsen. Parret har børnene: Martin, født den 30.-6.-1984 og Christian, født den
25.-4.-1987.
S.S. overtog gården den 15.-12.-1981 fra Marinus Jensen.
Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng og desuden er der 3 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1962, kostald, svinestald og lade 1945, 1959 og 1962, bygningen er
nu ombygget til pelseri og hestestald, 15 minkhaller er bygget fra 1982-83. Gårdens
besætning er på 900 minktæver og 4 heste af racen Frederiksborgere. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er hvede, byg og raps. Der findes 2 traktorer, 1 kornsilo med kold
lufts tørreri. På gården er ansat 1 skoledreng som medhjælper.
VEMBVEJ 13, "ØSTERMARK", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432167.
SØREN THOMSEN, født den 29.-9.-1914, søn af Magda og Peter Thomsen, gift den
5.-4.-1936 med Betty Olsen, født den 1.-10.-1914, datter af Magdalene og Jens Peter
Olsen. Parret har børnene: Verner, født den 11.-10.-1936, Lilly, født den 14.-7.-1939,
Inga, født den 29.-8.-1942 og Lene, født den 10.-5.-1945.
S.T. overtog gården den 1.-4.-1936 fra Christian Bjerrum. Gården blev udstykket fra
"St. Madsbjerg" i 1932.
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Østermarks ejendomsskyld er på
500.000. Areal 23,7 ha., heraf til
købt 12,7 ha., der er 7 ha. planta
ge.
16 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1932, kostald
og svinestald ligeledes fra 1932
og ombygget 1959, hønsehus op
ført 1949 og lade 1959. På går
den findes 1 traktor.

VEMBVEJ 14, "ALDERSHVILE",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432038.
PEDER JACOBSEN og VAGN
JACOBSEN, gårdejere.
P.J. er født den 10.-8.-1915, søn
af Marie og Henrik Jacobsen,
gift i september 1942 med Anna
Tranbjerg, født den 20.-12.-1918,
datter af Marie og Niels Tran
bjerg. Parret har børnene: Vagn,
født den 31.-3.-1946 og Grete,
født den 10.-7.-1947.
P.J. overtog gården i august
1949 og i 1979 overtog sønnen Vagn halvpart i gården, som kan føres tilbage til 1890.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 0,5 ha. grusgrav. 11
ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1890 og senere moderniseret, kostald og svinestald opført 1964
lade og garage 1960, maskinhus 1973/74 og gylletank 1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 16 årskøer, 4 ungdyr og 30 slagtekalve, besætningen er kryds
ningsdyr, desuden er der en produktion på 190 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er rug, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vand
ingsmaskine og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskintation bruges til lidt af mark
arbejdet.

VEMBVEJ 19, "SØNDERGÅRD",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432313.
HANNE JACOBSEN og HENNING
DALGAARD.
H.J. er truckfører og født den
3.-4.-1960, datter af Inger og
Orla Jacobsen, bor sammen med
Henning Dalgaard, banebetjent,
født den 24.-12.-1960, søn af
Lilly og Aksel Dalgaard. Parret
har sønnen Rune, født den 12.1.-1989.
Parret overtog gården den 1.-8.1988 fra H.J.s far, Orla Jacobsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 27,5 ha., der er 1,1 ha. skov. 24 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1973, kostald og svinestald 1967, lade og maskinhus 1986. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker samt andel i Hjerm Vindmøllelaug.
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VEMBVEJ 21, "NYGÅRD", NA
UR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432033.
BJARNE BRUUN SØRENSEN,
murer, født den 6.-12.-1949, søn
af Jenny Anina Kristine Bruun og
Julius Otto Sørensen, gift den
1.-11.-1986 med Lene Holme, eks
peditrice, datter af Gudrun Hol
me.
B.B.S. overtog gården i december
1986 fra sin mor.
Areal 15 ha., heraf 1,6 ha. skov.
Der er udlejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1917, kostald, svinestald og lade 1917 samt maskinhus 1989. Der
findes 1 traktor samt kornsilo med varm og kold lufts tørreri.

VEMBVEJ 23, "MELDBJERG",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432042.
OVE MARKUSSEN, husmand,
født den 13.-2.-1937, søn af Kir
stine og Søren Markussen, gift
den 29.-8.-1959 med Inger Haaning, født den 24.-2.-1938, dat
ter af Marie og Aksel Haaning.
Parret har børnene: Kurt, født
den 29.- 5.-1960 og Jette, født
den 19.- 2.-1962.
O.M. overtog gården i 1963 fra
sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 29,8 ha., hvoraf kun 13 ha. er opdyrket.
Det oprindelige stuehus er fra før 1900, et nyt er bygget i 1971, kostald og svinestald
er ombygget til pelseri, 12 minkhaller er bygget fra 1969-1982 og stakladen er fra
1980. Gårdens besætning er på 900 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der findes 2 traktorer og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper og maskin
station bruges til høst.
VEMBVEJ 25, "LILLE MADSBJERG", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432047.
SVEND STOUGAARD CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 21.-9.-1933, søn af Sine og
Kristian Stougaard Christiansen, gift den 29.-12.-1961 med Lilian Sauer, født den
23.-8.-1939, datter af Anna og Poul Sauer. Parret har børnene: Lene, født den
14.-6.-1962, Margit, født den 2.-3.-1964 og Bente, født den 10.-10.-1966.
S.S.C. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin mor.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1920, kostald 1961, svinestald og lade 1972 samt maskinhus 1983.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer og 24 stk.
opdræt, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 25 årssøer, der sælges ca. 500
smågrise årligt. Der findes 2 traktorer og 1 vandingmaskine. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

VEMBVEJ 27, "MELDBJERGHUS", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432242.
ANNE-LISE WITSCHEL, pelsdyravler, født den 28.-1.-1946, datter af Inger og Ole
Kruse, gift den 8.-4.-1971 med Hannes Witschel, elektriker, født den 22.-4.-1937, søn
af Charlotte og Werner Witschel, Tyskland. H.W. døde den 29.-8.-1988. Parret har
børnene: Charlotte Inger, født den 22.-1.-1974 og Ole, født den 4.-4.-1976.
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Anne-Lise Witschel overtog går
den den 1.-4.-1972 fra Ernst Niel
sen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 1
ha.
Stuehuset er opført 1897 og sene
re restaureret, minkhaller er byg
get 1980 og lade 1950. Gårdens
besætning er på 250 minktæver.

VEMBVEJ 29, "LYNGBORG", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432192.
KNUD ERIK HANSEN SKYTTE, pelsdyravler, født den 8.-10.-1921, søn af Else Kir
stine og Niels Jørgen Skytte, gift den 29.-12.-1949 med Anna Petersen, født den
16.-11.-1921, datter af Berta og Karl Emil Petersen. Parret har børnene: Alice, født
den 27.-8.-1950, Leon, født den 21.-4.-1952, Erling, født den 15.-10.-1954, Solveig,
født den 16.-5.-1956 og Steen, født den 18.-1.-1959.
K.E.H.S. overtog gården i 1956. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 88 ha., heraf 30 ha.
skov og mose.
Stuehuset er opført 1973, 63 minkhaller er bygget fra 1965-1989, pelsrum 1967,
maskinhuse 1980 og 1987. Gården drives med en minkproduktion på 3.300 minktæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø og græs. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og plansilo med kold og varm lufts tørreri. På gården
er 3 medarbejdere og der bruges maskinstation til lidt af markarbejdet.

VESTER FELDBORGVEJ 1, "SØN
DERGÅRD", HOGAGER, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468086.
JOHANNES RASMUSSEN, gårdej
er, født den 12.-3.-1936, søn af
Maren og Alfred Rasmussen, gift
den 6.-5.-1966 med Kirsten
Fleng, født den 14.-9.-1946, dat
ter af Klara og Ejner Fleng.
Parret har børnene: Lis, født
den 13.-10.- 1967, Tina, født den
31.-8.-1977 og Steen, født den
10.-1.-1981.
J.R. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 67 ha.
Stuehuset er opført 1926 og senere moderniseret, kostald opført 1935, moderniseret,
udvidet og ombygget til svinestald, svinestald opført 1960, lade 1935, maskinhus 1970
og gylletanke 1983 og 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.900 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
VESTER FELDBORGVEJ 5, "HAUGÅRD", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468176.
KNUD HAUGÅRD MADSEN, født den 14.-7.-1948, søn af Kamilla og Laurits Ejnar
Haugaard Madsen, bor sammen med Ellen Marie Knudsen, syerske, født den 5.-5.-1954,
datter af Magny og Johannes Knudsen. Parret har datteren Tonni, født den
23.-5.-1980.
K.H.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1972
fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Stuehuset nedbrændte i 1974 og blev genopført, kostalden fra
lade opført 1948, maskinhus og gylletank 1975, desuden er
Gården drives med en minkproduktion på 350 minktæver, der
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frø
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og korntørreri.

ha. mose.
1958 er ombygget 1975,
der udendørs køresilo.
leveres ca. 1.600 skind
og korn. Der findes 2

VESTER FELDBORGVEJ 6, "LILLE SØNDERGÅRD", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO.
LEIF KIRKEBY, omtales under Brunbjergvej 5.
L.K. overtog ejendommen den 15-3-1983 fra Gerda og Henry Andersen. Areal 30,3ha.
Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med Brunbjergvej 5.
VESTER FELDBORGVEJ 7, "ØSTER HOLT", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468221.
NIELS YDE, gårdejer, født den 25.-7.-1919, søn af Dorthea og Esben Yde, gift den
8.-3.-1950 med Inger Andersen, født den 21.-11.-1926, datter af Jensine og Peter
Andersen. Parret har børnene: Peter, født den 4.-10.-1950, Svend, født den
27.-10.-1952, Jette, født den 5.-3.-1957 og Dorthe, født den 28.-1.-1966.
N.Y. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1950 fra Erik
Nielsen.
Ejendomsskyld 948.000. Areal 21,1 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er forpagtet 1,6 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1959, løsdriftstald 1978, svinestald 1966, lade 1956
og maskinhus 1969. Gården drives med en besætning på 39 ungdyr og racen SDM,
desuden produceres 270 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

VESTER FELDBORGVEJ 11, "SKOVGLIMT", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-454127.
FRITS SEVELSTED, landmand, født den 26.-11.-1932, søn af Marianne og Aage Sevelsted, gift den 24.-5.-1958 med Bodil Mouritsen, sygehjælper, født den 11.-9.-1936,
datter af Anna og Kristian Mouritsen. Parret har børnene: Jan, født den 3.-3.-1959,
Åse, født den 4.-2.-1961 og Fin, født den 22.-5.-1964.
F.S. er lastbilchauffør, han har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog
gården i marts 1959, da den blev udstykket som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 17 ha., der er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1959 og ombygget 1981, kostald og svinestald opført 1959, lade
1959 og maskinhus 1979. På gården er der 1 traktor.
VESTER FELDBORGVEJ 14, "GRANLY", HOGAGER, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468158.
BETTY WRAAE, født den 11.-9.-1914, datter af Sofie og Jens Peter Pedersen, gift
den 8.-10.-1944 med Theodor Wraae, landmand, født den 27.-11.-1906, søn af Anne
Marie og Kresten Wraae. T.W. døde i 1988. Parret har børnene: Lis, født den
28.-6.-1945, Knud, født den 11.-3.-1947 og Jytte, født den 7.-6.-1948.
B.W. overtog gården den 1.-3.-1984 fra Anders Bay.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 9 ha., jorden er bortforpagtet til sønnen Knud.
Stuehuset er opført 1960 og tilbygget 1970, kostald og svinestald er fra før 1958.
VESTER FELDBORGVEJ "24A,
"Sønderkær", Feldborg, 7540 Haderup, tlf. 07-476031.
KARNA NIELSEN, gårdejer, født
den 27.-7.-1932, datter af Kri
stine og Harald Madsen. K.N. er
enke, hun har børnene: Harald,
født den 2.-8.-1964, Henrik, født
den 10.-8.-1965 og Karsten, født
den 1.-9.-1970.
K.N. overtog gården den 3.-11.-
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Areal 60 ha., heraf frasolgt 57 ha.
Stuehuset er over 100 år gammelt, det er restaureret i 1975. Kostalde er opført 1954
og 1955 samt lade 1955.

VESTER HALGÄRDVEJ 2, "VES
TER HALGÄRD", MEJDAL, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-435373.
HENNING SLOTH PASGAARD,
gårdejer, født den 23.-4.-1947,
søn af Anna og Jacob Pasgaard,
gift den 13.-10.-1973 med Ruth
Hougaard Klausen, bankassistent,
født den 15.-5.-1952, datter af
Ellen Gudrun og Jens Hougaard
Klausen. Parret har børnene: Vi
beke, født denl2.-2.-1976, Tina,
født den 3.-12.-1977, Bo, født
den 17.-2.-1983 og Claus, født
den 2.-5.-1985.
H.S.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1973
fra Peder Raundahl.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 35 ha., heraf 5,5 ha. eng og mose. Desuden er der
forpagtet 14,9 ha.
Stuehuset er opført 1921 og senere moderniseret, kostald, svinestald og lade er opført
1960, maskinhus og gylletank 1978, indendørs køresilo 1983 og foderhus 1985. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af
racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo med kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTER HESSELVEJ 1, "DAM
TOFT", HESSEL, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-468263.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født den 5.-11.-1942, søn af Anna og Søren Nielsen, gift den
4.-10.- 1965 med Bodil Bloch,
født den 19.-12.-1945, datter af
Grethe og Theodor Bloch. Parret
har børnene: Johan, født den
21.-8.- 1966, Kim, født den 15.1.-1970 og Rikke, født den 3.8.-1974.
J.N. har været på Kalø Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for Holstebroegnens Andelsgrovvareforening. Han overtog gården den 16.-11.-1965 fra
Peder Nors.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført 1932 og senere moderniseret, kostalde opført 1961 og 1978,
svinestald 1972 og ombygget til roehus 1988, maskinhus opført 1974 og gylletank 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve, alle
af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner og staldvarme bruges til
opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til
høst. Gården drives sammen med Vester Hesselvej 3.

VESTER HESSELVEJ 2, "HØJVANG", HESSEL, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468233.
HANS FRIIS JØRGENSEN, landmand, født den 18.-9.-1933, søn af Margrethe Friis
Hvam, gift den 16.-10.-1955 med Ellen Pedersen, født den 15.-11.-1936, datter af
Olga og Peder Pedersen. Parret har børnene: Kurt, født den 25.-12.-1955, Else, født
den 7.-1.-1957, Ole, født den 19.-5.-1960, Jens, født den 21.-3.-1964, Karin, født den
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den 7.-1.-1957, Ole, født den
19.-5.-1960, Jens, født den 21.3.-1964, Karin, født den 14.-1.1966, Henrik, født den 5.-3.-1969
og Martin, født den 25.-4.-1979.
H.F.J. overtog gården i decem
ber 1968 fra Kjeld Stengaard.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 20
ha., der er bortforpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1941 og til
bygget 1973, kostald, svinestald
og lade opført 1941 og ny lade
1970. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer
og 10 ungdyr, alle krydsninger. Der findes 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.
VESTER HESSELVEJ 3, "VESTER
HESSEL", HESSEL, 7500 HOLSTE
BRO.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer, om
tales under Vester Hesselvej 1.
J.N. overtog gården den 17.-10.1983 fra Holger Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
27 ha.
Stuehuset er opført 1932 og se
nere moderniseret, kostalde op
ført 1932 og 1977, lade og ma
skinhus 1977. Ejendommen drives
sammen med Vester Hesselvej 1.

VESTER NØRLUNDVEJ 2, "NØRLUND", MÄBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-423404.
PEDER KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født den 17.-10.-1913, søn af Katrine og Niels
Nielsen.
P.K.N. har været på landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1947 fra sin far.
Nuværende ejer er 3. generation på gården, som i 1862 blev købt af bedstefaderen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført 1915, kostald 1928, svinestald 1930 og lade 1890. På gården er der
2 traktorer. Der er en bror som medhjælp og der bruges en del maskinstation.
VESTER SOGNSTRUPVEJ 1, "VE
STER SOGNSTRUP", NR. FEL
DING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf.
97-424086.
KLAUS HANSEN, gårdejer, født
den 20.-3.-1962, søn af Helene
og Gorm Hansen, gift den 18.-7.1987 med Anni Jensen, sygeple
jeelev, født den 5.-9.-1965, dat
ter af Ellis og Jens Jensen.
K.H. har været på Kongensgård
og Hammerum landbrugsskoler.
Han overtog gården den 10.-6.1987 fra Niels Karsten Jensen.

Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført 1919, om- og tilbygget 1978, kostald opført 1958 om- og tilbygget
1989, lade, værksted og lager opført 1959, maskinhus 1979, foderhus 1984 og gylle
tanke 1977 og 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 51 årskøer og 64 ung
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staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet og der er 1 skoledreng som medhjælp.

VESTER SOGNSTRUPVEJ 2,
"SØNDER HARRESTRUP", NR.
FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-424072.
GUNNAR FORBÆK CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 15.-2.1931, søn af Kristine og Søren
Forbæk Christensen, gift den 8.6.-1957 med Sigrid Skytte Søren
sen, husmor, født den 27.-4.1932, datter af Karen Skytte og
Kristian Sørensen. Parret har bør
nene: Jytte, født den 4.-6.-1958,
Lasse, født den 3.-7.-1959, Lis
beth, født den 2.-9.-1962, Lene, født den 23.-2.-1965 og Karin, født den 12.-9.-1968.
G.F.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-3.-1964
fra Henry Alkjærsig Laursen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha. og desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostald 1961 og udvidet 1979, 8 minkhaller er bygget fra
1985-1989, pelseri er indrettet i en del af kostalden, laden er fra 1972 og indendørs
køresilo fra 1979. Gården har en besætning på 11 ungdyr af racen SDM, minkprodukti
onen er på 660 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og staldvarme bruges til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
VESTER SOGNSTRUPVEJ 3,
"SØNDER SOGNSTRUP", NR.
FELDING, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-423787.
ERIK CHRISTENSEN, pelsdyrav
ler, født den 7.-4.-1936, søn af
Kirstine og Christian Christensen,
gift den 5.-11.-1965 med Anine
Esbensen, født den 1.-3.-1946,
datter af Ebba og Hans Esben
sen. Parret har børnene: Lene,
født den 10.-8.-1968 og Lars,
Foto: Kastrup Luftfoto.
født den 2.-5.-1971.
P.C. er tømrersvend. Han over-tog gården den 9.-9.-1971 fra Peder Clausen.
Areal 19,9 ha. og der er forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret flere gange, kostald opført 1954 og ombygget
til pelseri, svinestald opført 1976, garage og fyrrum 1975 samt 6 minkhaller opført i
perioden 1981-1988 og lade 1900. Gårdens besætning er på 650 minktæver. Der findes
1 traktor og halmfyr.
VESTER TRABJERGVEJ 2, "NØRKÆR", TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468443.
BØRGE SIVEBÆK MIKKELSEN, husmand, født den 23.-2.-1923, søn af Ane Cesilie
Margrethe og Rasmus Mikkelsen, gift den 16.-5.-1948 med Ulla Jenny Rasmussen, født
den 30.-1.-1928, datter af Anne Marie og Karl Rasmussen. Parret har børnene: Betty
Eva, født den 1.-4.-1949, Anna, født den 19.-3.-1951, Agner, født den 10.-10.-1958 og
Bjarne, født den 22.-6.-1963.
B.S.M. er smedemester. Han overtog gården den 1.-5.-1970 fra Kristian Pilgård Niel
sen.
Areal 2,5 ha.

-288Nørkærs stuehus er opført 1900 og ombygget 1975/76, svinestald og lade er ligeledes
fra 1975/76. På gården er der 1 traktor, svigersønnen udfører markarbejdet.

VESTER TRABJERGVEJ 5, "TRABJERGGÅRD", TRABJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468239.
SVEND BYSKOV, gårdejer, født
den 22.-6.-1935, søn af Kathrine
og Jens Christian Byskov, gift
den 7.-9.-1959 med Karen Mar
grethe Krog, født den 20.-4.-1931,
datter af Ane og Johannes Krog.
Parret har børnene: Lisbeth, født
den 16.-8.-1960, Jens Christian,
født den 18.-4.-1962 og Else,
født den 14.-6.-1965.
S.B. er forsikringskonsulent ved
Top-Sikring, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-11.-1964 fra Anna Clemmensen. Gården var i ældre tid væsenlig større. I middel
alderen har der været en herregård af samme navn, som formedentlig lå samme sted
som nuværende gård.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1900 og senere moderniseret, kostald og lade opført 1965, svi
nestald 1954 og maskinhus 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer,
35 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo med varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.

VESTER TRABJERGVEJ 6, TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-440001.
BENNY CHRISTENSEN, tømrer, født den 5.-1.-1959, søn af Ruth og Henning Chris
tensen.
B.C. overtog gården den 1.-4.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1925, kostald, svinestald og lade ligeledes fra 1925 og maskinhuset
1988. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der findes 2 traktorer, maskinstation
bruges til høst.
VESTER TRABJERGVEJ 9, "NØRRELUND", TRABJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-468069.
ANDREAS SAAUGAARD, gårdej
er, født den 3.-3.-1928, søn af
Jensine og Jacob Saaugaard, gift
den 3.-5.-1954 med Gerda Hilligsøe, født den 19.-5.-1929, datter
af Katrine og Peder Hilligsøe.
Parret har børnene: Erik, født
den 5.-7.-1956, Birgit, født den
10.-12.-1958 og Eivind, født den
27.-1.-1963.
A.S. overtog gården i november 1953 fra Karl Trabjerg Lund.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1906 og senere moderniseret, kostald opført 1964 og ombygget til
svinestald 1980, svinestald og lade opført 1930 og maskinhus 1963. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og 1 kornsilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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VESTER TRABJERGVEJ 11,
"VESTERGÅRD", TRABJERG,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468050.
LAUST CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 9.-1.-1928, søn af Marie
og Marinus Christiansen, gift den
7.-12.-1954 med Signe Jepsen,
født den 22.-3.-1934, datter af
Marie og Jens Jepsen. Parret har
børnene: Holger, født den 17.-8.1955 og Marie, født den 13.-5.1957.
L.C. overtog gården den l.-ll.1954 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation, på gården, som har været i slægtens eje siden 1869.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 21 ha.,heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1905 og senere moderniseret, kostald opført 1964, svinestald 1905
og moderniseret 1975, lade opført 1974 og maskinhus 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 300 smågrise og 300 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og
kornsilo med varm lufts tørreri.

VIBORGVEJ 64, "MELLEMTOFT",
MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-423085.
JØRGEN SKYTTE SØRENSEN,
gårdejer, født den 24.-10.-1934,
søn af Karen Skytte og Jens
Kristian Sørensen.
J.S.S. overtog gården den 1.-10.1983 fra sin mor, nuværende
ejer er 4. generation på gården,
som har været i slægtens eje
siden 1849.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 19
ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1909, kostald og svinestald 1925, svinestalden er ombygget til
kostald i 1970, lade opført 1880 og renoveret sidst i 1981, maskinhus opført 1981.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve, alle
af racen SDM. Der findes 4 traktorer, maskinstation bruges til meget af markarbejd
et.
VIBORGVEJ 66, "LILLE AGER
BÆK", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-427436.
JENS DALBY, pelsdyravler, født
den 3.-7.-1941, søn af Ninna og
Peder Dalby, gift den 30.-12.1967 med Ilse og Bolesen, født
den 15.-4.-1945, datter af Ella
og Viggo Bolesen. Parret har bør
nene: Susanne, født den 25.-9.1970 og Kurt, født den 24.-3.1974.
J.D. overtog gården den 1.-9.1973 fra sin far, gården blev

udstykket fra "Agerbæk" i 1931.
Ejendomsskyld 1.460.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1931 og tilbygget 1954 og 1982, kostalde opført 1931 og 1962 er
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ombygget til svinestald, svinestald opført 1980, pelsrum 1975 og 1983, 16 minkhaller
bygget fra 1965-1984, garage 1987, lade 1931 og maskinhus 1978. Gården drives med
en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 900 smågrise årligt. Minkproduktionen
er på 1.000 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 1
traktor, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der
er en søn til medhjælper og der bruges en del maskinstation.

VIBORGVEJ 141, "ØSTER HAT
TENS", MEJRUP, 7500 HOLSTE
BRO, tlf. 97-425062.
SVEND LYKKEGÅRD, gårdejer,
født den 16.-8.-1942, søn af Kla
ra og Christian Lykkegaard, gift
den 7.-11.-1964 med Ingelise Ør
skov Jensen, født den 16.-1.-1944,
datter af Grete og Niels Ørskov
Jensen. Parret har børnene: Hel
le, født den 5.-7.-1966 og Kir
sten, født den 3.-10.-1968.
S.L. har været på Korinth Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-11.-1969 fra Christian Andersen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Desuden er der forpagtet
30 ha.
Stuehuset er moderniseret i 1978, kostalde opført 1970 og 1972, lade 1976, maskinhus
1970, indendørs køresilo 1973, desuden er der en gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og græsfrø. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 rendegraver. På gården er ansat 1 fodermest
er og 1 medhjælper.

VIBORGVEJ 144, "VESTER TOVSTRUP", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-427435.
JENS LAUGE SIMONSEN LUNDGAARD, gårdejer, født den 23.-11.-1929, søn af Signe
og Simon Kristian Simonsen Lundgaard, gift den 30.-3.-1960 med Else Marie Hansen,
født den 8.-11.-1935, datter af Valborg Marie og Karl Albert Hansen. Parret har
børnene: Steen, født den 28.-9.-1960 og Kurt, født den 6.-7.-1962.
J.L.S.L. er kreaturhandelsmand. Han overtog gården den 11.-6.-1969 fra Marius Bisgaard Christensen. Gården blev udstykket fra "Store Tovstrup".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 61 ha., der er frasolgt 2 ha. og der er 5 ha. eng. 9 ha.
er udlejet.
Stuehuset er opført 1948 efter at det var nedbrændt, kostald opført ca. 1912,
svinestald 1930, lade før 1900 og maskinhus 1964. Gården drives med en ammekobesætning på 40 ammekøer + opdræt af racen Charolais, desuden er der 200 slagtesvin
og 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
VIBORGVEJ 146, "ØSTER TOVSTRUP", MEJRUP, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-423565.
NIELS KNUDSEN TOUSTRUP, smedesvend, født den 20.-3.-1943, søn af Anna Kristine
og Laurits Toustrup, gift den 27.-2.-1965 med Grethe Bendt Hansen, rengøringsassi
stent, født den 26.-10.-1943, datter af Magda og Hans Bendt Hansen. Parret har
børnene: Jan, født den 22.-11.-1963, Rene, født den 4.-5.-1966 og Per, født den
7.-9.-1967.
N.K.T. er ansat ved B. & O. i Struer. Han overtog gården i august 1984 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 62 ha., der er bortforpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1917 og renoveret 1985, kostald, svinestald, lade og maskinhus er
opført 1948, nyt maskinhus 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
plansilo med kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
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VIBORGVEJ 151, "DAMGÅRD",
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468286.
JULIANE JENSEN, gårdejer, født
den 20.-1.-1913, datter af Mari
ane og Hans Andersen, gift den
28.-3.-1939 med Elias "Damgård"
Jensen, født den 10.-1.-1898, søn
af Anna og Jens Christian "Dam
gård" Jensen. E.J. døde i 1970.
Parret har børnene: Hans Kristi
an, født den 3.-5.-1941, Anne
Grethe, født den 27.-11.-1942 og
Mariane, født den 20.-10.-1946.

J.J. overtog gården i 1937 fra Mads Løvig.
Areal 5,5 ha., der er frasolgt 9,9 ha. og 5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1938, kostald, svinestald og lade 1937.

VIBORGVEJ 155, "VESTERGÅRD",
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468076.
EVALD SANGGAARD CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 8.-7.1942, søn af Signe og Marius
Sanggaard, gift den 30.-9.-1967
med Inger Marie Have Madsen,
født den 2.-3.-1944, datter af
Else og Bartholin Madsen. Parret
har børnene: Lisbeth, født den
27.-7.-1970, Jens Peter, født den
31.-10.-1973 og Rita, født den
18.-10.-1976.
E.S.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin
mor. Gården var oprindelig placeret i Skave by og blev i 1919 flyttet;
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Desuden er der forpagtet
10 ha.
Stuehuset er opført 1919 og tilbygget 1975 og 1986, kostalde opført 1967 og 1971,
løsdriftstald 1976, svinestald og lade 1919, maskinhus 1978, foderhus 1979 og gylletank
1985. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 30 stk.
slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes
4 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

VIBORGVEJ 156, "SAUDAL",
SKAVE, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468024.
JENS MIKKELSEN, gårdejer,
født den 20.-2.-1933, søn af Jo
hanne og Thorvald Mikkelsen,
gift den 3.-8.-1956 med Ingrid
Pedersen, født den 21.-6.-1936,
datter af Gertrud og Elias Pe
dersen. Parret har børnene: Su
sanne, født den 28.-3.-1958,
Klaus, født den 16.-5.-1959,
Torben, født den 19.-8.-1961 og
Henrik, født den 12.- 7.-1973.
J.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 6.-3.-1962 fra sin
far, som opdyrkede heden i 1926, han modtog i den anledning Hedeselskabets sølv
bæger i 1950.

-292Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., heraf 5 ha. eng og plantage. 15 ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1926 og senere moderniseret og tilbygget, kostald opført 1926 og
senere moderniseret, løsdriftstald opført 1965, kartoffelhus og lade 1986 og maskinhus
1973. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer + opdræt, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er læggekartofler og ærter. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo med varm lufts tørreri samt
halmfyr.

VIBORGVEJ 265, "SANGGÄRD", TINKERDAL, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468304.
FINN KRISTENSEN, gårdejer, født den 23.-6.-1951, søn af Helga og Mads Kristensen,
gift den 24.-5.- 1975 med Laura Mariane Munksgaard, født den 15.-7.-1953, datter af
Margrethe og Peder Munksgaard. Parret har børnene: dan, født den 18.-5.-1976, Tina,
født den 6.-11.-1978 og Conny, født den 4.-1.-1983.
F.K. overtog gården den 1.-10.1973 fra sin far.
Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 11 ha. skov. Desuden er der forpagtet 12
ha.
Stuehuset er opført 1920, moderniseret og tilbygget i 1977, kostald opført 1954 og
tilbygget i 1978, lade opført 1978 og maskinhus 1975, desuden er der 3 minkhaller.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 40 slagtekalve, alle
af racen SDM. Minkproduktionen er på 300 tæver og 60 hanner, minkproduktionen er
under opbygning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
VIBORGVEJ 279, "BØGEVANG",
TINKERDAL, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-468241.
ANDERS SØNDERGAARD, gård
ejer, født den 17.-2.-1930, søn af
Mette Katrine og Ivar Søndergaard, gift den 19.-5.-1956 med
Marthine Nielsen, født den 6.11.-1931, datter af Marie og Ber
tel Nielsen. Parret har børnene:
Jonna, født den 4.-7.-1950, Bir
git, født den 5.-8.-1958, Karin
Katrine, født den 15.-7.-1959 og
Gurli, født den 19.-10.-1960.
A.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1950 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1864.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført 1913 og senere moderniseret, kostald opført 1959 og ombygget til
svinestald 1972, svinestald og lade opført 1974 og maskinhus 1986. Gården drives med
en svineproduktion på 22 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 1 traktor og plansilo med varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VILHELMSBORGVEJ 2, "SKOVGÅRD", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-421982.
OVE KRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1935, søn af Mariane og Peter Kristensen,
gift den 20.-5.-1961 med Margit Schmidt, medhjælper, født den 23.-2.-1941, datter af
Amalie og Alfred Schmidt. Parret har børnene: Anette, født den 8.-12.-1961, Poul,
født den 21.-1.-1963, Helle, født den 12.-3.-1965 og Gitte, født den 21.-11.-1968.
O.K. er ansat på Jyden, Bur, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården i maj 1961 fra Peter Schmidt, nuværende ejer er 2. generation på gården.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 18,6 ha., der er frasolgt 12 ha. og 18 ha. er bortforpagtet.
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og moderniseret 1958, maskinhuset er fra 1982. På gården er der 1 traktor.

VILHELMSBORGVEJ 4, "VIRKELYST", ALSTRUP BY, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-432196.
KARSTEN GRAVESEN, pelsdyravler, født den 3.-6.-1953, søn af Jensigne og Jens
Vagn Gravesen, gift den 13.-8.-1976 med Bodil Søndergård Nielsen, født den 13.-8.1954, datter af Esther Mayland og Niels Svenning Nielsen. Parret har børnene: Helle,
født den 5.-1.-1977 og Bettina, født den 19.-12.-1980.
K.G. overtog gården den 15.-11.-1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1920, senere udbygget og moderniseret, kostald opført 1920,
værksted 1969, svinestald 1976 og ombygget til maskinhus, pelshus opført 1978 og lade
1920, 17 minkhaller er bygget i perioden 1978-1988. Gården drives med en minkpro
duktion på 1.400 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug og raps.
Der findes 1 traktor og halmfyr. 2 faste medhjælpere er ansat og der bruges maskin
station til alt markarbejdet.

VILHELMSBORGVEJ 5, "VESTER
SKOVGÅRD", MÅBJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf. 97-424823.
HENNING KRISTENSEN, gårdej
er, født den 29.-5.-1928, søn af
Mariane og Peder Kristensen,
gift den 28.-11.-1956 med Edith
Fjordside, født den 15.-2.-1935,
datter af Meta og Harald Fjord
side. Parret har børnene: Grethe,
født den 29.-1.-1957, Sonja, født
den 24.-4.-1959 og Jørn, født den
16.-9.-1963.
H.K. overtog gården i 1957, da
den blev udstykket som statshusmansbrug.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 13,5 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald, svinestald, lade og foderhus er ligeledes fra 1957,
maskinhus bygget 1974. Gårdens besætning er på 4 ammekøer og 10 ungdyr af racen
Korthorn. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, maskin
station bruges til høst.
VILHELMSBORGVEJ 10, "KRUNDERUP", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432053.
JENS PETER JENSEN, gårdejer, født den 6.-8.-1926, søn af Emma og Karl Vestergård
Jensen, gift den 14.-2.-1953 med Ida Gerda Martha Schmidt, født den 24.-12.-1926,
datter af Amalie og Alfred Schmidt. Parret har børnene: Inge Lise, født den 9.-3.—
1947, Karl Johan, født den 28.-1.-1954, Lillian, født den 17.-12.-1955, Lene, født den
31.-8.-1958 og Lars, født den 4.-2.-1963.
J.P.J. overtog gården den 28.-5.-1953 fra Hedeselskabet, ejendommen har tidligere
været plantørbolig for Hedeselskabet og der har tidligere været en kongelig priviligeret kro på stedet.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er frasolgt 7 ha.
Stuehuset er over 200 år gammelt og løbende blevet vedligeholdt, kostald opført 1932
og senere moderniseret, lade opført 1932 og ombygget til pelseri i 1987, ny lade
opført 1983. Gårdens besætning er på 40 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrød
er er korn, raps og roer. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VILHELMSBORGVEJ 21, "VEJLBJERG", NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-432072.
HANS GOTTRUP, gårdejer, født den 21.-3.-1914, søn af Alma og Ole Gottrup, gift
den 5.-5.-1944 med Marie Lillelund, født den 9.-7.-1922, datter af Sine og Jeppe
Lillelund. M.L. døde i 1981. Parret har børnene: Ole, født den 9.-11.-1947 og Birte,
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H.G. overtog gården i 1948 fra
Niels Mortensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 10
ha.
Stuehuset er opført 1847 og løb
ende vedligeholdt, kostalden er
af ældre dato og senere restau
reret, svinestald, lade og maskin
hus opført 1964. Gården drives
udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, rug og byg.
Der findes 2 traktorer, maskin
station bruges til høst.
VIUMVEJ 1, "VIUMGÅRD", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO.
ANNA SKOVGAARD, gårdejer, født den 2.-8.-1914, datter af Andrea og Alfred
Skovgaard Jensen, gift den 28.-11.-1940 med Jens Skovgård, gårdejer, født den
11.-9.-1911, søn af Sine og Jens Skovgaard. J.S. døde den 11.-6.-1987. Parret har
børnene: Jens Erik, født den 12.-4.-1943, Birgit Andrea, født den 5.-5.-1945, Alfred
Esben, født den 21.-5.-1950 og Jens Peder, født den 1.-4.-1955.
J.S. overtog gården den 1.-11.-1940 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1889, kostald 1950, løsdriftstald 1981, svinestald 1952 og lade
1951. Gårdens besætning er på 25 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer og kornsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

VIUMVEJ 2, "LUNDAGER", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-427814.
KARL EGON TANG NIELSEN, gårdejer, født den 20.-10.-1931, søn af Karen og Jo
hannes Nielsen.
K.E.T.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-2.-1964 fra
Hans Christian Christensen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1929 og senere moderniseret, kostalden er af ældre dato og
ombygget til svinestald 1977, svinestalden er af ældre dato og ny svinestald opført
1971, maskinhuset er fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer,
der produceres ca. 470 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der findes 2 traktorer og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til høst.
VIUMVEJ 4, "ENGHOLM", MÄBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-422987.
CHARLES DANIELS, gårdejer, født den 22.-8.-1922, søn af Kristiane og Karl Daniels,
gift den 6.-5.-1951 med Irena Madsen, født den 17.-11.-1931, datter af Stine og
Kristian Madsen. Parret har børnene: Bodil, født den 20.-4.-1952, Carl, født den
4.-4.-1956 og Eva, født den 17.-5.-1959.
C.D. overtog gården den 1.-10.-1962 fra Niels Arberg.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 10,4 ha.
Hele gården nedbrændte i 1952 og blev genopført samme år med stuehus, der senere
blev moderniseret, kostald og svinestald, kostalden er udvidet i 1972 og ombygget til
svinestald, lade opført 1973 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion
på 10 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo med varm og kold lufts tøreri.
VIUMVEJ 5, "SEJBJERGHUS", MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-401380.
LENE og FRANK UHRLUND JENSEN.
F.U.J. er chauffør og født den 22.-9.-1963, søn af Ellen Margrethe og Arne Jensen,
gift den 6.-9.-1986 med Lene Nielsen, fabriksarbejder, født den 2.-11.-1964, datter af
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født den 24.-9.-1987.
F.U.J. har været pä Kongensgård Landbrugsskole. Parret overtog gården den 1.-4.1984 fra Holger Madsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald, svinestald og lade 1902 og moderniseret 1984.
Gården drives som
hobbylandbrug, besætningen er på 4 heste.

VIUMVEJ 6, "FREDERIKSHOLM",
MÅBJERG, 7500 HOLSTEBRO,
tlf. 97-422985.
FREDERIK SØRENSEN, gårdejer,
født den 11.-11.-1926, søn af
Marie og Søren Sørensen.
F.S. overtog gården den 11.-12.1958 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården. Det
vides med sikkerhed, at bedste
faderen ejeren gården i 1889.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 9,1
ha. Stuehuset er opført før 1889 og senere moderniseret, kostald, svinestald og lade er
fra 1959 og maskinhus ca. 1965. Gårdens besætning er på 8 slagtekalve af blandet
race, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, der er 2 ammekøer og 2 slagtekalve af
blandet race. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

ØSTERBYVEJ 1, "STENSTRUP",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487380.
HENNING ROSENBJERG, gårdej
er, født den 17.-9.-1954, søn af
Martha og Alfred Rosenbjerg,
gift den 4.-12.-1976 med Erna
Vingborg, typograf, født den 17.2.-1955, datter af Anna og Hol
ger Vingborg. Parret har børne
ne: Michael, født den 4.-3.-1979
og Pia, født den 23.-12.-1981.
H.R. arbejder hos MD-Food i
Holstebro, han er medlem af
repræsentantskabet i Royal Dåne Quality. Han overtog gården i juni 1980 fra Jens
Stampe Nielsen. Ejendomsskyld 850.000. Areal 12,1 ha.
Stuehuset er opført 1940 og moderniseret 1987, svinestald opført 1940 og tilbygget
1982, lade opført 1982 og maskinhus 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 300 stk. årligt. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
ØSTERBYVEJ 5, "SOLBJERG",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487448.
ERIK NØRGÅRD LINDE, gårdej
er, født den 25.-4.-1949, søn af
Ebba og Hans Nørgård Linde.
E.N.L. overtog gården i 1978 fra
sin far, gården er oprindelig ud
stykket fra "Sdr. Kærgård".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
20,5 ha., der er tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1937, kostald
en er ombygget til svinestald i
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1980 og maskinhuset er fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 100 års
søer, der sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og maltbyg. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
ØSTERBYVEJ 7, "NØRHOLM",
NAUR, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-487179.
EVALD GREGERSEN, gårdejer,
født den 14.-6.-1942, søn af Dag
ny og Arne Gregersen, gift den
20.-11.-1966 med Lizzie Nielsen,
født den 22.-7.-1938, datter af
Esther og Peter Nielsen. Parret
har børnene: Finn, født den 10.4.-1968 og Dorthe, født den 11.11.-1969.
E.G. har været på Vejlby-Risskov
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-11.-1956 fra Henry Jakobsen, gården er udstykket fra "Sdr. Kærgård".
Ejendomsskyld 960.000. Areal 11,9 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Desuden er der forpagtet
7 ha.
Stuehuset er opført 1938 og senere moderniseret, kostald og svinetald er opført 1938,
kostalden er ombygget i 1966 og 1979, svinestalden er ombygget til kostald 1976,
foderhus og maskinhus opført 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøer og 40 ungdyr, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges
til høst.

ØSTER TRABJERGVEJ 3, "HØJ
GÅRD", TRABJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468159.
GUSTAV KRISTENSEN, gårdejer,
født den 3.-11.-1911, søn af Ma
thine og Kristian Madsen Kris
tensen, gift den 16.-10.-1940
med Kirstine Andersen, født den
19.- 10.- 1916, datter af Jensine
og Peder Andersen. Parret har
børnene: Karen Margrethe, født
den 16.-9.-1945, Jørgen, født
den 26.- 12.-1948 og Anne Ma
rie, født den 27.-5.-1955.
G.K. overtog gården den 1.-4.-1937.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 24,5 ha., der er frasolgt 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1886 og senere moderniseret, kostald opført 1958, svinestald 1920
og senere moderniseret, lade opført 1886 og moderniseret 1986 og maskinhuset er fra
1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes
2 traktorer og kornsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
ØSTER TRABJERGVEJ 4, "ØSTERGÅRD", TRABJERG, 7500 HOLSTEBRO.
SVEND ERIK VENNEGAARD JENSEN, omtales under Nørrevang 4.
S.E.V.J. overtog gården den 1.-9.-1987 fra Ingrid og Niels Bekmose.
Der er i 1988 sket en sammenlægning af Øster Trabjergvej 2 og 4.
Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1925, kostald, svinestald og lade 1960. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af ærter, raps og frø. Gården drives sammen med
Nørrevang 4.

-297-

ØSTER TRABJERGVEJ 6, "LADEFOGEGGÅRD",
TRABJERG,
7500 HOLSTEBRO, tlf. 97-468157.
SØREN MADSEN, gårdejer, født
den 20.-3.-1905, søn af Johanne
Kirstine og Andreas Madsen, gift
den 21.-9.-1938 med Inger Jensen
Dahlby, født den 25.-1.-1902, dat
ter af Johanne Kirstine og Kris
tian Peder Jensen Dahlby. Parret
har børnene: Andreas, født den
17.-12.-1939 og Kirstine, født
den 3.-11.-1942.
S.M. overtog gården den 11.-6.1936 fra sin far. Gården kan føres tilbage som selvejergård til 1798, da den blev købt
for 300 rigsdaler.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 17,6 ha.
Stuehuset er opført 1915, kostald og foderhus 1961, svinestald 1951, lade 1878 og
senere udbygget samt maskinhus opført 1945. Gårdens besætning er på 10 kreaturer.
Planteproduktionens salgsaf- grøde er korn. Der findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til høst.

ØSTER TRABJERGVEJ 7, "DRIFT
MOSE", TRABJERG, 7500 HOL
STEBRO, tlf. 97-468256.
DAGNY IRENE POULSEN, født
den 7.-10.-1918, datter af Mar
tine og Andreas Madsen, gift
den 25.-9.-1945 med Søren Poul
sen, landmand, født den 6.-5.-1912,
søn af Marie og Poul Poulsen.
Parret har børnene: Solveig, født
den 6.-10.-1946, Ilse, født den
20.-7.-1949, Karin, født den 22.6.-1953 og Edel, født den
8.-3.-1960.
D.I.P. overtog gården den 1.-10.-1954 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården. Da slægten overtog ejendommen var ca. halvdelen hede.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 13 ha., al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1890, kostald, svinestald og lade 1919.
ØSTER TRABJERGVEJ 8, "NORDVANG", KJELDSMARK, 7500 HOLSTEBRO, tlf.
97-468018.
HENNING KRAGELUND, skovarbejder, født den 5.-5.-1954, søn af Oline og Peder
Kragelund, gift den 13.-8.-1988 med Lissi Stjernholm, køkkenmedhjælper, født den
3.-12.-1964, datter af Ester og Villy Jensen. Parret har datteren Marie, født den
25.-6.-1988.
H.K. er fåreklipper. Han overtog gården den 1.-10.-1988 fra Karen Oline Steffensen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1923 og moderniseret 1988, kostald og svinestald opført 1932, lade
1955 og maskinhus 1963 og 1964. Gårdens besætning er på 30 får af blandet race. I
1983 er der sket en opstart af juletræ- og pyntegrankultur. Der findes 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg og halmfyr.
ØSTER TRABJERGVEJ 12, "HEDELUND", TRABJERG, 7500
HOLSTEBRO, tlf.
97-440054.
NIELS KRISTIAN HØJGAARD, gårdejer, født den 11.-2.-1928, søn af Kathrine og
Jørgen Højgaard.
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Husmandsskole. Han overtog går
den den 1.-10.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 15
ha.
Stuehuset er opført 1899, avls
bygningerne nedbrændte i 1982
og blev genopført året efter med
svinestald og lade. Gårdens be
sætning er på 90 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der findes 1 traktor og
andel i en vindmølle. Maskinsta
tion bruges til høst.

-299-

ULFBORG/VEMB KOMMUNE

BAUNBÆKVEJ 1, "LILLE BAUNBÆK", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG.
TORBEN KIILERICH, postbestyrer, født den 3.-I.-1936, gift med Tove Kiilerich,
sygeplejerske, født den 12.-2.-1940.
T.K. overtog gården i januar 1984 efter Maren Baunbæk.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 7.5 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato og gennemrestaureret i 1984, lade opført 1964 og maskin
huset er ældre. Besætningen er på 17 moderfår af blandet race. På gården er der 1
traktor.

BAUNBÆKVEJ 4, "BAUNBÆK", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG.
FRANK BERTELSEN SITTRUP, pelsdyravler, født den 31.-8.-1954, søn af Ella og Karl
Evald Sittrup, gift den 2.-8.-1980 med Jytte Poulsen, medhjælpende hustru, født den
17.-12.-1957, datter af Lis og Laurids Poulsen. Parret har børnene: Elisabeth, født den
18.-4.-1981 og Jens Kristian, født den 20.-1.-1983.
F.B.S. overtog gården i april 1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som er gammel fattiggård. En længe er flyttet op i Sdr. Nissum by, den
gang alderdomshjemmet blev bygget i 1919.
Areal 3 ha. jord.
Stuehuset er af ældre dato og gennemrestaureret i 1988, avlsbygningerne består af
ældre ko- og svinestald samt ældre lade, desuden er der 11 minkhaller. Minkhallerne
ejes med 4 til F.B.S., 4 til K.E.S. og 3 til en søster, Mette Marie Christensen.
Besætningen er på 500 minktæver til F.B.S., 410 til K.E.S. og 200 til M.M.C. På
gården er 1 traktor.
BJERGVEJ 3, "FLODGAARD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492384.
KRISTIAN POULSEN, gårdejer, født den 21.-12.-1950, søn af Signe og Peder Poulsen,
gift den 27.-5.-1989 med Lisbeth Dahl, halassistent, født den 13.-9.-1957, datter af
Inga og Henning Dahl. Parret har sønnen Morten, født den 5.-6.-1983.
K.P. arbejder på maskinstation. Han overtog gården den 1.-10.-1988 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Areal 13,8 ha., heraf 1 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1989, det gamle stuehus var fra 1626, kostalden er restaureret og
tilbygget i 1973 og 1978, lade opført 1955, maskinhus 1975 og foderhus 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 15 ungdyr og 11 slagtekalve af blandet
race. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BJERGVEJ 6, "BJERG", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491682.
JENS EBBENSGAARD, gårdejer, født den 30.-3.-1935, søn af Aage Ebbensgaard, gift
den 20.-7.-1968 med Katrine Stjernholm Arbs, sygeplejerske, født den 14.-5.-1938,
datter af Charles Arbs. Parret har børnene: Inge Merete, født den 22.-2.-1969, Svend,
født den 30.-12.-1971 og Else Merete, født den 11.-9.-1975.
J.E. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1968 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 50 ha., heraf 5 ha. plantage. Desuden er der lejet 22
ha.
Stuehuset er opført 1927 og tilbygget i 1979, kostalde opført 1927 og 1975, svinestald
1927, lade 1975 og maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 65
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Der findes 3 traktorer, plansilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Skorkærvej 5.

BRONDBJERGVEJ 3, "KIRKEBYHUS", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491534.
VAGN SKAANING, tømrer, født den 29.-11.-1956, søn af Stinne og Peter Skaaning,
bor sammen med Karen Jensen, børnehavepædagog, født den 2.-11.-1960, datter af
Marie og Børge Jensen. Parret har børnene: Lars, født den 20.-8.-1986 og Anne, født
den 23.-1.-1989.
V.S. og K.J. overtog gården den 1.-6.-1985 fra Alfred og Erna Katby.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 5,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, svinestalden er af ældre dato og
laden fra 1870. Gårdens besætning er på 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der findes 1 traktor og lagersilo. Maskinstation bruges til høst.

BRONDBJERGVEJ 4, "AMALIENBORG", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492130.
GUNNER JACOBSEN, landmand, født den 24.-8.-1929, søn af Anne og Harald Kresten
Jacobsen, gift den 6.-3.-1958 med Margrethe Jakobsen, født den 15.-9.-1932, datter af
Anne og Viggo Jakobsen. Parret har børnene: Bjarne, født den 10.-2.-1959, Bent, født
den 20.-5.-1960, Ole, født den 27.-7.-1961, Emma, født den 8.-11.-1964 og Ib, født den
19.-1.-1967.
G.J. overtog gården den 18.-7.-1957.
Ejendomsskyld 515.000. Areal 6,4 ha. Der er udlejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1956 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1956 samt
maskinhus 1971. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 trak
torer, maskinstation bruges til høst.
BRONDBJERGVEJ 5, "BROND
BJERG", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491262.
EGON BRONDBJERG, gårdejer,
født den 1.-1.-1932, søn af Mari
anne og Ole Brondbjerg, gift den
7.-5.-1960 med Anna Kjeldsen,
født den 22.-5.-1935, datter af
Johanne og Jens Christian Kjeld
sen. Parret har børnene: Karlo,
født den 7.-4.-1961, Irma, født
den 4.-2.-1964 og Karen, født
den 7.-7.-1973.
E.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1960 fra sine forældre, nuværende ejer
er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje fra 1840.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50,6 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1905 og løbende restaureret, kostalden fra 1964 er ændret til
svinestald 1968, svinestald opført 1974. Gården drives med en svineproduktion på 45
årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt, resten sælges som smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,
lagersilo samt korntørreri. På ejendommen er der opdræt af harer, besætningen er på
10 par harer + killinger.

BRONDBJERGVEJ 6, "KJÆRGAARDHUS", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491992.
VAGNER OLESEN, husmand, født den 25.-1.-1928, søn af Maren og Johannes Olesen,
gift den 2.-9.-1951 med Elva Bækby Berthelsen, hjemmehjælper, født den 5.-2.-1932,
datter af Anne og Søren Berthelsen. Parret har børnene: Ole, født den 6.-8.-1952,
Johannes, født den 15.-2.-1954 og Mogens, født den 4.-10.-1957.
V.O. har arbejdet ved Hedeselskabet i 17 år. Han overtog gården i oktober 1951 fra
Kresten Susgaard.
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Stuehuset er opført før 1860 og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1890
og lade 1911.

BRONDBJERGVEJ 8, "STRANDBYGAARD", STABY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491713.
JØRGEN GAD, faglærer, født
den 26.-11.-1926, søn af Margre
the og Marius Gad, gift den 9.4.-1958 med Henny Harring, hus
mor, født den 8.-10.-1930, datter
af Emilie og Magnus Harring.
Parret har børnene: Ulf, født den
28.-10.-1958, Kirsten, født den
28.-5.-1961 og Anne Margrethe,
født den 8.-6.-1969.
J.G. er faglærer på Specialarbej
derskolen i Ulfborg, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1. april 1969 fra Anders Strandbygaard.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20,2 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er frasolgt 4 ha. og
der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1932, kostald, svinestald, lade og maskinhuse ligeledes fra 1932,
svinestalden fra 1975 er ændret til værksted, kartoffelhus samt nyt maskinhus opført
1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps,
spisekartofler, ærter og hestebønner. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kar
toffeloptager, 1 fræser, 1 kartoffelsorteringsanlæg og 1 kartoffellægger, desuden er
der korntørreri og halmfyr.
BRONDBJERGVEJ 9, "OPSTRUP,
STABY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491329.
MOGENS OLESEN, landmand,
født den 4.-10.-1957, søn af Elva
og Vagner Olesen, gift den 17.7.-1982 med Vibeke Jørgensgaard,
landmand, født den 25.-4.-1962,
datter af Birthe og Søren Jør
gensgaard. Parret har børnene:
Robert, født den 29.-9.-1983 og
Peder, født den 10.-9.-1985.
Begge ægtefæller har været på
Lægård Landbrugsskole 2 gange.
M.O. arbejder som tækkemand og overtog gården i marts 1982 fra Jens Peder Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 14,7 ha., desuden er der lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1978 og løbende restaureret, kostald opført 1956, lade 1909,
maskinhus 1965, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 21 årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2
traktorer og lagersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der
1 skoledreng til hjælp.

BRONDBJERGVEJ 10, "NYGAARD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492550.
CHRISTEN NYGAARD, gårdejer, født den 6.-8.-1956, søn af Ane Marie og Andreas
Nygaard, gift den 25.-8.-1984 med Karen Randeris, kontorassitent, født den
7.-7.-1960, datter af Ruth og Jeppe Randeris. Parret har datteren Henriette, født den
6.-6.-1986.
C.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1984 fra Lars
Kresten Holgersen. Der blev i 1978 fundet en sølvskat på ejendommen, ialt 18 kg. sølv
bestående af 563 mønter, som blev gravet ned under svenskekrigene.

-302-

Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., der er frasolgt 5,5 ha. skov. Desuden er der
lejet 50 ha.
Stuehuset er opført 1888 og løbende restaureret, kostald opført 1960, ungdyrstalde
1888 og 1988, garage og lade 1888, maskinhus 1974, foderhuse 1984 og 1988, samt
gylletank 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 100 ungdyr og 50
slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 4 ammekøer, 5 ungdyr og 6 slagtekalve
af racen Charolais, og der er 1 moderfår med lam. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts
tørreri. På gården er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
BRUNSBORGVEJ 2, "HVOLBY",
RÄSTED, 7570 VEMB, tlf. 97-481117.
JOHANNES KRONBORG JENSEN,
gårdejer, født den 25.-2.-1933,
søn af Johanne Madsine og Jens
Peder Jensen, gift den 10.-7.-1986
med Jeanette Trillingsgaard, født
den 10.-7.-1966, datter af Herdis
Ingeborg og Leif Thomsen, Par
ret har sønnen Arne Martin, født
den 31.-7.-1987.
J.T. er handelsuddannet.
J.K.J. overtog gården den 1.-7.1983 fra sin mor. Gården har

været i slægtens eje siden 1926.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 34,8 ha., heraf 12 ha. skov og eng. 5 ha. er lejet ud.
Stuehuset er opført 1972 efter en brand, avlsbygningerne består af ældre staldbygnin
ger som er tilbygget i 1928 og ændret til svinestald i 1978, lade opført 1928 og
maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion på 7 årssøer, der produceres
ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 3 moderfår, alle krydsningdyr. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 2 lagersiloer med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. På ejendommen er der fasan
opdræt.
BRUNSBORGVEJ 5, "NØRRE BAUNBÆK", 6990 ULFBORG, tlf.
97-491780.
POUL ARNE BJERRE, gårdejer,
født den 30.-6.-1943, søn af Rig
mor og Jens Bjerre, gift den
6.-5.-1967 med Mona Sandbæk
Pedersen, klinikassistent, født
den 18.-4.-1946, datter af Molly
og Johannes Pedersen. Parret
har sønnen Jens Kristian, født
den 7.-4.-1971.
P.A.B. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1971 fra Kristian Richard Johansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,5 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1961 og tilbygget 1979, kostald opført 1961, svinestald 1969,
ombygget og udvidet til kalvestald 1979, maskinhus opført 1975, laden er ombygget til
kostald i 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 90 slagtekalve,
alle af racen SDM, køerne bliver krydset med Limousine, alle kalvene opfedes til
slagtning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 skoledreng til hjælp.
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BUNDGÅRDVEJ 6, "SDR. BUNDGAARD", GØRDING, 7570 VEMB, tlf. 97-481437.
JØRGEN ØLLGAARD HOLM, gårdejer, født den 31.-10.-1945, søn af Gudrun og Peter
Øllgaard Holm, gift den 23.-7.-1976 med Maja Gade, født den 26.-10.-1947, datter af
Katrine og Peter Gade. Parret har børnene: Lars, født den 6.-11.-1977 og Søren, født
den 2.-4.-1983.
J.Ø.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i
1978 og resten i 1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. skov og 7 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald 1974, gammel kostald er ændret og ombygget i
1975, ungdyrstald opført 1983, maskinhus 1955, gylletank 1975 og foderhus 1983,
desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 års
køer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps bg ærter. Der findes 5 traktorer, 2 vandingsmaskiner, lagersilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
J.Ø.H. ejer og driver også ejendommen Skalstrupvej 3.
Maja Holm ejer sammen med en bror Sirvej 12, Holstebro, denne ejendom drives
delvis med de øvrige.
BUR KIRKEVEJ 1, "BURGAARD", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484198.
ANKER MØLLER JENSEN, gårdejer, født den 23.-12.-1944, søn af Jensine og Magnus
D. Jensen, gift den 10.-5.-1968 med Randi Madsen, født den 25.-7.-1949, datter af
Stine og Ejner Madsen. Parret har børnene: Johnny, født den 6.-9.-1968 og Tanja, født
den 15.-3.-1972.
A.M.J. overtog gården den 1.-10.-1978 fra Hans Bram.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 144 ha., heraf 16,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet
80 ha.
Stuehuset er opført 1909, kostald, lade og gylletank 1959, maskinhus 1969, desuden er
der en ældre ungdyrstal. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, ærter, raps og frøafgrøder. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandings
maskiner, 1 plansilo til 7.000 tdr. korn, halmfyr og varmlufts tørreri. På gården er der
deltids medhjælpere.
BURVEJ 6, "SKYDSGAARD", ØS
TER VEMB, 7570 VEMB, tlf.
97-481610.
OVE VENDELBO, gårdejer, født
den 7.-1.-1951, søn af Martha og
Harry Vendelbo, gift den 18.-8.1984 med Kirsten Trier Nielsen,
sygeplejerske, født den 15.-4.1956, datter af Signe og Christi
an Trier Nielsen. Parret har bør
nene: Henrik, født den 15.-6.1984, Allan, født den 18.-12.1986 og Torben, født den 30.-3.-

1989.
O.V. kører mælketankvogn for MD-Food. Han overtog gården den 1.-8.-1985 fra Jutta
og Henrik Hyldgaard.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov og 3,5 ha. eng. 18 ha. er lejet
ud.
Stuehuset er opført 1979 og løbende restaureret, svinestald og lade opført 1983, de er
opført efter en brand. Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 1 ungdyr og 3 slagte
kalve af racen Hereford. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

BURVEJ 8, "HØGSBJERG", ØSTER VEMB, 7570 VEMB, tlf. 97-481377.
HENNING HØGSBJERG, gårdejer, født den 28.-7.-1924, søn af Maren og Mads
Høgsbjerg, gift den 16.-5.-1954 med Vitta Lillian Pinnerup, født den 23.-2.-1931,
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datter af Ingeborg og Viggo Pinnerup. Parret har børnene: Inger
Grethe, født den 13.-8.-1952 og
Gunner Mads, født den 15.-3.1956.
H.H. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården i
november 1949 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
39,8 ha., heraf tilkøbt 10 ha.,
der er 7,5 ha. eng. Desuden er
der lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løb
ende restaureret, kostald opført 1963, maskinhus 1958, lade 1979, og der er indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og plansilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der 1
skoledreng til hjælp.
BURVEJ 18, "ØSTER ØSTERGAARD", 7570 VEMB, tlf. 97-481234.
MADS PETER C. BENNEDSGAARD, gårdejer, født den 10.6.-1918, søn af Ane Marie og
Anders Bennedsgaard, gift den
11.-4.-1941 med Anne Kirstine
Træbjerglund, hjemmehjælper,
født den 27.-4.-1923, datter af
Rebækka og Karl Træbjerglund.
Parret har børnene: Birgit, født
den 11 *-12.-1939, Anne Marie,
født den 11.-10.-1941, Kirsten,
født den 18.-10.-1943, Poul Erik, født den 25.-11.-1944, tvillingerne Inger og Grethe,
født den 13.-8.-1945, Karl, født den 1.-4.-1948, Anders, født den 15.-11.-1950, Hanne,
født den 24.-4.-1952, Per, født den 1.-12.-1954, Elisabeth, født den 27.-1.-1956, Knud,
født den 4.-5.-1959 og Flemming, født den 18.-5.-1962.
M.P.C.B. overtog gården den 26.-5.-1950 fra Arne og Ejner Andersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 22 ha., heraf 8 ha. eng og skov.
Stuehuset er af ældre dato, det er tilbygget i 1928 og løbende vedligeholdt, alle
avlsbygningerne er fra omkring århundrede skiftet, maskinhus opført 1985. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der findes 1
traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BURVEJ 20
"LILLE ØSTERGAARD", 7570 VEMB, tlf nr.
97-481198.
THORKILD GRAVESEN, landmand,
født den 3.-12.-1935, søn af An
na og Kresten Peter Gravesen,
gift den 18.-4.-1959 med Carla
Nielsen, født den 26.-10.-1939,
datter af Karen og Jens Kristian
Nielsen. Parret har børnene:
Johnny, født den 1.-1.-1961, Mic
hael, født den 11.-11.-1962, Ket
ty, født den 30.-11.-1964, Inga,
født den 20.- 7.-1966, Brian, født
den 13.-9.- 1970 og Frank, født
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den 13.-2.-1975. T.G. er slagteriarbejder i Holstebro. Han overtog gården den
11.-2.—1959 fra Maren og Svend Anneberg Kristensen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 13,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført 1900 og tilbygget 1971 og 1977, kostald, svinestald og lade er
opført 1985 og maskinhus 1978. Der produceres ca. 50 slagtesvin årligt, er der 6
ammekøer, 2 ungdyr og 7 slagtekalve af racerne SDM og Hereford, desuden er der 100
høns. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 1 traktor, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BURVEJ 21, "VESTER BUNDGAARD", 7570 VEMB, tlf. 97-481325.
EGON HEDEGAARD, gårdejer,
født den 20.-12.-1933, søn af
Marie og Jens Chr. Hedegaard,
gift den 15.-8.-1969 med Helga
Bak, født den 7.-10.-1945, datter
af Inger og Peter Bak. Parret
har børnene: Marie, født den 20.8.-1970, Inger, født den 16.-2.1973, Lise, født den 29.-1.-1975
og Karen, født den 9.-1.-1978.
H.D. døde den 29.-11.-1982.
E.H. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1969 fra Leo Thorsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 62 ha., heraf 17 ha. eng, mose og skov.
Stuehuset er opført 1909 og løbende restaureret, 2 svinestalde er opført 1973 og 1974,
lade 1974, bygningerne fra 1974 er opført efter en brand, maskinhus opført 1976.
Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og boghvede. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo med varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BURVEJ 22, "BURSIG", BUR,
7570 VEMB, tlf. 97-481106.
LIS LARSEN, født Dam Nielsen,
gårdejer, født den 17.-8.-1936,
datter af Marie og Chresten
Dam Nielsen, gift den 13.-11.-1982
med Henning Pedersen, født den
18.-12.-1935, søn af Marianne og
Richard Pedersen.
L.L. blev gift 1. gang med Aage
Larsen, født den 25.-9.-1917, søn
af Annalise og Jens Larsen, han
døde den 12.-12.-1973. Parret
havde børnene: Aase, født den
6.-5.-1958, Karsten, født den 3.-7.-1961 og Bente, født den 19.-12.-1963.
AA.L. overtog gården i 1951 fra sine forældre, som købte den i 1908. L.L. overtog
den ved sin mands død i 1973.
H.P. har været på Lægård Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 63 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908, restaureret og tilbygget i 1980, kostald og svinestald opført
1921 og senere ombygget og ændret i 1972 og senest i 1986, lade opført 1972 og
maskinhus 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.350 stk. årligt,
desuden er der 13 moderfår, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine samt fast brændselsfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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MARGIT JAKOBSEN, gårdejer,
født den 6.-9.-1936, datter af
Karen og Viggo Refsgaard, gift
den 4.-3.-1959 med Villy Jakob
sen, født den 15.-6.-1932, søn af
Martha og Knud Jakobsen. V.J.
døde den 22.-6.-1982. Parret har
børnene: Kirsten, født den 13.4.-1961, Asger, født den 22.-3.1963, Nanna, født den 17.-6.-1964
og Mogens, født den 30.-1.-1967.
M.J. arbejder som rengøringsassistent på Specialarbejderskolen i Ulfborg.
V.J. har været på Lyngby Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Ulfborg og
Omegns Landboforening. Han overtog gården den 4.-3.-1959 fra Iver Kjær Toft.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29,3 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Desuden er der lejet 9
ha.
Stuehuset er opført 1928 og løbende restaureret, 2 kostalde er opført 1965, svinestalden fra 1960 er ændret til løsdriftstald i 1978, da der også blev bygget maskinhus, gyl
letanken er fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
kornlager med varm lufts tørreri. Sønnen Asger bestyrer gården for sin mor, han har
samtidig en minkfarm på gården, besætningen er på 250 minktæver.
BURVEJ 26, "RØRSGAARD",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484011.
HENNING AMSTRUP og PETER
AMSTRUP, gårdejere.
H.A. er født den 21.-5.-1921,
søn af Kristiane og Mads Amstrup, gift den 25.-4.-1953 med
Ruth Storgaard Pedersen, født
den 24.-1.-1925, datter af Laura
og Christian Storgaard Pedersen.
Parret har børnene: Mads Kristi
an, født den 6.-1.-1954, Peter,
født den 8.-10.-1956 og Ole,
født den 27.-1.-1958.
P.A. er gift den 20.-5.-1989 med Hanne Kirk, bankassistent, født den 26.-1.-1962,
datter af Ingrid og Johanne Kirk.
H.A. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole, han har været i Ringkøbing Amts
Kreatureksportforening samt i Holstebro Eksportmarked. Han overtog gården den
1.-1.-1947 fra sin far. Den 1.-1.-1983 overtog sønnen, Peter, halvdelen af gården, han
er nu 6. generation på gården, som har været i slægtens eje fra 1745.
P.A. har været på Bygholm Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 151 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er frasolgt 12 ha.
Der er 11 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostald opført 1955 og ændret til
kalvestald, ungdyrstald er opført 1972, kostald 1975, svinestalde 1957 og 1961, ma
skinhus 1972 og gylletank 1986, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 100 årskøer, 90 ungdyr og 52 slagtekalve, alle af racen SDM,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.300 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er frøgræs og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandings
maskiner, plansilo samt varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper, 1
fodermester og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
H.A. ejer og driver også ejendommen Rørsgårdsvej 25, Vemb.
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BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484009.
AKSEL HJORTSBORG SØE, gård
ejer, født den 12.-10.-1943, søn
af Anna og Niels Ingo Søe, gift
den 22.-12.-1972 med Karin Elmo
se, husholdningslærer, født den
13.-12.-1944, datter af Else og
S.P. Elmose.
A.H.S. er i repræsentantskabet
for Vestjyske Slagterier. Han for
pagtede gården fra 1971 og over
tog den i 1973 fra sin far, nuvær
ende ejer er 3. generation på

gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 87 ha., der er tilkøbt 13 ha. 20 ha. er skov og eng,
der er fredskovpligt på skoven. Desuden er der forpagtet 100 ha.
Stuehuset er opført 1907 og løbende restaureret, svinestalde opført 1864, 1950, 1972
og 1976, sidstnævnte er ændret til kornsiloer, lade opført 1864 og ombygget i 1950,
maskinhus opført 1975, staklade 1910 og gylletank 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter, raps, frøgræs og græs til piller. Der fines 3 traktorer, 1 mejetærsker, 4
vandingsmaskiner, gastæt silo til korn samt plansiloer til 10.000 tdr., varm lufts
tørreri samt træfyr.
BURVEJ 31, "FREDBO", 7570 VEMB, tlf. 97-481678.
OLE THØGERSEN, pelsdyravler, født den 15.-5.-1943, søn af Martha og Hans Peter
Thøgersen, bor sammen med Hanne Østergaard, født den 22.-5.-1953, datter af Dagny
og Karl Østergaard. Parret har børnene: Lars Ole, født den 14.-3.-1971 og Morten,
født den 2.-11.-1977.
O.T. overtog gården i februar 1977 fra Aksel Lauridsen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng. 7,7 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret 1979, alle udbygningerne er ombygget til
beboelse i 1979. Der er 2 lukkede minkhaller opført 1986-1988. Besætningen er på
1.400 minktæver.
BURVEJ 32, "KÆR", VESTER
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484063.
GERLØV LARSEN, gårdejer,
født den 3.-7.-1908, søn af Ka
ren og Niels Peter Larsen, gift
den 19.- 5.-1933 med Maren Kri
stine Kristensen, født den 30.6.-1906, datter af Hanne og Mar
tin Kristensen. Parret har børne
ne: Niels Peter, født den 7.-7.1934, Johanne, født den ll.-ll.1937 og Finn, født den 11.-6.1947. M.K.K. døde den 28.-12.-1988.
G.L. har været formand for læplantningslauget og hedebruget, har været formand for
Husmandsforeningen i en årrække samt formand for Bur Andelsplantage i 25 år. Han
overtog gården den 1.-2.-1961 fra Thorvald Sivekær.
G.L. er blevet tildelt diplom fra De Samvirkende Jyske Husmandsforeninger for
hedeopdyrkning og kvægstaldbedømmelse.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 11,6 ha., heraf 2,5 ha. bakker og plantage. 9 ha. er
udlejet.
Stuehuset er ca. 120 år gammelt og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald er af
samme alder som stuehuset, men er om- og tilbygget i 1962. G.L. driver biavl og har
12 bistader, han har før haft 72.
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ØSTER VEMB, 7570 VEMB, tlf.
97-481230.
KNUD 3ENSEN, gårdejer, født
den 8.-1.-1925, søn af Ane og
Anton 3ensen, gift den 8.-1.-1953
med Henny Møllegaard Kristen
sen, født den 1.-6.-1927, datter
af Esther Marie og Richardt Kri
stensen. Parret har børnene: Birgith, født den 30.-11.-1954 og
3ørn, født den 7.-10.-1958.
K.3. har været på Borris Land
brugsskole, han har været i re
præsentantskabet for H.O.E. og i Vemb Menighedsråd. Han overtog gården den
1.-7.-1958 fra 3uel Noesgaard.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 29,1 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 4 ha. eng og skov,
skoven er med fredskovpligt.
Stuehuset er opført 1931 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1924
og tilbygget 1975, lade opført 1924 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvæg
produktion på 18 årskøer, 18 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
15 årssøer, smågeisene sælges. Der findes 2 traktorer, plansilo med kold lufts tørreri
samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BURVE3 36, "GRAAK3ÆR", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484017.
BENT DAMGAARD, gårdejer, født den 21.-10.-1936, søn af Anne Kirstine og 3ens
Christian Damgaard, gift den 26.-3.-1959 med Hanne Larsen, født den 11.-11.-1937,
datter af Maren Kristine og Gerløv Larsen. Parret har børnene: Mogens, født den
1.-10.-1959, Anders, født den 4.-8.-1961 og Anne Marie, født den 9.-10.-1963.
B.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 23.-6.-1959 fra
sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 10 ha. eng og 3 ha.
skov. 3orden er udlejet.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1965-1975, kostalden fra 1951 er ombygget til
svinestald i 1965, løsdriftstald opført 1972, svinestalden fra 1951 er i 1984 ændret til
pelsnings- og tørrerum, der er bygget 18 minkhaller fra 1980 til 1989, lade opført
1951, maskinhus 1980 og gylletank 1975. Minkfarmen drives med en besætning på
1.400 minktæver. På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo med kold
lufts tørreri samt halmfyr. Der er 1 fast medhjælper.

BURVE3 41, "VESTER BRANDS
BORG", 7570 VEMB, tlf. 97-481157.
OLE THORSEN, gårdejer, født
den 11.-4.-1948, søn af Magda
og Aksel Thorsen, gift den 7.-7.1973 med Kirsten Rasmussen,
børnehavepædagog, født den 19.4.-1950, datter af Lilly og 3ohannes Rasmussen. Parret har
børnene: Mette, født den 17.-8.1974 og 3akob, født den 12.-8.1976.
O.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-4.-1973 fra Marie og Heinrik Henriksen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1909 og løbende restaureret, kostald opført 1976, maskinhus 1974,
foderhus 1984, gylletank 1987, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 55 årskøer og 65 ungdyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens
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deltids medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BURVEJ 42, "PEDERGAARD",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484035.
GUNNER QVISTGAARD, gårdej
er, født den 2.-7.-1927, søn af
Marie og Edvard Qvistgaard, gift
den 8.-9.-1955 med Vera Nielsen,
født den 22.-9.-1936, datter af
Alma og Mads Nielsen. Parret
har børnene: Hanne, født den
12.-3.-1957, Lene, født den 24.2.-1960 og Helle, født den 31.3.-1964.
G.Q. overtog gården den 13.-2.1967 fra Georg Jensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 63 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret, en ældre kostald fra ca.
1880 er genopført igen efter 2 brande, ny kostald opført 1973, ældre lade 1880 og
maskinhus 1979. Gårdens besætning er på 25 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine og 1 røranlæg samt kornlager samt kold lufts tørreri.
BURVEJ 43, "ØSTER BRANDS
BORG", ØSTER VEMB, 7570
VEMB, tlf. 97-481531.
SVEND BJERGE, husmand, født
den 25.-10.-1924, søn af Maren
og Anders Bjerge, gift den 20.9.-1945 med Maren Madsen, født
den 17.-9.-1926, datter af Marie
og Karl Madsen. Parret har bør
nene: Inger, født den 17.-8.-1945,
Kaj, født den 27.-9.-1947, Else,
født den 31.-1.-1950, Bent, født
den 19.-5.-1951, Henning, født
den 6.-11.-1953, Jørgen, født
denl4.-8.-1955, Anne Grethe, født den 15.-6.-1957, Ove, født den 27.-12.-1958 og død
i september 1966, Vagn, født den 4.-8.-1959.
S.B. overtog gården i april 1951 fra Andreas Filsø.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 11,4 ha., der er udlejet 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1917 efter en brand, det er løbende restaureret, kostald og svine
stald blev opført efter brand i 1917 og tilbygget i 1962, lade opført efter brand i 1917
og maskinhus 1970. På gården er der 1 traktor.
BURVEJ 45, "KNAK", 7570
VEMB, tlf. 97-481421.
ARNE ANDERSEN, husmand,
født den 4.-4.-1918, søn af Kir
stine og Anders Andersen.
A.A. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
18.-3.-1955 fra Frederik Nyborg.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 21
ha., jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1860 og til
bygget 1952, kostald og svinestald
er opført 1914 og lade 1940.

-310BURVEJ 56, "HØJMARK", BUR,
7570 VEMB, tlf. 97-484006.
JAN BREDAL KRISTENSEN,
landmand, født den 10.-2.-1958,
søn af Jørgine og Aksel Bredal
Kristensen, bor sammen med
Bente Hedegaard Thomasen, dag
plejemor, født den 6.-4.-1962,
datter af Inga og Svend Thoma
sen. Parret har børnene: Henrik,
født den 27.-9.-1979, Erik, født
den 14.- 4.-1983 og Lone, født
den 25.- 3.-1986.
J.B.K. er skovarbejder, han har 2
gange været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1982 fra Sigurd
Sand.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 11 ha., heraf 2,5 ha. eng. Desuden er der lejet 2,5 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1986 og 1988, kostalden fra 1923 er ændret
til svinestald i 1985, svinestald opført 1923 og tilbygget i 1962, lade opført 1962.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og
400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og majs til
stalddørssalg. På gården er der 1 traktor, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
BURVEJ 58, "TVISTHOLM",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484032.
KARL IVER TVISTHOLM, gård
ejer, født den 24.-10.-1953, søn
af Mary og Aage Tvistholm, bor
sammen med Bente Lauridsen,
postbud, født den 26.-3.-1958,
datter af Kaja og Gunner Lau
ridsen. Parret har sønnen Claus,
født den 14.-7.-1986.
K.I.T. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården i
april 1982 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1872.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 34 ha., heraf 6 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1882, kostald 1969, lade 1953, maskinhus 1979, gylletank 1984 og
foderhus 1986, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægprodukti
on på 46 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 3
traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BURVEJ 83, "BUR MØLLE",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484161.
LARS KRISTENSEN, landmand,
født den 11.-2.-1965, datter af
Anders og Bente Kristensen, bor
sammen med Lise Lund, sygeple
jeelev, født den 3.-4.-1966, dat
ter af Annelise og Bjarne Lund.
L.K. er husbondafløser, han har
været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-4.-1985
fra Tage Staunstrup.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 37
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Stuehuset er opført 1900, tilbygget 1962 og løbende restaureret, kostald opført 1900,
svinestald 1962, lade 1942, maskinhus 1952 og minkhal 1988. Gårdens besætning er på
160 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og fremavlshvede.
Der findes 1 traktor.

BYGADEN 37, "NYGAARD",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484045.
KRESTEN NYBORG POULSEN,
gdr. født d. 26.-10.-1947, søn af
Elisabeth og Gorm Poulsen.
K.N.P. overtog gården den 1.1.-1982 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Areal 32 ha., der er frasolgt et
mergelleje, nu kaldet "Bur Sø".
Der er 4 ha. eng og lejet 18 ha.
Stuehuset er opført 1920, kostald
og lade 1925, de er senere om
bygget og tilbygget, senest i 1959, svinestald opført 1962 og maskinhuse 1960 og 1975,
desuden er der indendørs køreislo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 års
køer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen RDM, desuden produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornlager med varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BÆKBYVEJ 15, "VESTER BÆKBY", SKALSTRUP, 7570 VEMB.
ANNE MARIE GALSGAARD, omtales under Fjordvejen 15.
A.M.G overtog gården efter sin mand, som købte den i foråret 1972 fra Markvad
Bækly.
Ejendomsskyld 310.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Alle bygningerne er fra omkring 1900. Gården drives sammen med Fjordvejen 15.
DAMHUSVEJ 3, 7570 VEMB, tlf. 97-481518.
LAURIDS CHRISTIAN PAULSGÄRD, specialarbejder, født den 10.-2.-1940, søn af
Kirstine og Otto Paulsgård, gift den 2.-12.-1961 med Kirstine Skovgaard Nielsen,
rengøringsassistent, født den 15.-3.-1941, datter af Dorthea og Lars Rønn Nielsen.
Parret har børnene: Helle, født den 23.-6.-1962, Preben, født den 25.-12.-1964 og
Karin, født den 30.-1.-1970.
L.C.P. arbejder i en foderstofforretning. Han overtog gården i januar 1963 fra Gerlev
Larsen. Gården var oprindelig et parcelhus.
Ejendomsskyld 522.000. Areal 7 ha., som er købt til af flere gange. Desuden er der
lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1950 og tilbygget i 1976, der er 1 4-rækkers minkhal fra 1987,
staklade og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 180 minktæver, 25 moderfår,
alle krydsningsdyr, 5 ammekøer, 2 ungdyr og 15 slagtekalve, alle krydsningsdyr.
Planteproduktionens salgsafgrøde er jordbær. Der findes 1 traktor. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
DAMHUSVEJ 5, "GRANLY",
7570 VEMB, tlf. 97-481359.
MARTIN ÆBELØ, lagerforvalter,
født den 25.-8.-1933, søn af Ma
rie og Hans Æbelø, gift den
20.-7.-1957 med Betty Jensen,
sygehjælper, født den 6.-10.-1934,
datter af Edel og Herluf Jensen.
Parret har børnene: Herluf, født
den 31.-1.-1958, Preben, født den
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M.Æ. er uddannet mejerist, men arbejder som lagerforvalter på en trådvarefabrik. Han
overtog gården i maj 1966 fra Thorvald Hansen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 3,3 ha., heraf 0,8 ha. mose.
Stuehuset er opført 1974, hestestald og hønsehus er af ældre dato, staklade opført
1988. Gårdens besætning er på 1 ammeko og 1 slagtekalve af racen Dansk Blåhvidt,
desuden er der 2 heste af racen Shetland. Der findes 1 traktor og 1 sprinkleranlæg. På
ejendommen er der også 30 bistader.

DAMHUSVEJ 8, "NØRRE HEDE
GAARD", 7570 VEMB, tlf. 97-481139.
OLUF HEDEGAARD, gårdejer,
født den 3.-9.-1925, søn af Kri
stiane og Jens Kr. Hedegaard,
gift den 28.-12.-1967 med Agne
the Kjærsgaard, født den 26.-6.1929, datter af Mette og Hans
Chr. Kjærsgaard. Parret har bør
nene: Jens Kristian, født den
21.-10.-1968 og Knud Erik, født
den 10.-5.-1972. A.K. var uddan
net lærer, hun døde den 27.-12.1974, hvorefter olufs søster blev husbestyrerinde og plejemor for drengende.
O.H. overtog gården den l.-l.- 1958 fra sin mor. Ved overtagelsen havde broderen,
Karl Hedegaard, halvdel i gården indtil sin død den 26.-9.-1986, hvorefter O.H.
overtog hele gården. Den har været i slægtens eje gennem flere generationer, i hvert
fald siden folketællingen 1787.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 68,8 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 8 ha. hede og
plantage.
Stuehuset er opført 1929 og løbende restaureret, kostald opført 1965, ungdyrstald
1959, svinestald 1929 og moderniseret 1965, lade opført 1959 og maskinhus 1986.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr
og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 10 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der
er 1 søn som medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Den gamle "Nørre Hedegaard",
som blev bygget i 1772, er solgt
til museum i 1929 og åbnede
som lokalmuseum i 1930. I 1961
blev gården flyttet til Frilands
museet i Lyngby, gården er en
af de få bevarede paralelgårde
og til den hører en lille hjemmesmedie.

DAMHUSVEJ 10, "SDR. HEDEGAARDHUS", 7570 VEMB, tlf.
97-481336.
TOMMY JENSEN, gårdejer, født
den 23.-2.-1943, søn af Karen og
Martinus Jensen, gift den 18.-4.1964 med Grethe Kirk, specialar
bejder, født den 23.-6.-1945, dat
ter af Nelly og Kristian Kirk.
Parret har børnene: Jannie, født
den 27.-3.-1966, Lonnie, født den
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T.J. er skovarbejder. Han overtog gården den 28.-5.-1970 fra sine forældre, som købte
den i 1918.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 12 ha., heraf 6 ha. skov og natur.
Stuehuset er opført 1850, om- og tilbygget i 1978, de gamle stald- og ladebygninger
er ændret til beboelse i 1978, svinestald og lade opført 1978. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
DAMHUSVEJ 21, "BIRKELUND", BIRKEKÆR, 7570 VEMB, tlf. 97-481208.
HJALMER ANDREAS MATHIASEN, traktorfører, født den 28.-8.-1952, søn af Kirstine
og Carlo Marinus Mathiasen, gift den 28.-1.-1978 med Jette Kalsgaard Knudsen,
medhjælpende hustru, født den 2.-12.-1958, datter af Inga og Frode Knudsen. Parret
har børnene: Dorthe, født den 13.-7.-1978, Jan, født den 21.-11.-1980 og Britta, født
den 28.-6.-1987.
H.A.M. er traktorfører i statsskoven. Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra sin far,
som købte den i 1951.
Ejendomsskyld 384.000. Areal 23,5 ha., heraf 10 ha. eng og tørvemose. Desuden er der
lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1901 og tilbygget 1972, kostald og svinestald er opført 1950 og
ændret til kostald i 1983, lade opført 1954. Gården drives med en ammekobesætning
på 16 ammekøer + opdræt af racen Limousine krydset med SDM. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.

ENGBJERGVEJ 1, "ENGBJERG",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484136.
KNUD VANG, gårdejer, født den
22.-6.-1908, søn af Katrine og
Andreas Vang, gift den 22.-9.1935 med Maren Christensen
Dahl, født den 11.-7.-1910, dat
ter af Kirsten og Karl Christen
sen Dahl. Parret har sønnen Hen
ning, født den 22.-7.-1936.
K.V. har været i Gørding-VembBur Menighedsråd i 25 år. Han
overtog gården i juni 1935.
Areal 16,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført 1885 og tilbygget 1920, kostald og svinestald er tilbygget i 1946,
desuden er der hønsehus og lade. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes
2 traktorer og korn lager med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejd
et.

ENGHOLMVEJ 2, "ENGHOLM", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484078.
PREBEN PEDERSEN, gårdejer, født den 28.-2.-1957, søn af Ruth og Børge Pedersen,
gift den 27.- 9.-1987 med Gerda Poulsen, maskinarbejder, født den 1.-2.-1961, datter
af Dagny og Kresten Poulsen. Parret har børnene: Anita, født den 5.-6.-1983 og Klaus,
født den 22.-7.-1987.
P.P. er slagteriarbejder. Han overtog gården i august 1985 fra Fritlev Thomsen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 20,9 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1955, udbygningerne blev opført efter en brand i 1955, der er
svinestald, lade og maskinhus, sidstnævnte er fra 1974. Gården drives med en svine
produktion på 10 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

ENGHOLMVEJ 4, "NØRRERIS", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484082.
HENNING GRØNKÆR POULSEN, gårdejer, født den 18.-12.-1938, søn af Olga og
Svend Aage Poulsen, gift den 12.-1.-1963 med Rigmor Nielsen, født den 11.-2.-1940,
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Parret har børnene: Jørgen, født
den 9.-2.-1964, Frits, født den
19.-2.-1965, Anette, født den
15.- 1.-1969 og Lisbeth, født den
8.- 7.-1975.
H.G.P. overtog gården den 11.12.-1962 fra D. Kronborg.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
38 ha., desuden er der lejet 9,5
ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald
en fra 1926 er renoveret 1965,
spaltestald opført 1975, sostald
1969 og ændret til pelshus i 1988, der er bygget 6 minkhaller 1985- 1989, maskinhus
1973, foderhus 1976 og gylletank 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 43
årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 6 årssøer,
der produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Minkfarmen har en besætning på 880 mink
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner, plansilo med kold lufts tørreri samt kulfyr. På gården er 1
deltids medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ENGVEJ 2, "ØSTER HØJTOFT", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495129.
PEDER M. JEPPESEN, gårdejer, født den 1.-5.-1925, søn af Elisa og Knud Jeppesen,
gift den 22.-9.-1956 med Yelva Meier Pedersen, født den 24.-3.-1933, datter af Sofie
og Thomas Pedersen. Parret har børnene: Mona, født den 17.-6.-1957, Tove, født den
9.-5.-1958, Kaj, født den 5.-8.-1959, Gurli, født den 24.-11.-1960 og Finn, født den
14.-5.-1962.
Y.M.P. er butiksuddannet.
P.M.J. overtog gården den 1.-4.-1957 fra sin far.
Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1 ha. eng. 11 ha. er lejet ud.
Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade opført
1930 samt maskinhus 1962. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der
1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGVEJ 4, "ØSTER GLISTRUP",
SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-495013.
ARNE JUST NIELSEN, gårdejer,
født den 10.-4.-1939, søn af Kir
sten og Johannes Just Nielsen.
A.J.N. har børnene: Betty, født
den 14.-2.-1970, Lars Erik, født
den 14.-3.-1972, Brit, født den
14.-9.-1973 og Ann, født den
29.-11.-1976.
A.J.N. har været på Korinth
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-11.-1965 fra Otto Thesbjerg.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1800 og løbende restaureret, kostald opført 1961, svinestald 1900
og ombygget til kviestald 1970 og lade opført 1900. Gården drives med en kvægproduk
tion på 26 årskøer og 30 ungdyr, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor, maskin
station bruges til markarbejdet.
FELSTEDVEJ 8,
PEDER LUDVIG
vig Christensen,
1940, datter af

"GRAASTENSBORG", FELSTED, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495371.
CHRISTENSEN, gårdejer, født den 21.-3.-1937, søn af Anna og Lud
bor sammen med Hanne Skov, rengøringsassistent, født den 28.-10.Agnete Skov og Karl Svenson. Parret har sønnen Jens, født den
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P.L.C. er rørlægger ved et entreprenørfirma. Han overtog gården den 1.-12.-1978 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eie fra
omkring 1880.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 18 ha. eng. 14 ha. er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1935 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1935 og
maskinhus 1973. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer + opdræt,
dyrene er DRK krydset med Limousine. På gården er der 1 traktor.

FJANDGÅRDEVEJ 3, "FJANDGÅRD", FJAND, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495303.
KARL SITTRUP JEPPESEN, gårdejer, født den 26.-7.-1936, søn af Helene og Hans
Evald Jeppesen, gift den 28.-11.-1959 med Frida Sig Christensen, født den 26.-7.-1940,
datter af Karen Marie og Anton Christensen. Parret har børnene: Karsten, født den
5.-4.-1960, Lene og Hanne, født den 26.-2.-1963 og Jette, født den 26.-8.-1966.
K.S.J. er post, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i marts
1963 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 54,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3,5 ha. skov og 34 ha. eng. 23,5 ha. er
udlejet.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og restaureret i 1989, kostalden fra 1916 er ændret
til værelser, løsdriftstald opført 1974, svinestalden fra 1930 er restaureret i 1963 og
der er en ældre ladebygning. Gården drives med en ammekobesætning på 20 ammekøer
+ opdræt, alle af racen Hereford, desuden er der 27 moderfår af racen Texel. Der
findes 1 traktor, plansilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
På ejendommen er der et fredet natur- og engareal på 15 ha. og 3,5 ha. af Fjandø, er
fredet ved frivillig fredning.
FJORDVEJEN 7, "NØRAGER",
GØRDING, 7570 VEMB, tlf.
97-481016.
EGON KRISTENSEN, gårdejer,
født den 19.-1.-1954, søn af Inga
og Richard Graver Kristensen,
gift den 26.-12.-1983 med Britta
Lone Pilgaard, socialpædagog,
født den 19.-1.-1955, datter af
Oline og Holger Pilgaard. Parret
har datteren Susanne, født den
16.-3.- 1987.
har været på Borris og Byg
holm landbrugsskoler. Han over
tog gården i april 1978 fra Bent Brunsborg.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha., der er 1,5 ha. eng. 14
ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1904, restaureret og tilbygget 1988, kostalden er udbygget
omkring 1960, ungdyrstald opført 1983, maskinhus 1982, foderhus 1977 og tilbygget i
1983, roehus og gylletank opført 1988, desuden er der 1 udendørs og 2 indendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 30
slagtekalve, alle af racen SDM, der er desuden 10 moderfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 4 traktorer, andel i mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, 1 halmludningsanlæg, lagersilo og plansilo med varm lufts tørreri,
staldvarme bruges til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
FJORDVEJEN 14, "DAMGAARD", GØRDING, 7570 VEMB.
NIELS KR. JENSEN, omtales under Fousingvej 1A.
N.K.J. overtog gården den 1.-4.-1962 fra Egon Overby.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret, kostalden fra 1931 er opført efter

en brand, den er ændret til svinestald i 1982, lade opført 1931
og maskinhus 1964.
Damgaard drives med en slagtesvineproduktion på 8 årssøer, der
produceres ca. 150 slagtesvin år
ligt.
N.K.J ejer og driver også Fousingvej 1A, Gørding.

FJORDVEJEN 15, "MARIELYST",
GØRDING, 7570 VEMB, tlf.
97-481039.
ANNE MARIE GALSGAARD,
gårdejer, født den 30.-8.-1925,
datter af Magna og Theodor
Bjerg, gift den 27.-8.-1955 med
pEjner Galsgaard, født den
28.-6.- 1913, søn af Anne Marie
og Simon Galsgaard. Parret har
børnene: Theodor, født den 1.4.-1957, Ole, født den 20.-12.1958, Magna, født den 2.-3.-1961
og Ida Marie, født den 16.-7.-1965.
E.G. døde den 28.-12.-1980, han har været opsynsmand i statsreservatet Felsted Kog.
Han overtog gården fra sin far.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,7 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og løbende restaureret, kostald opført 1924 og tilbygget
1963, lade opført 1941 og maskinhus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 9 årskøer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM, svinepro
duktionen er på 1 årsso og 20 slagtesvin årligt, desuden er der 8 moderfår. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og rør, som høstes ved Nissum Fjord. Der findes
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg, Seiga rørhøster samt halmfyr. Maskinstaton bruges til en del af markarbejdet og sønnen, Theodor, er medhjælper.
A.M.G. ejer og driver også Bækbyvej 15, Skalstrup.
FJORDVEJEN 18, "VESTERGAARD", GØRDING, 7570 VEMB,
tlf. 97-481412.
SIMON GALSGAARD, gårdejer,
født den 19.-8.-1949, søn af An
ne og Johannes Galsgaard, gift
17.-8.-1974 med Karen Mølnitz,
kontorassistent, født den 16.-4.1954, datter af Gerda og John
Mølnitz. Parret har børnene: Kri
stina, født den 1.-8.-1981, Ras
mus, født den 24.-2.-1985 og Bo,
født den 6.-1.-1989.
S.G. er i kredsbestyrelsen for
D.L.G.. Han overtog gården den 1.-4.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3. generati
on på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1977, kostalden fra 1960 er tilbygget 1977,
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spaltestald opført 1981, lade og foderhus 1977, gylletank 1981 og indendørs køresilo
1983. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve, det er en stambesætning af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der findes 4 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine og plansilo, der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 deltids medhjæl
per, samt 1 skoledreng og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
FOUSINGVEJ 1A, "TOFT", GØR
DING, 7570 VEMB, tlf. 97-481165.
NIELS KR. JENSEN, gårdejer,
født den 3.-8.-1940, søn af Mette
Krestine og Peter Chr. Jensen,
gift den 12.-11.-1962 med Inger
Binzer Hermann, født den 2.-11.1939, datter af Anna og Jacques
Hermann. Parret har børnene:
Jette, født den 9.-4.-1964 og
Tina, født den 14.-11.-1967.
N.K.J. har været på Lægård
Landbrugsskole, han er i besty
relsen for Ulfborg og Omegns
Landboforening, har været formand for Ringkøbing-Ulfborg Landboforening og har
været viceborgmester i Ulfborg-Vemb Kommune. Han overtog gården i september
1972 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægens
eje siden 1908.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 4 ha. eng. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1899 og restaureret senest i 1970, kostalden fra 1939 er tilbygget
i 1952, spaltestald opført 1974, svinestald 1967, lade og gylletank 1977, foderhus 1982
og maskinhus 1988, desuden er der 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der findes 4 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornlager og varm lufts tørreri, staldvarme bruges
til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del
maskinstation.
N.K.J. ejer og driver også Fjordvejen 14, Vemb.

GEDMOSEVEJ 3, "LYNGGAARD",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484064.
EMIL SØGÅRD PEDERSEN, gård
ejer, født den 13.-12.-1933, søn
af Emilia og Peter Søgård Ped
ersen.
E.S.P. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog
gården i april 1962 fra Vagn
Tamberg.
Ejendomsskyld 760.000. Areal
16,5 ha.
Stuehuset er opført 1955 og re
staureret og tilbygget i 1980,
kostald opført 1955, den er opført efter en brand, foderhus og maskinhus opført 1968
og gylletank 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer + opdræt,
dyrene er af racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter. Der
findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, automatisk kraftfodring og lagersilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
GEDMOSEVEJ 5, "LÆRKESHÅB", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484007.
ANDREAS CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 24.-4.-1923, søn af Marie og Niels
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Christiansen, gift den 23.-3.-1948
med Elisabeth Christensen, født
den 20.-12.-1923, datter af Mari
anne og Kristen Christensen. Par
ret har børnene: Anne Marie,
født den 12.-10.-1948, Ejvind,
født den 25.-12.-1949, Lilly, født
den 19.-5.-1953, Bjarne, født den
9.- 5.-1960 og Britta, født den
30.- 8.-1963.
A.C. overtog gården i april 1954
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
23 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1959, ungdyrstald 1979, svinestald 1974 og lade
1978. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer + opdræt, alle af racen
SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Der findes 3
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
A.C. ejer og driver ejendommen sammen med Tangsgårdsvej 10, hvor han har halv
part, ligesom sønnen Ejvind har halvpart i Gedmosevej 5.
GEDMOSEVEJ 8, "HEDEGAARD",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484056.
BENDT STEFFENSEN, gårdejer,
født den 17.-4.-1928, søn af Ma
rie og Anders Steffensen, gift
den 21.-5.-1953 med Ingeborg
Marie Hansen, født den 14.-2.1929, datter af Agnes og Knud
Hansen. Parret har børnene:
Knud Erik, født den 7.-8.-1954,
Agnes, født den 5.-4.-1956, Pet
er, født den 5.-1.-1958, Ejner,
født den 21.-8.-1959, Steffen,
født den 10.-3.-1963, Arne, født
den 12.-2.-1965 og Søren, født den 13.-12.-1970.
B.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1953 fra sin
far. Gården blev i 1913 udstykket fra "Burgaard".
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 40,3 ha.
Stuehuset er opført 1914 og tilbygget senest i 1986, kostald opført 1971, svinestald
1978, lade 1959, maskinhus 1975 og gylletank 1986. Gården drives som alsidigt land
brug med en kvægproduktion på 28 årskøer + opdræt, alle af racen SDM. Svinepro
duktionen er på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 3
traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine og lagersilo med varm lufts tørreri.
På gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

GL. LANDEVEJ 27, "FLADSTED", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491424.
LARS PEDER CHRISTENSEN, arbejdsmand, født den 17.-7.-1933, søn af Margrethe og
Christen Christensen.
L.P.C. overtog gården den 1.-2.-1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 240.000. Areal 7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1920 og løbende restaureret, kostald og svinestald er fra
omkring 1920.

GL. SKOLEVEJ 2, "SKADBORG", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492364.
JENS JENSEN THORUP, landmand, født den 20.-8.-1957, søn af Marianne og Jens
Jensen Thorup, gift den 17.-8.-1985 med Susanne Thomsen, bankfuldmægtig, født den
12.-5.-1960, datter af Ingrid og Jens Thomsen. Parret har sønnen Henrik, født den
4.-4.-1989.
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J.3.T. arbejder som murersvend, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han over
tog gården i november 1985 fra Frede Halkjær.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 17,5 ha. Der er udlejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret 1986/87, kostalden fra 1905 er delvis ombyg
get til fyrrum, ungdyrstald opført 1975, svinestald og lade 1905. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor,
plansilo med varm lufts tørreri samt flisfyringsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
GL. SKOVELVE3 3, "KIRKEBY", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491534.
3ENS KIRKEBY, gårdejer, født den 10.-2.-1934, søn af Anne og Gravers Kirkeby, gift
den 30.-11.-1957 med Kamma Nielsen, husassistent, født den 9.-1.-1938, datter af
Kirstine og Niels Nielsen. Parret har børnene: Susanne, født den 15.-6.-1959, Mogens,
født den 18.-6.-1963 og Erna, født den 29.-8.-1972.
3.K. arbejder ved Ringkøbing Amts Vandvæsen. Han overtog gården den 1.-11.-1962
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 47 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ø på 2 ha. beliggende i
Husby Sø. Al jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1899 og løbende restaureret, kostald opført 1931, svinestald og
lade 1899, maskinhus 1964. På gården er der 1 traktor, plansilo med varm luft tørreri
samt et fast brændselsfyr.
GØRDINGVE3 4, "NØRMARK",
7570 VEMB, tlf. 97-481307.
HENRY 3ENSEN, gårdejer, født
den 11.-5.-1935, søn af Bodil og
Herman 3ensen, gift den 26.-4.1958 med Gretha Sig Christen
sen, født den 9.-4.-1936, datter
af Karen og Anton Christensen.
Parret har børnene: Susanne,
født den 18.-9.-1959, 3ohn, født
den 27.-5.-1961 og Kim, født den
23.-4.-1968.
H.3. kører tankvogn for MD-Food. Han overtog gården den 1.-4.- 1959 fra Otto Andersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2,5 ha. mose og
skov.
Stuehuset er opført 1973 og løbende restaureret, sostald opført 1978, lade 1978 og
maskinhus 1968. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca.
1.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 rørvandingsanlæg.
GØRDINGVE3 5, "POULSGAARD",
7570 VEMB, tlf. 97-481129.
AKSEL LUND, gårdejer, født
den 28.-5.-1939, søn af 3ohanne
og Viggo Lund.
A.L. overtog gården den 31.-12.1977 fra sin far, som købte den
i 1934.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
26,5 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934, ko
stald 1956, svinestald og lade er
af ældre dato, maskinhus fra
1968. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 3 årssøer. Der findes 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg og 1 vandingsma-
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skine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. En søster, Gerda Lund, er
hjemme på gården og holder hus.
GØRDINGVEJ 11, "KORSGAARD",
7570 VEMB, tlf. 97-481058.
PEDER KRISTENSEN, gårdejer,
født den 2.-2.-1934, søn af Stin
ne og Lars Christensen, gift den
25.-5.-1963 med Alis Albæk, født
den 3.-7.-1942, datter af Gertrud
og Hakon Albæk. Parret har bør
nene: Lars, født den 24.-3.-1966,
Regnar, født den 5.-12.-1968 og
Kristina, født den 25.-12.-1971.
P.K. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1963 fra Anne og Jens

Madsen.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 6 ha. eng og mose
og 1,5 ha. plantage. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1924 og løbende restaureret, kostald opført 1983, lade og ung
dyrstald 1974, maskinhus 1969, foderhus med indendørs køresilo 1981, gylletank 1989
og udendørs køresilo 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 63 årskøer, 80
ugndyr og 35 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 2 vandingsma
skiner, 1 automatisk kraftfoderanlæg samt kornlager og staldvarmen anvendes til
opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
HERREDSTOFTVEJ 1, STABY, 6990 ULFBORG.
NIELS PEDER TOKKESDAL, omtales under Nørgårdsvej 6.
N.P.T. overtog gården i 1969 fra Kresten Mortensen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Gården drives sammen med
Nørgårdsvej 6.
HERREDSTOFTVEJ 9, "KIRSTINELYST", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491451.
MARTHA MARGRETHE JEPPE
SEN, gårdejer, født den 25.-9.1917, datter af Mette Margrethe
og Peder Ibsen Bremland, gift
den 25.-9.-1957 med Aksel Jep
pesen, husmand, født den 26.11.-1913, søn af Karen og Jeppe
Jeppesen. Parret har datteren
Eva, født den 15.-10.-1957.
A.J. døde den 22.-11.-1987. Han
overtog gården fra sine foræld
re, som byggede den i 1906, dengang var der 3 ha. til.
Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 4 ha. eng. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1906 og løbende restaureret, kostald opført 1906 og senere til
bygget, lade opført 1954.
HESTBÆKVEJ 1, "NØRAGER", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484069.
ANDERS KRISTIAN STEFFENSEN, gårdejer, født den 8.-5.-1948, søn af Dagny og
Gunner Steffensen, gift den 19.-6.-1971 med Astrid Sønderskov, teknisk assistent, født
den 17.-12.-1951, datter af Kirstine og Vagn Sønderskov. Parret har børnene: Vagn,
født den 27.-9.-1971 og Jonna, født den 3.-9.-1973.
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Landbrugsskole. Han overtog
halvdelen af gården i 1977 og
resten den 1.-1.-1984 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal
40,1 ha., heraf 2 ha. eng og 2
ha. skov med fredskovpligt. Der
er lejet 14 ha.
Hele gården nedbrændte i 1942
og blev genopført med stuehus,
som er restaureret i 1985, ko
stald og ungkreaturstald er op
ført 1976, gammel kostald er
ombygget til sostald i 1977, svinestald opført 1962, lade 1961, foderhus og gylletank 1976 og indendørs køresiloer fra
1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45
ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 27 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
hvede. Der findes 3 traktorer, andel i mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, lagersilo,
varm lufts tørreri samt fast brændselsfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.

HESTBÆKVE3 3, "NØRRELIDE",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484081.
MADS TORP, landmand, født
den 28.-12.-1954, søn af Agnes
og Vilhelm Madsen.
M.T. er uddannet murer. Han
overtog gården den 4.-7.-1985
fra sin far.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
10,5 ha.
Stuehuset er opført 1902 og til
bygget 1961, kostald og lade op
ført 1902, lade fra 1952 er ænd
ret til stald i 1966, svinestald
bygget 1962, alle bygningerne er ændret til svinestalde i 1984, maskinhus opført 1977
og 7 minkhaller 1983-1988. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der
sælges ca. 650 smågrise årligt. Minkfarmen har en besætning på 500 minktæver.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg
samt plansilo til korn. Maskinstation bruges til høst.

HESTBÆKVE3 5, "NØRRELUND",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484103.
ERIK H. FREDERIKSEN, gårdej
er, født den 4.-11.-1934, søn af
Martha og Herman Frederiksen.
E.H.F. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 16.-10.-1963 fra 3ens
Iversen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16
ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1924, kostald
en fra 1924 er tilbygget i 1972,
løsdriftstald opført 1981, maskinhus 1924, lade 1979 og foderhus 1972. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer, 25 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen
RDM, desuden er der 2 heste af racen Islænder. Der findes 2 traktorer og 1 vandings
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maskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTBÆKVEJ 7, BUR, 7570
VEMB.
VIGGO BOLESEN, husmand, født
den 15.-4.-1912, søn af Anna
Dorthea og Niels Peter Bolesen,
gift den 17.-2.-1939 med Elna
Dalsgaard, født den 7.-3.-1916,
datter af Else og Niels Dals
gaard. Parret har børnene: Ro
bert, født den 2.-5.-1939, Gun
hild, født den 19.-12.-1940, Ilse,
født den 15.-4.-1945, Birte, født
den 8.-7.-1952 og Egon, født den
28.-4.-1954.
V.B. har været i bestyrelsen for
Bur Husmandsforening. Han overtog gården den 1.-10.-1940 fra Ernst Pedersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1924, kostald og svinestalde er ligeledes fra 1924 og tilbygget
1959, lade opført 1954, maskinhus og hønsehus 1946. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og ærter. Der findes 1 traktor og I rørvandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLMVEJ 2, "BÆKHOLM", 6990 ULFBORG, tlf. 97-492482.
MOGENS SVENDSEN, elektriker, født den 13.-7.-1958, søn af Ellen og Frede Svend
sen, gift den 13.-7.-1983 med Birthe Brink Nielsen, bankassitent, født den 23.-2.-1958,
datter af Harriet og Kaj Brink Nielsen. Parret har børnene: Thomas, født den
17.-7.-1984 og Jesper, født den 10.-6.-1987.
M.S overtog gården den 1.-6.-1986 fra Bent Lillevang.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 13,8 ha., der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1951 og tilbygget 1976, kostald, svinestald og lade opført 1951.
Der er 12 Chincillaer på gården.
HOLMVEJ 5, "ØSTER HOLM",
6990 ULFBORG, tlf. 97-491143.
HENNING HOLM KORSGÅRD,
gårdejer, født den 21.-8.-1955,
søn af Jutta og Niels Bro Korsgaard, gift den 5.-11.-1983 med
Bente Anneberg, rengøringsassi
stent, født den 1.-3.-1962, dat
ter af Helga og Knud Anneberg.
Parret har børnene: Anders, født
den 22.-4.-1984 og Søren, født
den 25.-6.-1987.
H.H.K. har været Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-6.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1881.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 59,5 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1832 og løbende restaureret, kostalde opført 1927 og 1986, ung
dyrstald 1974, lade 1986, maskinhus 1977 og gylletank 1987. Gården drives med en
kvægproduktion på 44 årskøer, 44 ungdyr og 22 slagtekalve, alle af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 vandingsmaskine og plansilo med varm lufts tørreri. Faderen kommer som daglig
medhjælper og der bruges en del maskinstation.

HOLMVEJ 7, "VESTER HOLM", ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491307.
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ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491307.
JØRN SCHULTZ og MARTIN
SCHULTZ.
J.S. er gårdejer, født den 31.12.-1957, M.S. er salgsassistent
og født den 11.-4.-1952, sønner
af Mary og Helge Fogh Schultz.
J.S. blev gift den 14.-6.-1986
med Kirsten Harbo Jensen, kon
torassistent, født den 12.-9.-1959,
datter af Elna og Evald Jensen.
Parret har børnene: Laura, født

den 10.-7.-1987 og Jeppe, født den 14.-3.-1989.
J.S. er udlært tømrer. M.S. arbejder på en foderstofvirksomhed, han har været på
Borris og Riber Kjærhus landbrugsskoler. Brødrene overtog gården den 1.-6.-1987 fra
deres far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1877 og løbende restaureret, kostald opført 1926, ungdyrstald
1972, svinestald 1974, lade 1926, maskinhuse 1971 og 1978, gylletank 1988, desuden er
der foderhus og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 års
køer, 45 ungdyr og 22 slagtekalve, det er en blandet besætning, men hovedsalig SDM,
desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, ærter og
raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo samt varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLMVEJ 11, "ENGHOLM",
6990 ULFBORG, tlf. 97-491259.
FREDE BERNHARD SVENDSEN,
gårdejer, født den 10.-7.-1931,
søn af Ingeborg og Peter Svend
sen, gift den 26.-4.-1953 med
Ellen Thomsen, født den 17.-11.1931, datter af Kirstine og Tho
mas Thomsen. Parret har børne
ne: Ingelise, født den 23.-7.-1953,
Knud, født den 15.-4.-1957, Mo
gens, født den 13.-7.-1958 og
Lone, født den 8.-6.-1963.
F.B.S. overtog gården i oktober 1953 fra Niels Chr. Christensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21, heraf tilkøbt 7 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1952 og tilbygget 1980, kostald opført 1976, svinestald 1952, lade
1965, gylletank 1976 og maskinhus 1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM.
Svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Der
findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 1, "HØGSBERG", 6990 ULFBORG, tlf. 97-491051.
CHRISTIAN HØEGSBERG, gårdejer, født den 7.-10.-1960, søn af Dorthea og Karl
Høegsberg, gift den 3.-12.-1988 med Lene Fjordside, født den 23.-4.-1960, datter af
Lis og Børge Fjordside. Parret har børnene: Irene, født den 7.- 4.-1985, Sidsel, født
den 4.-5.- 1987 og Laurids, født den 19.-9.- 1988.
L.F. har været på Bygholm Landbrugsskole.
C.H. har været på Ribe Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for UlfborgHind Herred Familiebrug. Han overtog gården den 1.-4.-1986 fra sine forældre. Gården
har været i slægtens eje i 10 generationer fra 1680.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 65 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1987, kostalden fra 1960 er restaureret 1987,
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drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og frøgræs. Der findes 1 traktor, maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVE3 9, "VE3LSTRUPHUS", ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-492145.
PER TANG, mekaniker, født den 6.-10.-1949, søn af Margrethe og Peder Tang, gift
den 28.-5.-1977 med Grethe Korsholm, lærer, født den 1.-7.-1950, datter af Lise og
Marius Korsholm. Parret har børnene: Benny, født den 14.-2.-1978 og Sanne, født den
15.-1.-1981.
P.T. arbejder som faglærer på AMU. Han overtog gården i april 1976 fra Andrea og
Holger Christensen.
Ejendomsskyld 621.900. Areal 9,2 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret 1976, kostald og svinestald er ændret
til garage, laden er fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, ærter og raps. Der findes halmfyr, maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
HOLSTEBROVE3 10, "VODDE",
ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491321.
MARINUS AMSTRUP, gårdejer,
født den 8.-3.-1913, søn af Kri
stiane og Mads Amstrup, gift den
1.-12.-1951 med Sigrid Hounisen,
født den 4.-6.-1927, datter af
3ette Kristine og 3ens Peder Hou
nisen. Parret har børnene: Erik,
født den 17.-5.-1953, 3ette, født
den 22.-4.-1956 og Lone, født
den 15.-9.-1961.
M.A. har været på Tune Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1946 fra Mathilde Våde.
Ejendomsskyld 1.460.000. Areal 65 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1925 og løbende restaureret, kostalden fra 1925 er ombygget i
1964, svinestalden fra 1925 er ombygget i 1952, lade opført 1925, maskinhuse opført
1952, 1955 og 1978, gylletank 1956, desuden er der udendørs silo. Gården drives med
en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og græs til grøntpiller. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 hegnsklipper, lagersilo, korntørreri med varm lufts samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVE3 11, "ØSTER
VE3LSTRUP", ULFBORG KIRKE
BY, 6990 ULFBORG, tlf. nr.
97-491336.
FREDE BRUNSBORG, gårdejer,
født den 17.-9.-1922, søn af Met
te Marie og Niels Brunsborg,
gift den 11.-11.-1950 med 3ohanne Dahl, født den 15.-12.-1927,
datter af Katrine og Mikael
Dahl. Parret har børnene: Karen
Marie, født den 28.-8.-1951, Mar
ta, født den 15.-3.-1954 og Inga,
født den 25.-1.-1957.
F.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog

gärden i december 1949 fra sin far.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 19,6 ha.
Stuehuset er opført 1880 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1880 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 12, "ØSTER
REFSGAARD", 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491562.
JAKOB JAKOBSEN, gårdejer,
født den 19.-1.-1940, søn af An
ne og Svend Jakobsen. J.J. har
børnene: Anne Mette, født den
9.-2.-1967 og Svend, født den
9.-2.-1968.
J.J. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
den 25.-8.-1965 fra Valdemar Sør
ensen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal

64,4 ha., heraf 9 ha. skov og lignende.
Stuehuset er opført 1916 og løbende restaureret, svinestalde opført 1906 og 1977,
lader 1952 og 1977, maskinhus 1988 og gylletank 1974. Gården drives med en svine
produktion på 320 årssøer, der produceres ca. 6.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græs til grøntpiller. Der findes 4 traktorer,
1 mejetærsker, automatisk tør- og vådfodringsanlæg samt gastæt silo til korn. Der er
4 Chincillaer på ejendommen. Der er 2 heltids og 1 deltids medhjælper på gården og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 13 "BROGAARD",
ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-492467.
ERIK PETERSEN, gårdejer, født
den 26.-1.-1933, søn af Tilde og
Jacob Petersen, gift den 1.-12.1962 med Lydia Thomasen, født
den 9.-6.-1934, datter af Karen
og Martin Thomasen. Parret har
børnene: Henrik, født den 29.10.-1963, Poul Martin, født den
17.-12.-1965 og Lene Marian,
født den 30.-6.-1970.
E.P. overtog gården den 1.-12.-1982 fra Jesper Koldborg Sørensen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 33 ha. Der er 33 ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1932 og løbende restaureret, kostald, foderhus og gylletank opført
1983, lade 1932, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 54 årskøer, 50 ungdyr og 35 slagtekalve, alle af racen Jersey. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Der er 1 søn som
medhjælp.
E.P. ejer og driver også Råsted Kirkevej 8.
HOLSTEBROVEJ 15, "MYRHOLM", 6990 ULFBORG, tlf. 97-491602.
EJNER BRUNSBORG, gårdejer, født den 29.-7.-1928, søn af Anne Mathilde og Jørgen
Brunsborg, gift den 17.-5.-1958 med Ingrid Vendelbo, husmor, født den 31.-10.-1934,
datter af Kirstine og Jens Davidsen Vendelbo. Parret har børnene: Jens, født den
20.-6.-1961 og Anne Mathilde, født den 23.-1.-1964.
E.B. overtog gården den 14.-4.-1958 fra Jens Ledgaard Jensen.
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købt 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1906 og løb
ende restaureret, kostald og svi
nestald fra 1906 er tilbygget
1952, staklade opført 1969, lade
1906 og maskinhus 1964. Gården
drives med en kvægproduktion på
8 årskøer, 5 ungdyr og 4 slagtekalve, alle af racen SDM, desud
en er der 2 årssøer, der produce
res ca. 40 slagtesvin årligt. Der
findes 2 traktorer, andel i meje
tærsker, lagersilo samt varm

lufts tørreri.
HOLSTEBROVEJ 17, "HØJVANG",
6990 ULFBORG, tlf. 97-491910.
HENNING LARSEN BORGGAARD,
inspektør, født den 8.-12.-1935,
søn af Anne og Meiner Borggaard,
gift den 2.-11.-1958 med Maren
Kirstine Nørgaard, butiksmedhjæl
per, født den 9.-5.-1931, datter
af Bertha og Jens Peter Nør
gaard Pedersen. Parret har søn
nen Jens Meiner, født den
20.-4.-1963.
H.L.B. er inspektør på Statens
AMU-Center. Han overtog går
denden 1.-7.-1972 fra Astrid Mikkelsen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 18,8 ha., heraf 2 ha. skov, 5,5 ha. med juletræer og 1,5
ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og tilbygget 1972, kostald og svinestald er opført 1890,
maskinhus 1926. Gårdens besætning er på 5 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrø
de er korn. Der findes 2 traktorer, andel i mejetærsker samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HULVEJ 2, "AMTKJÆR", HUS
BY, 6990 ULFBORG.
ANDERS KRISTIAN NIELSEN,
omtales under Stabyvej 76.
A.K.N. overtog gården den 15.7.-1988 fra Harald Housinggaard.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 11
ha., heraf 2 ha. eng.
Gårdens bygninger er af ældre
dato og består af stuehus, ko
stald, svinestald og lade, den
ældste lade er nedtaget og flyt
tet til Hjerl Hede. Gården drives
sammen med Stabyvej 76.
HULVEJ 3, "HULGAARD", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495901.
FRITJOF KÆMSGAARD, lærer, født den 17.-10.-1949, søn af Kathleen og Asbjørn
Kæmsgaard, gift den 8.-10.-1983 med Hanne Krog, lærer, født den 21.-3.-1959, datter
af Grethe og Svend Krog. Parret har børnene: Pernille, født den 16.-11.-1977, Kri
stina, født den 25.-3.-1984, Kristian, født den 4.-5.-1985 og Katrine, født den
7.-11.-1988.

-327Begge ægtefæller er lærer på Staby Efterskole. F.K. overtog gården den 1.-3.-1988 fra
Andreas Jensen.
Areal 3,5 ha., ved overtagelsen var ejendommen på 14 ha., der er 2 ha. ene ned til
Husby Sø.
Stuehuset er opført 1989, kostald 1840 og lade 1956. Gården drives med en ammekobesætning på 6 ammekøer og 10 slagtekalve, alle krydsningsdyr. Der findes 1
traktor. En del af stuehuset udlejes til turister i sæsonen.

HULVEJ 4, "MØLBAK", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495232.
OLE HALKJÆR SØGAARD, landmand, født den 27.-8.-1933, søn af Petra Johanne og
Johannes Pedersen Søgaard, gift den 10.-11.-1962 med Lis Johnsen, hjemmehjælper,
født den 12.-2.-1943, datter af Edith og Jens Johnsen. Parret har børnene: Bente, født
den 16.-8.-1963, Brian, født den 12.-11.-1967 og Sten, født den 17.-1 1.-1972.
O.H.S. er traktorfører ved Ulfborg-Vemb Kommune. Han overtog gården i maj 1963
fra sin far.
Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1,5 ha. eng og sumpe.
Stuehuset er mere end 200 år gammelt og løbende restaureret, kostalden er restau
reret i 1968, svinestald opført 1974 og lade 1978. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter, raps, rug og hvede. På gården er der 1
traktor og 1 mejetærsker.
HULVEJ 9, "PRADSGAARD", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495231.
HANS ANDERSEN, gårdejer, født den 25.-10.-1929, søn af Karoline og Christian
Andersen, gift den 8.-5.-1955 med Harriet Vedel Friis, født den 27.-4.-1935, datter af
Louise og Jørgen Friis. Parret har børnene: Susanne, født den 10.-8.-1956, Kristian,
født den 18.-4.-1960, Yrsa, født den 26.-3.-1964 og Linda, født den 8.-6.-1968.
H.A. har været i bestyrelsen for Landboforeningen, har været medlem af bestyrelsen
for Ringkøbing Amts Kvægavlerforening og formand for læplantningslauget i Husby.
Han overtog gården den 1.-5.-1955 fra sin far. Gården har været i slægtens eje
gennem 200 år.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1906, tilbygget 1912 og løbende restaureret, kostald opført 1959,
ungdyrhus til kalve og lade 1906, svinestald 1972 og maskinhus 1979. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 årskøer, 34 ungdyr og 12 slag
tekalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin, resten sælges som smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Der bruges en del
af maskinstation.
HUSBYSOMMERLAND 684, ØSTER HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495073.
PEDER HØJGAARD PETERSEN, gårdejer, født den 7.-3.-1917, søn af Else Marie og
Peder Christian Petersen, gift den 23.-9.-1945 med Lydia Wedel Friis, husmor, født
den 17.-9.-1921, datter af Louise og Jørgen Wedel Friis. Parret har børnene: Jørgen,
født den 27.-9.-1950, Kristian, født den 1.-7.-1955, Else Marie, født den 15.-1.-1957
og Inger Lis, født den 21.-4.-1964.
P.H.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1945 fra
Marianne Frost.
Areal 32,6 ha., der er tilkøbt 9,6 ha. og frasolgt 13 ha., der er 9,6 ha. skov beliggende
i Madum. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er ca. 135 år gammelt og løbende restaureret, kostald og svinestald opført
1959, lade 1915 og maskinhus 1982. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs til
grøntpiller, korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
HVOLBYVEJ 3, "HVOLBY DAMBRUG", HVOLBY, 7570 VEMB, tlf. 97-481276.
KAJ STIGAARD, fiskemester, født den 23.-11.-1948, søn af Esther og Christian
Stigaard, gift den 26.-3.-1975 med Ella Pedersen, ekspeditrice, født den 11.-11.-1950,
datter af Anne og Christian Pedersen. Parret har børnene: Lars, født den 1.-2.-1975
og Søren, født den 18.-2.-1978.
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Fiskemesterboligen er opført 1964 og tilbygget 1979, lagerhuset er opført 1964. Der
er 33 fiskedamme, hvori der produceres ca. 100 tons årligt. Produktionen ligger
hovedsalig på portionsørreder som sælges til eksport, desuden er der 6 moderfår og 1
vædder af racen Texel. På dambruget er 1 fast medhjælper.

IDUMVEJ 8, "ØSTERMARK", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484191.
JOHNNY HOUNISSEN, tømrer, født den 29.-6.-1956, søn af Rigmor og Evald Hounissen, gift den 10.-8.-1985 med Winnie Leth Nielsen, laboratoriemedhjælper, født den
6.-10.-1962, datter af Inger og Hartvig Nielsen. Parret har et barn, født den
7.-2.-1989.
J.H. arbejder som tømrer. Han overtog gården i foråret 1985 fra Laurits Kristian
Larsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 9,7 ha., heraf 2 ha. bakker. 6,6 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1985, staldbygningen fra 1916 er ændret til
værksted, der er 12 minkhaller bygget 1985-1989, samt staklade fra 1989. Gårdens
minkbesætning er på 1.300 tæver, desuden er der 5 får af racen Oxforddown. På
gården er der 1 traktor.
KLITVEJ 4, "SAND", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG.
KARL AAGE RATHKJÆR, omtales under Aavej 4, Husby.
K.AA.R. overtog gården den 1.-4.-1989 fra Knud Riis Eriksen.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1970 efter en brand, kostald og svinestald er opført 1934 og lade
1954. Gården drives sammen med Aavej 4, Husby.
KLITVEJ 5, "KJÆR", SDR. NIS
SUM, 6990 ULFBORG, tlf. nr.
97-495186.
HENNING PEDERSEN, gårdejer,
født den 2.-5.-1931, søn af Jo
hanne og Jens Chr. Pedersen,
gift den 30.-4.-1955 med Stinne
Andersen, medhjælpende hustru,
født den 9.-7.-1932, datter af
Hilda og Søren Andersen. Parret
har børnene: Ole, født den 8.11.-1955 og Kurt, født den 15.3.-1960, han døde den 1.-3.-1983.
H.P. har været på Fjordvang

Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra Kristian Sønderby.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 21,7 ha., heraf 1 ha. plantage og 8 ha. eng. Der er lejet
3 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, det er tilbygget 1947 og løbende restaureret, ko
stald opført 1975, svinestald 1976 og lade 1929. Gården drives med en kvægproduktion
på 20 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden produceres ca.
400 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor og 1 sprinkleranlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KLITVEJ 17, "LILLE PILGAARD", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495168.
KNUD EGON RATHKJEN, landmand, født den 10.-1.-1960, søn af Else og Villy Rathkjen, bor sammen med Susanne Christensen, dagplejemor, født den 14.-10.-1963,
datter af Ketty og Villy Christensen. Parret har børnene: Anita, født den 1.-7.-1982
og Kenneth, født den 28.-4.-1987.
K.E.R. er lastbilchauffør til daglig. Han overtog gården den 12.-11.-1982 fra Jens
Lund, K.E.R.s forældre havde ejendommen en årrække.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 5,1 ha.
Stuehuset er opført 1882, tilbygget 1975 og genenmrestauret 1985, fyr- og brændsels
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rum fra 1975 er i 1984 delvis ændret til løsdriftstald. Gårdens besætning er på 2
ammekøer og 2 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. Der findes 2 traktor, 1 sprinklervandingsanlæg og halmfyr. Ma
skinstation bruges til høst.

KLITVEJ 22, "HARBOGAARD",
FJAND, 6990 ULFBORG, tlf.
97-495183.
KNUD HARBO, gårdejer, født
den 11.-12.-1935, søn af Maren
og Anders Dahl Harbo, gift den
13.-3.-1965 med Erna Sønderby,
født den 24.-3.-1941, datter af
Margrethe og Alfred Sønderby.
Parret har børnene: Erik, født
den 12.-8.-1965, Per, født den
30.-3.-1970 og Jørgen, født den
8.-2.-1974.
K.H. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har været i slægtens eje fra ca. 1800.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 25 ha. mose og strandeng.
Stuehuset er opført 1837 og løbende restaureret, kostald opført 1963, svinestald 1928
og ændret til ungdyrstald, lade opført 1928 og delvis ændret til kostald i 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af
racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KLITVEJ 23, "ØSTER PILGAARD",
SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-495059.
CHRISTIAN MILTERSEN PIL
GAARD, gårdejer, født den
19.-5.-1943, søn af Erna Katrine
og Milter Miltersen Pilgaard,
gift den 4.- 1.-1969 med Emmy
Krog Nielsen, plejehjemsassistent,
født den 1.- 1.-1947, datter af
Anna Mathilde og Niels Krog
Nielsen. Parret har børnene:
Jørgen, født den 3.-10.-1970 og
Jesper, født den 1.-6.-1973.
C.M.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1969 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 37 ha., heraf 13 ha. eng og skov. Desuden er der 30
ha. i forpagtning.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret, kostalden fra 1930 er tilbygget 1960,
spaltestald opført 1974, svinestald 1950 og ændret til garage og maskinhus i 1974,
lade opført 1936. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 55 ungdyr og
25 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
vinterhvede. Der findes 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

KLITVEJ 25, "VESTER PILGAARD", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495857.
E. SØNDERGAARD, købmand, født den 4.-7.-1922, søn af Margrethe og Anders
Søndergaard, gift i 1948 med Tove Foldager, født den 27.-12.-1926, datter af Anna og
Christian Foldager. T.F. døde i november 1978. Parret har børnene: Britt, født den
16.-4.-1949, Uffe, født den 14.-11.-1950 og Anni, født den 25.-11.-1956.
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E. Søndergaard driver, sammen
med sønnen Uffe, foderstoffirma
et "Herning Nymølle". Han over
tog gården i 1988 fra Pilgaard.
Areal 35,5 ha. 33 ha. er udlejet.
Alle bygningerne er ca. 200 år
gamle.

KLITVEJ 27, "NR. VANG",
VANG, 6990 ULFBORG, tlf.
97-495291.
VIGGO ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 20.-1.-1911, søn af Rou
tine og Jakob Østergaard, gift
den 19.-11.-1940 med Agnes Jen
sen Tarup, født den 19.-3.-1913,
datter af Karoline og Jens Jen
sen Tarup. Parret har børnene:
Jakob, født den 29.-8.-1942 og
Lis, født den 5.-11.-1945.
V.Ø. overtog gården den 1.-10.1945 fra Jens Madsen Andersen
Pilgaard. Ejendomsskyld 514.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. 14,5 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1916 og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1959 og
lade 1916.
KLITVEJ 29, VANG, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495488.
JENS ANDREAS VESTERGÅRD, landbrugsmedhjælper, søn af Astrid og Anker Vester
gård, bor sammen med Hanne Lystbæk, sygehjælper, født den 22.-1.-1953, datter af
Grethe og Johannes Lystbæk. Parret har børnene: Gunver, født i 1983, Jacob, født i
1984 og Johan, født i 1986.
J.A.V. arbejder som landbrugsmedhjælper. Han overtog gården i maj 1986 fra Th.
Nielsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der 2 ha. i
forpagtning.
Stuehuset er opført 1958 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1933. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps
og græs til hø.

KLITVEJ 31, SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495329.
LIS JENSEN, født den 20.-2.-1923, datter af Anine Krestine og Jens Andreas Jensen,
gift den 16.-5.-1946 med Jens Ingvard Jensen, født den 19.-9.-1914, søn af Nikoline og
Jesper Jensen. Parret har datteren Else, født den 2.-8.-1948.
J.I.J. døde den 12.-12.-1985. Han overtog gården den 1.-4.-1946 fra Jens Chr. Korsgaard Christensen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. skov. 12 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er ældre
bygninger og maskinhuset er fra 1951. På gården er der 1 traktor.
KLITVEJ 33, "LILLEVANG", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495459.
NIELS KRISTIAN BUNDGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 19.-9.-1927, søn af
Marie Frederikke og Hans Andreas Bundgaard Pedersen, gift den 19.-9.-1967 med
Gunhild Mortensen, født den 1.-12.-1938, datter af Maja og Kristen Mortensen. Parret
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Kristen, født den 30.-6.-1971 og Irene, født den 22.-10.-1975.
N.K.B.P. er skovarbejder ved statsskoven Husby Klitplantage, han har været på
Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1967 fra Jørgen Mortensen,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 2,5 ha. skov. Desuden
er der lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1976 og
lade 1932. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 20 ungdyr og 15
slagtekalev, alle af racen SDM. På gården er 2 traktorer og lagersilo til korn.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KLITVEJ 37, "RISKJÆR", VANG, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495072.
PEDER SAND, gårdejer, født den 25.-6.-1927, søn af Sine og Kristian Sand, gift den
16.-11.-1957 med Ketty Jeppesen, født den 17.-5.-1937, datter af Egidia og Anders
Jeppesen. Parret har børnene: Kristian, født den 1.-9.-1958, Bent, født den
14.-12.-1961, Susanne, født den 9.-9.-1963 og Gitte, født den 8.-2.-1969.
K.S. arbejder på Sdr. Nissum Plejehjem.
P.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-5.-1961 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1888 og løbende restaureret, avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade fra 1975, maskinhus 1958, minkhaller 1988, halvdelen af minkhal
lerne ejes af sønnen Kristian. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der
sælges ca. 850 smågrise årligt. Desuden er der 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen
Hereford. Minkbesætningen er på 350 tæver, heraf ejes halvdelen af sønnen Kristian.
Der findes 1 traktor og lagersilo til korn. Maskinstation bruges en del.
KLITVEJ 47, "ENGGAARDEN", FJAND, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495463.
JENS BROE, gårdejer, født den 4.-9.-1923, søn af Johanne Katrine og Jørgen Sørensen
Broe, gift den 18.-6.-1965 med Anne Marie Tind, født den 29.-6.-1925, datter af
Hermanda og Anders Tind. Parret har datteren Johanne Maria, født den 14.-1.-1966.
J.B. er strandfoged, han har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården i
efteråret 1958 fra sin mor.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 28 ha., 2,5 ha. er eng.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1923 og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn. Der findes 1 traktor, lagersilo og korntørreri.
J.B. har konstrueret en plov til at skære myntørv med, han leverer myntørv til flere
museer.
KLITVEJ 49, "DALGAARD",
FJAND, 6990 ULFBORG, tlf.
97-495162.
THOMAS THORUP, gårdejer,
født den 15.-7.-1928, søn af Ma
rie og Jens Peter Thorup, gift
den 19.- 6.-1954 med Erna Nisgaard, født den 9.-11.-1934, dat
ter af Klara og Anton Nisgaard.
Parret har børnene: Ejvind, født
den 1.-9.- 1956, Villy, født den
2.-7.-1959, Birthe, født den

4.-9.-1960 og Leo, født den 10.-3.-1967.
T.T. har været på Lægård Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Grovvare
foreningen i en årrække. Han overtog gården den 11.-6.-1957 fra Johanne og Mogens
Dahl Christensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 11 ha. strandeng og
mose. 3,5 ha. af Fjandø er fredet ved frivillig fredning. Desuden er der lejet 8 ha.
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ombygget til svinestald i 1978, svinestalden fra 1927 er ombygget i 1978, lade opført
1907 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sæl
ges ca. 1.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
findes 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

KLOSTERVEJ 1, "LILLELUND",
STABY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491589.
TAGE LYSTBÆK JEPPESEN,
gårdejer, født den 14.-12.-1932,
søn af Johanne og Jens Lystbæk
Jeppesen, gift den 20.-7.-1957
med Signe Olesen, født den
1.-6.-1931, datter af Thora og
Ole Olesen. Parret har børnene:
Birthe, født den 26.-4.-1959 og
Jens Ole, født den 16.-11.-1963.
T.L.J. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 28 ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, kostald opført 1962, svinestald 1935,
lade 1908 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20
ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 330 slagtesvin
årligt. Der findes 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KLOSTERVEJ 2, "VESTER KLO
STER", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491588.
HANS JEPPESEN, gårdejer, født
den 15.-4.-1937, søn af Marie og
Harald Jeppesen, gift den 4.-11.1961 med Nanna Galsgaard, født
den 4.-11.-1941, datter af Sigrid
og Niels Galsgaard. Parret har
børnene: Bodil, født den 5.-3.1962 og Flemming, født den 7.5.-1967. H.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården august 1965
fra sin far, nuværende ejer er 3. geneation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1898.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 29,3 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1977, kostalden er ombygget til svinestald i
1986, svinestalden er restaureret i 1969, hvor der også blev opført maskinhus. Gården
drives med en svineproduktion på 68 årssøer, der produceres ca. 1.400 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der findes 2 traktorer, lagersilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KLOSTERVEJ 4, "MELLEMKLO
STER", STABY, 6990 ULFBORG.
BØRGE KLOSTER, omtales under
Nørrevej 15.
B.K. overtog gården den 1.-2.1977 fra Marie Kristensen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 25
ha., der er 1 ha. skov. Stuehuset
er ca. 200 år gammelt og løben
de restaureret, avlsbygningerne
er ældre bygninger. Gården dri
ves sammen med Nørrevej 15.
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KNUDSIGVEJ 2, STENUMGAARD",
RÅSTED, 7570 VEMB, tlf. nr.
97-481087.
HOLGER JØRGENSEN, gårdejer,
født den 1.-11.-1932, søn af Ka
thrine og Jens Jørgensen, gift
den 27.-4.-1957 med Anna Marie
Torp, født den 19.-2.-1936, dat
ter af Kathrine og Christian
Torp. Parret har børnene: Erik,
født den 16.-11.-1956, Ole, født
den 27.-6.-1958, Ib, født den 17.7.-1961 og Henrik, født den 14.7.-1969.
H.J. har været i bestyrelsen for D.L.G. gennem en årrække. Han forpagtede gården i
1960 og købte den i 1964 fra sin svigerfar. Stenumgaard har tidligere været en hoved
gård, som nævnes helt tilbage til 1512.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 53,9 ha., der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1810, det er et enkelt etages hus bestående af gi. bindingsværk i
eg, på nordsiden tækket med rør. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1932,
svinestald 1959, maskinhuse 1966 og 1985, samt indendørs silo. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 23 ungdyr og 17 slagtekalve, alle af racen SDM. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, lagersilo og plansilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KNUDSIGVEJ 3, "VESTER KNUDSIG", RÅSTED, 7570 VEMB, tlf.
97-481357.
KNUD KNUDSIG PEDERSEN,
gårdejer, født den 20.-10.-1936,
søn af Ingeborg og Bertel Peder
sen, gift den 28.-2.-1960 med
Vera Vindelbo, født den 31.-5.1936, datter af Henriette og
Niels Vindelbo. Parret har søn
nen Claus, født den 6.-2.-1961.
K.K.P. driver maskinhandel fra
ejendommen. Han overtog gård
en i april 1968 fra sin far, nuvær-ende ejer er 9. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 64 ha., der er forpagtet 22,5 ha.
Stuehuset er opført 1864 og tilbygget i 1977, kostalde opført 1977 og 1980, værksted
1973, maskinhus 1930, foderhuse 1978 og 1980 samt gylletank 1981. Gården drives
med en kvægproduktion på 56 årskøer, 75 ungdyr og 50 slagtekalve, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, lagersilo, varm lufts tørreri samt træfyr. På gården
er 1 heltids og 1 halvtids medhjælper, 4 svende på værkstedet og 1 på kontoret.
KNUDSIGVEJ 7, "ØSTER KNUD
SIG", RÅSTED, 7570 VEMB, tlf.
97-481379.
HANS JØRGEN KRISTENSEN,
gårdejer, født den 30.-4.-1946,
søn af Amalia og Kristen Kristen
sen, gift den 24.-8.-1968 med
Jonna Kirstine Oline Kristensen,
medhjælpende hustru, født den
12.-9.-1948, datter af Asta Oline
og Svend Aage Kristensen. Par
ret har børnene: Bente Oline,
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Louise, født den 5.-4.-1978, Annemette, født den 7.-3.-1985 og Mads Johannes, født
den 24.-1.-1987.
J.K.O.K. er uddannet hospitalslaborant.
H.J.K. er i kredsledelsen for D.L.G. Han overtog gården i december 1969 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. bakker. Der er lejet
41 ha.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret, kostalde opført 1909 og 1974,
spaltestald 1980, lade 1860, maskinhus 1976 og foderhus 1980. Gården drives med en
kvægproduktion på 41 årskøer, 40 ungdyr og 50 slagtekalve, alle af racen SDM,
desuden er der 2 heste af racen Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og
træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KROGSGÅRDVEJ 4, "BRAND
BORG", SDR. NISSUM, 6990
ULFBORG, tlf. 97-495100.
JENS KNUDSEN, gårdejer, født
den 8.-8.-1916, søn af Kristiane
og Knud Knudsen, gift den 12.5.-1949 med Margrethe Madsen,
født den 6.-9.-1909, datter af
Maren og Peter Madsen. Parret
har datteren Jytte, født den 1.7.-1950. M.M. døde den 16.-1.1978. J.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-11.-1948 fra Johannes Krogsgaard.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha. 3 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1762 og løbende restaureret, kostald opført 1960, svinestald 1919,
lade 1900 og maskinhus 1955. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 125 stk.
årligt, desuden er der 4 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der findes 1 traktor, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
KROGSGÅRDVEJ 8, "KROGS
GAARD", SDR. NISSUM, 6990
ULFBORG.
THORVALD FØHNS, gårdejer,
født den 20.-4.-1933, søn af Met
te og Vilhelm Føns, gift den
16.-11.-1957 med Anny Jepsen,
pædagog, født den 12.-5.-1936,
datter af Gitte og Anders Jep
sen. Parret har børnene: Vil
helm, født d. 29.-8.-1958, Anders
Jørgen, født d. 29.-3.-1960, Poul
Erik, født den 4.-1.-1964, Ole, født den 26.-5.-1966 og Kaj, født den 11.-11.-1972.
T.F. arbejder hos en entreprenør, han har været på Korinth Landbrugsskole og overtog
gården den 7.-12.-1985 efter sine forældre. Nuværende ejer er 5. generation på
gården.
Areal 22 ha., hvoraf 7 ha. er eng.
Stuehuset er fra ca. 1850 og restaureret i 1900. Kostald og lade opført ca. 1850 samt
svinestald i 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges i høsten.
T.F. driver også og bor på "Lillevang" Kærhusvej 7, 6971 Spjald i Videbæk Kommune.

KROGSGÅRDVEJ 9, "Æ BAK", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495577.
INGELISE KNUDSEN, landmand, født den 29.-12.-1941, datter af Johannes Christian-
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sen, gift den 7.-5.-1961 med Jens
Knudsen, statsaut. ejendomsmæg
ler, født den 17.-2.-1937, søn af
Thomas A. Knudsen. Parret har
børnene: Helle og Kent, som dø
de den 6.-11.-1987.
I.K. er damefrisør. Hun overtog
gården den 1.-3.-1986 fra Jørgen
Bertelsen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 6,4
~
ha., heraf 4,1 ha. eng.
'
Stuehuset er restaureret 1984/85,
avlsbygningerne består af kostald, ny lade og nyopført maskinhus. Gården drives med
en ammekobesætning på 12 årskøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve + 1 tyr, alle af racen
Hereford. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KYTTERUPVEJ 8, "FOLDKÆR",
ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491726.
JØRGEN BERTELSEN, landmand,
født den 26.-7.-1939, søn af As
trid og Kristian Bertelsen. J.B.
har børnene: Hugo, Hans, Henri
og Kristian.
J.B. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i
foråret 1961 fra Jens Lauridsen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 27
ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 5
ha. eng.
Stuehuset er opført 1919 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra 1962 er
tilbygget 1974, lade opført 1900 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægpro
duktion på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM. Svineproduktionen er på 6 årssøer,
der sælges ca. 120 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der findes 2 traktorer og 1 lagersilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
KYTTERUPVEJ 11 "SMEDE
GAARD", ULFBORG KIRKEBY,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491350.
JENS SMEDEGAARD, gårdejer,
født d. 26.-4.-1914, søn af Inge
borg og Peter Smedegaard, gift
den 19.-10.-1942 med Margrethe
Lauridsen, født den 30.-9.-1918,
datter af Laura og Laurids Lau
ridsen. Parret har børnene: Pe
ter, født den 21.-1.-1944, Bent,
født den 23.-10.-1945, Kaj, født
den 22.-1.-1950 og Asger, født
den 7.-2.-1952.
J.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1942 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1830 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1900, svinestalde 1900 og 1979 samt maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på
85 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og græs til grøntpiller. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, automatisk
tørfodringsanlæg og lagersilo med varm lufts tørreri. Sønnen, Bent, arbejder på deltid
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KYTTERUPVEJ 12, "ADSERLED", ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-492454.
J ,, J
AAGE MADSEN, gårdejer, født den 26.-5.-1956, søn af Frida og Svend Madsen, gift
den 5.-6.-1982 med Conni Kjær, kontorassistent, født den 2.-2.-1960, datter af Elly og
Kristian Dalsgaard Kjær.
Aa.M. arbejder på golfbanen i sommerhalvåret. Han overtog gården halvdelen af
gården i 1980 og andel halvdel i 1986 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1986, kostald og svinestald 1900, lade 1870 og
maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres
ca. 80 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm luft tørreri samt halmfyr. Der
bruges maskinstation til høst.
KYTTERUPVEJ 16, "NØRGAARD",
ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491348.
BRUUN TANDERUP, gårdejer,
født den 10.-8.-1939, søn af An
ne og Otto Tanderup, gift den
23.- 2.-1963 med Helga Jakobs
en, født den 17.-4.-1941, datter
af Pe- trea og Jakob Jakobsen.
Parret har børnene: Per, født
den 30.- 8.-1964, Anne, født den
27.-2.- 1967 og Jette, født den
24.-1.- 1974.
B.T. har overtog gården den 1.4.-1969 fra Signe og Holger Madsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44 ha., der er lejet 11 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men løbende restaureret, kostald opført 1959, spaltestald
1975, svinestalden er ombygget i 1967, minkhaller opført 1989, ældre lade og
maskinhus fra 1973 og 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 45
ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 450 slagtesvin
årligt. Minkproduktionen er på 220 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KYTTERUPVEJ 18, "KYTTERUPGAARD", ULFBORG KIRKEBY,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491919.
NIELS TANG, landmand, født
den 20.-10.-1935, søn af Margre
the og Peter Tang.
N.T. overtog gården i foråret
1969 fra Kristen Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
73 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der
er 14 ha. skov. Der er lejet 30
ha.
Stuehuset er opført 1923 og løb
ende restaureret, svinestald opført 1967, lade 1984 og maskinhus 1988. Gårdens
besætning er på 4 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, græs til grøntpiller, ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 drægningsmaskine og plansilo.
N.T. ejer og driver også Kytterupvej 22.
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"GRYDGAARD", ULFBDORG KIRKEBY,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491663.
BENT LARSEN, gårdejer, født
den 2.-2.-1939, søn af Marie og
Svend Larsen, gift den 6.-4.-1968
med Johanne Marie Meldgaard,
sygeplejerske, født den 21.-10.1944, datter af Johanne og Jens
Meldgaard. Parret har børnene:
Inger, født den 21.-12.-1969, Han
ne, født den 14.-3.-1972 og Ste
en, født den 7.-5.-1980.
B.L. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1968 fra sin
svigerfar, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1846. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1970, ungdyrstald 1977, svinestalde 1900 og 1969,
maskinhus 1978, foderhus 1979 og gylletank 1984, desuden er der indendørs køresilo og
en ældre lade. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 45 ungdyr og 15
slagtekalve af racerne SDM og DRK, der er en slagtesvineproduktion på 650 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, gastæt silo, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
B.L. ejer og driver også Vembvej 2.
KYTTERUPVEJ 22, "POULSGAARD", 6990 ULFBORG, tlf.
97-491313.
NIELS TANG, gårdejer, omtales
under Kytterupvej 18.
N.T. overtog gården i 1980 fra
Kristen Poulsgaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
40,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løb
ende restaureret, kostald opført
1939. Gården drives sammen
med Kytterupvej 18.

KYTTERUPVEJ 29, "GODTHAAB",
6990 ULFBORG, tlf. 97-491652.
KRISTIAN ØSTERGAARD, land
mand, født den 21.-1.-1939, søn
af Kirstine og Julius Østergaard,
gift den 18.-3.-1961 med Sigrid
Bertelsen, født den 3.-4.-1925,
datter af Maren og Peter Bertel
sen. Parret har børnene: tvilling
erne Jørgen og Bent, født den
14.-6.-1961 og Per, født den 16.9.-1962.
K.Ø. arbejder for amtet i sommerhalvåret. Han overtog gården i februar 1961 fra
Marie Stenum.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er lejet 4,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men løbende restaureret, kostald og svinestald er opført
1966, lade 1968 og maskinhuse 1974 og 1988. Gårdens besætning er på 2 årssøer,
smågrisene sælges, desuden er der 2 Hereford-kvier og 3 kalve, samt 4 moderfår af
racen Oxforddown. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer,
1 mejetærsker og lagersilo til korn.
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KYTTERUPVEJ 31, "SØNDERGAARD", KYTTERUP, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491699.
EGON KNUDSEN, gårdejer, født
den 28.-2.-1923, søn af Karen
Marie og Karl Robert Knudsen,
gift den 31.-10.-1954 med Ilse
Hansen, født den 5.-11.-1933, dat
ter af Emilie og Karl Hansen.
Parret har børnene: Karl-Robert,
født den 3.-12.-1955, Knud, født
den 16.-7.-1962 og Klaus, født
den 13.-11.-1969.
E.K. overtog gården i april 1941

fra Vemb Korn.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 30 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1927 og løbende restaureret, kostalden er ombygget 1967 og svinestalden 1960, maskinhus opført 1980 og desuden er der en ældre lade. Gårdens
besætning er på 11 ungdyr af racen Jersey og 1 ammeko samt 2 kalve af racen
Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn, ærter og raps. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KYTTERUPVEJ 35, "HØJGAARD", ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491368.
JØRGEN HØGSBERG KRISTENSEN, landmand, født den 21.-10.-1954, søn af Anne
Marie og Valdemar Høgsberg Kristensen, gift den 16.-12.-1978 med Inger Nørbygaard,
korrespondent, født den 26.-12.-1955, datter af Lis og Ove Nørbygaard. Parret har
børnene: Hanne, født den 14.-8.-1978 og Henrik, født den 29.-12.-1982.
J.H.K. er lagerarbejder på Tim Maskinfabrik, han har været på Lægård Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-3.-1980 fra sin far.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 27,3 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostalden fra 1914 er ændret til
plantørreri i 1985, svinestald opført 1914 og moderniseret 1981, lade opført 1914 og
maskinhus 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
raps, korn og græsfrø. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts
tørreri samt halmfyr.
KYTTERUPVEJ 39, "VESTER
TANG", ULFBORG KIRKEBY,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491657.
ELLEN og JENS TANG, land
mænd. Parret har børnene: Ben
te, Peder og Lone.
Areal 50 ha.
Gården drives med en malkekvæg
besætning af racen SDM.

LILLELUNDVEJ 1, "BAKGAARD", LILLELUND, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491875.
ARNE SKOVMOSE, gårdejer og pelsdyravler, født den 28-.-2.-1936, søn af Lilla og
Kristian Skovmose, gift den 2.-12.-1961 med Ebba Jørgensen, telefonist, født den
13.-2.-1939, datter af Sigrid og Peter Jørgensen. Parret har børnene: Kristian, født
den 29.-4.-1963 og Anette, født den 29.-7.-1971.
A.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1975 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret, kostalden fra 1936 er ændret
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til en del af markarbejdet.
LYSTLUNDVEJ 2, "VESTER DAMGAARD", ULFBORG KIRKEBY,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491347.
KRISTEN BUCH DAMGAARD
BRO, gårdejer, født den 16.-4.1932, søn af Ellen og Søren Damgaard Bro, gift den 13.-10.-1956
med Elly Mortensen, gårdejer,
født den 23.-11.-1929, datter af
Laura og Johannes Mortensen.
Parret har børnene: Mette, født
den 17.-3.-1958, Ellen, født den
27.-3.-1960 og Anne, født den

14.-5.-1964.
K.B.D.B. er graver ved Ulfborg Kirke, han har været på Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sin far, nuværende ejer er 8. generation på
gården, som stammer fra 1600 tallet.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 90 ha., heraf 25 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1927 og løbende restaureret, kostalden fra 1891 er udvidet i 1939,
svinestalden fra 1891 er ombygget i 1960, staklade opført 1909, lade 1800, maskinhuse
1909 og 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter, raps, frøgræs og græs til grøntpiller. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,
lagersilo, plansilo med varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

LYSTLUNDVEJ 3, "DYSTRUP", DYSTRUP, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491372.
JENS MARTIN CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 14.-12.-1919, søn af Dorthea og
Jens Christiansen, gift den den 24.-12.-1951 med Tove Kristensen, køkkenassistent,
født den 7.-8.-1927, datter af Marie og Knud Kristensen. Parret har børnene: Knud
Erik, født den 5.-4.-1956, Bente, født den 1.-4.-1957, Dorte, født den 26.-1.-1963 og
Ove, født den 13.-11.-1970.
J.M.C. overtog gården den 1.-11.-1951 fra Lund Kristensen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 27,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. skov, hede og
mose.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, kostalden fra 1943 er tilbygget 1966,
svinestald, lade og maskinhus er fra 1900. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LYSTLUNDVEJ 6, "SKONNINGSBORG", ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULFBDORG, tlf.
97-492324.
BARTHOLIN HANSEN, landmand, født den 10.-9.-1927, søn af Magdalene og Jens
Hansen.
B.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1961 fra
Knud Wirum.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 20,1 ha., heraf 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret, kostald, lade og maskinhus er fra
omkring 1900. Gårdens besætning er på 7 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, raps og græs. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
LYSTLUNDVEJ 8-18, "ULFBDORG KJÆRGAARD", ULFBORG KJÆRGAARD, 6990
ULFBDDORG, tlf. 97-491333.
ARBEJDSMINISTERIET ejer gården.
HENNING MADSEN, forstander, født den 30.-12.-1931, gift den 7.-5.-1955 med Edel
Madsen, korrespondent og merkonom, født den 14.-8.-1932. Parret har 2 børn.
H.M. blev forstander den 1.-2.-1974, han er skovejer og har været på Asmildkloster

Landbrugsskole, han har skovbrugs/ingeniøruddannelse, er for
mand for erhversrådet i UlfborgVemb Kommune, byrådsmedlem,
formand for og medlem af en
række landsdækkende faglige ud
valg indenfor uddannelsessektor
en.
Staten overtog ejendommen den
1.6.-1940 fra proprietær Pind.
"Ulfborg-Kjærgaard"s historie
kan føres tilbage til 1542, de før
ste ejere var familierne stjerne-Juelerne og Vognsen. Formodent
lig var den en adelig sædegård, den er brændt flere gange, sidst i 1940. I dag er
"Ulfborg-Kjærgaard" statens AMU-center. Der er et bebygget areal på 15.000 kvadrat
meter fordelt på 38 bygninger. Centret varetager hele landets videregående maskinføreruddannelser, entreprenørfaget og herunder arbejdslederuddannelse, gartneruddan
nelse og jordbrugsmaskiner indgår også i opgaverne. Skolen passeres af ca. 2.000
elever årligt.
Ejendomsskyld 23.500. Areal 190 ha., der 131 ha. landbrugsjord, de øvrige 59 ha. er
skov, øvelsesarealer, søer, bygningsområder, veje og parkeringspladser.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1978, planteproduktionens salgsfagrøder er
overvejende græs til græspilleproduktion, der er begrænset areal med korn, ærter og
raps. Der findes 5 traktorer, 3 specialmaskiner og træflisfyringsanlæg på 0,8 MW. Der
bruges delvis maskinstation.
LYSTLUNDVEJ 17 og 19, "NYGAARD", LYSTLUND, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491240.
VILLY og KURT KRARUP, gårdejere,
V.K. er født den 9.-8.-1933, søn af Metha og Arne Krarup, gift den 4.-11.-1961 med
Gerda Nielsen, født den 11.-10.-1938, datter af Johanne og Viggo Nielsen. Parret har
børnene: Dorthe, født den 19.-10.-1962, Kurt, født den 2.-6.-1965 og Jørgen, født den
25.-8.-1967.
V.K. har været bestyrer på gården fra 1.-11.-1961 og overtog den den 1.-5.-1984 fra
Aksel Damgaard. Sønnen Kurt er nu medejer af gården.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 104 ha., heraf 24 ha. skov med pyntegrønt og jule
træer.
Stuehuset er opført 1959 og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1958
efter brand, lade opført 1959, maskinhus 1974 og gylletank 1959. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM,
svineproduktionen er på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 100 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn, ærter, raps, kartofler og
planteskoletræer, gran, fyr og eg. Der findes 3 traktorer, plansilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

MADUMFLODVEJ 4, "PJALTENBORG", MADUMFLOD,6990 ULF
BORG, tlf. 97-491881.
EJLER STEINICHE, gdr. født
den 18.-4.-1947, søn af Sørine og
Aksel Christiansen, gift den 28.12.-1988 med Mona Hald, social
pædagog, født den 2.-1.-1951,
datter af Ditte og Emil Hald.
M.H. har børn i familiepleje.
E.S. overtog gården august 1981
fra Dagmar og Ejner Poulsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
110 ha., heraf tilkøbt 53 ha., der er 3 ha. skov og 3 ha. eng. Der er lejet 16,5 ha.
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1900 og maskinhus 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps, ærter, kartofler og græs til tørrecentral. Der findes 5 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager og 1 kartoffellægger samt plansilo med
varm lufts tørreri. På gården er 1 halvtids medhjælper.

MADUMFLODVEJ 5, MADUM,
6990 ULFBORG, tlf. 97-492332.
TOMMY HENRIKSEN, gårdejer,
født den 30.-6.-1959, søn af Olga
og Henning Henriksen, gift den
12.-8.-1983 med Susanne Søren
sen, bankassistent, født d. 24.8.-1959, datter af Lisbeth og Bør
ge Sørensen. Parret har børnene:
Jannie, født den 6.-12.-1984 og
Gitte, født den 29.-9.-1987.
T.H. er jord- og betonarbejder,
han har været på Borris og Vejlby-Risskov landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 35 ha., heraf 8 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1915 og tilbygget 1984, svinestald opført 1954 og ombygget og
ændret til får i 1987/88, maskinhus opført 1969. Gårdens besætning er på 32 moderfår
af racen Oxforddown, det er en tilsynsbesætning under Dansk Fåreavl, desuden er der
1 ammeko og 3 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og hø. Der findes 1 traktor, plansilo med varm lufts tørreri samt træfyr. Maskin
station bruges til høst.
T.H. ejer og driver også Skorkærvej 4, ejendommen der er på 4,5 ha. skov.

MADUMFLODVEJ 9, MADUMFLOD, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492595.
HENNING MAAGAARD, født den 15.-11.-1964, søn af Marie og Henrik Maagaard, bor
sammen med Johanne Marie Fleng, køkkenassistent, født den 16.-9.-1964, datter af
Inga og Jens Fleng. Parret har datteren Helena Marie, født den 1.-7.-1987.
H.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Hans far overtog gården i 1981 fra Jørgen
P. Jørgensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 49 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1981, svinestalde opført 1917 og 1972, lade
1969 og maskinhus 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. år
ligt. Der findes 1 markvandingsanlæg og gastæt silo. Gården drives sammen med Madumflodvej 11.
MADUMFLODVEJ 11, MADUM
FLOD, 6990 ULFBORG, tlf. nr.
97-491695.
HENRIK MAAGAARD, gårdejer,
født den 22.-12.-1925, søn af Kir
stine og Gregers Maagaard, gift
den 23.-7.-1960 med Marie Pe
dersen, født den 25.-8.-1941,
datter af Kristiane og Frederik
Pedersen. Parret har børnene:
Thorkild, født den 10.-2.-1961,
Kirsten, født den 9.-1.-1963,
Henning, født den 15.-11.-1964
og Erik, født den 18.-2.-1972. H.M. er i repræsentantskabet for slagteriet. Han
overtog gården den 4.-1.-1961 fra Aage Hundevad.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1970 og tilbygget 1978, svinestalde opført 1965, 1970 og 1977, la
de 1954 og maskinhus 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk.
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Gården drives sammen med Madumflodvej 9, som beboes af sønnen Henning Maagaard.
MADUM KÆRGÅRDVEJ 1, MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491407.
OVE KIRKEGAARD JENSEN, gårdejer, født den 23.-2.-1924, søn af Marie og Anders
Chr. Overby Jensen.
O.K.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1947 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 17 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er lejet 1 ha.
Det ældre stuehus er løbende restaureret, kostald opført 1953 og der er en ældre lade.
Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 15 ungdyr, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
MADUM KÆRGÅRDVEJ 4, "MA
DUM KÆRGAARDE", MADUM,
6990 ULFBORG.
JOHANNES LYSTBÆK, omtales
under Madum Kærgårdvej 6.
J.L. overtog gården i april 1988
fra Edel og Adolf Lundsgaard.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 30
ha., heraf 4 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført omkring 1820
og løbende restaureret, kostald
og svinestald fra 1924 er ombyg
get og udvidet i 1957, lade op
ført 1948, maskinhus og hestestald 1917. Gården drives sammen med Madum Kærgård
vej 6.
MADUM KÆRGÅRDVEJ 5, "SØNDER BUNDGAARD", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf.
97-492266.
FINN GROTH ANDREASEN, murermester, født den 24.-1.-1957, søn af Lis og Peter
Groth Andreasen, bor sammen med Else Nørgaard, ekspedient, født den 31.- 1.-1962,
datter af Anne og Anders Nørgaard. Parret har børnene: Kim, født den 26.-7.-1985 og
Benny, født den 12.-9.-1987.
F.G.A. driver murermesterforretning fra ejendommen, som han overtog den l.-ll.1984 fra Knud Søjborg.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. eng. 8 ha. er lejet ud.
Det gamle stuehus er restaureret i 1988, staldbygningen er fra 1988 og maskinhus
1954. Gårdens besætning er på 18 moderfår, alle krydsninger. Der findes 1 traktor. I
murerforretningen er der ansat 1 medhjælper.

MADUM KÆRGÅRDVEJ 6, "MADUM KÆRGAARDE", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491289.
JOHANNES LYSTBÆK, gårdejer, født den 7.-6.-1921, søn af Gunder Johanne og Kri
sten Harpøth Pedersen Lystbæk, gift den 3.-6.-1951 med Grethe Jørgensen, født den
12.-8.-1929, datter af Johanne og Gunner Vad Jørgensen. Parret har børnene: Hanne,
født den 22.-1.-1953, Kristian, født den 27.-5.-1954, Mads, født den 13.-9.-1955, Gun
hild, født den 29.-9.-1958 og Ellen, født den 2.-2.-1960.
G.L. er i Menighedsrådet.
J.L. er i Kommunalbestyrelsen, han har været i Menighedsrådet og på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården i 1946 fra sin far. Oprindelig blev gården købt sam
men med en bror, Ernst, denne afstod sin halvdel i 1949. Den nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1889. Den 1.-9.-1989 har søn
nen Mads Pedersen overtaget både Madum Kærgårdvej 6 og 4.
Ejendomsskyld 1.800.000. Åreal 58 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 8 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1895 og løbende restaureret, kostalden fra 1953 er ændret til svi
nestald i 1974 og tilbygget 1978, svinestald opført 1954, lade 1958 samt kombineret
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40 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, rug, byg og græs til grøntpiller. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
lagersilo og plansilo med varm lufts tørreri. På gården er der 1 deltids ansat. Gården
drives sammen med Madum Kærgårdvej 4.
MADUM KÆRGÅRDVEJ 14, "VESTER HEDEHUS", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97491844.
THORVALD CHRISTENSEN LED, landmand, født den 13.-8.-1919, søn af Else Nielsine
og Jens Christensen Led, gift den 27.-2.-1954 med Anna Sig, husmor, født den 30.-5.1930, datter af Marie og Jakob Sig. Børnene Lilly, født den 5.-12.-1946 og Solveig,
født den 1.-8.-1949 er fra første ægteskab, moderen var Mary Vang, født den 9.-9.1916, datter af Nikoline og Erik Vang. M.V. døde den 20.-12.-1951. Datteren Mary,
født den 25.-7.-1955 er af andet ægteskab.
T.C.L. overtog gården den 1.3.-1946 fra Peder Nielsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er omkring 200 år gammelt, men løbende restaureret, kostald, svinestald og
lade er opført 1960, svinestald 1910 og maskinhus 1955. På gården er der kornlager og
kold lufts tørreri.

MADUMVEJ 1, "VESTER ØSTERBY", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491383.
L. PEDER GROTH ANDREASEN, gårdejer, født den 1.-6.-1926, søn af Anna og Niels
Andreasen, gift den 31.-1.-1953 med Lis Østertoft, husmor, født den 10.-6.-1933, dat
ter af Else og Knud Nielsen Østertoft. Parret har børnene: Øjvind, født den 20.-5.1955, Finn, født den 24.-1.-1957 og Birte, født den 2.-10.-1961.
L.P.G.A. overtog gården i januar 1953 fra Peder Kamp Jensen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 13,5 ha., der frasolgt 1 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret, kostald og svinestald er fra
omkring 1920, maskinhus er bygget 1953 og lade 1954. Der findes 1 traktor og lagersi
lo.

MADUMVEJ 3, "MADUMGAARDE", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491426.
KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født den 9.-9.-1940, søn af Anne og Herman Jensen.
K.J. driver lidt maskinstation, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården i januar 1970 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 31 ha., heraf 2,5 ha. hede og natur samt 2 ha. eng. Der
er lejet 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1916 og løbende restaureret, kostald opført 1961, svinestald 1917
og ændret til ungdyrstald i 1972, lade opført 1917, maskinhus 1974 og tilbygget 1978.
Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve, alle
af racen RDM, desuden er der 2 heste, Fuldblods og Frederiksborger. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
slamsuger og 1 lagersilo med varm lufts tørreri.
MADUMVEJ 4, "ØSTERBYMARK", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491431.
MAGNUS JENSEN, landmand, født den 31.-3.-1924, søn af Elisabeth og Jens Chr. Niel
sen Jensen, gift den 30.-7.-1955 med Nanna Kirstine Pedersen, hjemmehjælper, født
den 19.-6.-1937, datter af Marie og Peder Erik Pedersen. Parret har børnene: Inge Ma
rie, født den 24.-9.-1955, Jens Peder, født den 17.-5.-1957, Vagn, født den 4.-11.1958, Børge, født den 25.-3.-1961 og Jørgen, født den 15.-5.-1963.
M.J. overtog gården den 15.-6.-1955 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1850.
Ejendomsskyld 260.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 7,5 ha., 1 ha. er eng. Jorden er
lejet ud. Stuehuset er ombygget og restaureret, senest i 1987.
MADUMVEJ 5, "MADUMGAARDE", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492637.
EGON HENRIKSEN, gårdejer, født den 16.-7.-1959, søn af Nanna og Bertel Henriksen,
gift den 25.-7.-1987 fra Annette Engholm Olsen, hjemmehjælper, født den 14.-4.-1967,
datter af Martha Engholm og Jens Olsen. De har sønnen Morten, født den 8.-12.-1987.
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Egon Henriksen har været på Læ
gård Landbrugsskole, han er i
husdyrbrugsudvalget i Holstebro
Husmandsforening. Han overtog
gården den 1.-2.-1987 fra Jens
Andersen Dalsgaard Kjer.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
36,5 ha., heraf 3 ha. skov. 7,5
ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1900 og lø
bende restaureret, kostald opført
1964, 2 svinestalde 1982, lade
1964 og tilbygget med maskinhus
i 1972, gylletank opført 1982. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og
55 ungdyr af racerne SDM og RDM, desuden er der en produktion på 1.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsma
skine og 1 automatisk tørfodringsanlæg. På gården er der 1 skoledreng til hjælp.
MADUMVEJ 6, "GADEGAARD",
MADUM, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491528.
THORKILD LARSEN, gårdejer,
født den 29.-6.-1941, søn af An
ne og Christian Larsen, gift den
10.-10.-1964 med Henny Nielsen,
født den 20.-2.-1941, datter af
Harriet og Ole Nielsen. Parret
har datteren Gitte, født den 24.10.-1967.
T.L. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-9.-1964 fra Eva Thomsen Tarpgaard.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 2 ha. eng. 16 ha.
er lejet.
Stuehuset er opført 1952 og løbende restaureret, kostald opført 1970, ungdyrstald
1981, svinestalde 1978 og 1981, maskinhus og foderhus 1974, gylletank 1985 og lade
1987, desuden er der 2 minkhaller og indendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.500 stk. årligt. Minkproduktionen er på 600 tæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og græs til grøntpiller. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsanlæg, automatisk vådfodringsanlæg og plansilo med varm lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til høst.
MADUMVEJ 18, "OPSTRUP", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492008.
VILLY EBBENSGÄRD KJÆR, gårdejer, født den 28.-10.-1947, søn af Kirsten og Jens
Ebbensgård Kjær, gift den 5.-6.-1976 med Grethe Trankjær, sygehjælper, født den 5.6.-1945, datter af Hilda og Martin Trankjær. Parret har børnene: Jens, født den 8.7.-1977 og Mette, født den 23.-7.-1980.
V.E.K. overtog gården den 1.-11.-1973 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. eng. Der er
forpagtet 150 ha.
Stuehuset er opført 1906 og løbende restaureret, efter en brand i 1977 blev der opført
svinestald, lade, maskinhus og gylletank, desuden er der svinestald fra 1979. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er spise- og industrikartofler, ærter, raps, korn og boghvede. Der findes 3 trak
torer, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, sorteringsanlæg, tørfodringsanlæg, plansi
lo med varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
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MADUMVEJ 40, "BJERRUM",
MADUM, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491616.
THORKILD POULSGAARD, gård
ejer, født den 16.-3.-1940, søn af
Valborg og Niels Chr. Poulsgaard,
gift den 30.-3.-1964 med Rita
Lauridsen, hjemmesygeplejerske,
født den 2.-2.-1942, datter af Ol
ga og Poul Lauridsen. Parret har
børnene: Bodil, født den 9.-2.1966, Niels Christian, født den

13.-11.-1967 og Poul, født den 21.-2.-1974.
T.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 14.-8.-1974 fra sin
far.
Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 98 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 10 ha. skov og 2
ha. eng. Der er lejet 69 ha.
Stuehuset er opført 1977, det gamle stuehus er ca. 100 år gammelt. Kostald og svinestald er ca. 150 år gamle, nye svinestalde er fra 1978, 1979 og 1986, kartoffelhus byg
get 1981, lade 1982, maskinhus 1976 og gylletanke 1978 og 1986. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 7.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er in
dustri- og spisekartofler, ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 van
dingsmaskiner, 1 kartoffellægger, 1 kartoffeloptager, sorteringsanlæg og 1 rundballepresser, desuden er der plansilo med varm lufts tørreri. På gården er 2 faste medhjæl
pere, den ene er sønnen, Niels Christian.
T.P. ejer og driver også Ringkøbingvej 20.
MOESGÅRDVEJ 1, "KIRSTINEBERG", 6990 ULFBORG, tlf. 97491608.
JØRGEN LAURITSEN, gårdejer,
født den 12.-11.-1956, søn af An
ne og Niels Lauritsen, gift den
13.-8.-1980 med Anne Grethe
Jepsen, landmand, født den 14.11.-1957, datter af Eva og Evald
Jepsen. Parret har børnene: Las
se, født den 6.-4.-1987 og Signe,
født den 25.-5.-1988.
J.L. er uddannet kok og driver
forretning med mad ud af huset
fra ejendommen. A.G.J. er ud
dannet tjener og smørrebrødsjomfru, forretningen hedder "Kirstineberg Dinner Tran
sportable".
J.L. overtog gården den 1.-7.-1982 fra Etty og Bruno Knudsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44,5 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 2,5 ha. skov og
plantage. 7 ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1777, det er om- og tilbygget i 1978, kostald opført 1956, lade
1913 og ombygget til foderhus og ungdyrstald i 1983, maskinhus opført 1979 og gylle
tank 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer, 50 ungdyr og 9 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 7 moderfår af racen Oxforddown. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 automatisk kraftfoderanlæg og
kartoffeloptager, desuden er der kornsilo og køkken til industribrug med tilhørende
køle- og fryserum. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MOESGÅRDVEJ 5, "MOESGAARD", 6990 ULFBORG, tlf. 97-491334.
JENS MOESGAARD, gårdejer, født den 14.-7.-1923, søn af Dagmar og Christian Moesgaard, gift den 16.-7.-1955 med Esry Nielsen, født den 23.-6.-1935, datter af Mette og
Bjarne Nielsen. Parret har børnene: Christian, født den 2.-4.-1959 og Helle, født den
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Jens Moesgaard overtog gården
den 1.-11.-1955 fra sin far. Går
den har været i slægtens eje si
den 1798.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
37,.6 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1868 og lø
bende restaureret, kostald opført
1961, ungdyrstald og foderhus
1979, ældre svinestald og heste
stald er ændret til kalvestald i
1984, maskinhus opført 1975,
desuden er der en ældre lade. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 35
ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, lagersilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MOESGAARDVEJ 8, "NØRMARKSHUS", SØNDER VOSBORGMARK,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491953.
BØRGE VERNER BAK, husmand,
født den 11.-8.-1923, søn af Kri
stiane og Marinus Bak, gift den
4.-4.-1952 med Ruth Norma Ja
kobsen, hjemmehjælper, født den
17.-7.-1931, datter af Ane og
Harald Jakobsen. Parret har bør
nene: Bente, født den 20.-10.1952, Carsten, født den 27.-9.1953, Jørgen, født den 27.-4.1956 og Marinus, født den 8.-8.1959.
B.V.B. overtog gården den 16.-9.-1946 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 7 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 3 ha. eng. 7 ha. er
lejet ud.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret, stald og lade er bygget på
samme tid som stuehuset.
MOSEVEJ 1, "MOSE", HUSBY,
6990 ULFBORG, tlf. 97-495095.
KARSTEN JACOBSEN, gårdejer,
født den 23.-2.-1959, søn af An
ne og Peder Dam Jacobsen, gift
den 23.-2.-1985 med Susanne
Winther Olsen, medhjælpende hu
stru, født den 21.-10.-1955, dat
ter af Sonja og Poul Winther
Olsen. Parret har børnene: Niko
laj, født den 13.-1.-1979, Olav,
født den 26.- 8.-1985 og Nanna,

født den 24.-11.-1986.
K.J. har været 2 gange på Lægård Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af går
den i januar 1981 og anden halvdel 1. januar 1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 39 ha., der er lejet 5 ha.
Stuehuset opført 1882 og er løbende restaureret, kostald opført 1950, kalvestald 1930,
spaltestald og maskinhus 1982, foderhus 1988 og gylltank 1986, desuden er der inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 80 ungdyr og 30
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slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 1 hest af racen Fjordhest. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter og rug. Der findes 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1
automatisk kraftfoderanlæg og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

MOSEVEJ 2, "RØJKJÆR", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495297.
OLE JESPERSEN, gårdejer, født den 28.-1.-1929, søn af Jenny og Jesper Jespersen,
gift den 9.-10.-1960 med Esther Olesen, født den 6.-5.-1941, datter af Petrine og Chri
stian Olesen. Parret har børnene: Jesper, født den 23.-9.-1961 og Christian, født den
6.-10.-1969.
O.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1970 fra Maren
og Th. Toft.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 4 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret, 2 ungdyrstalde, den ene op
ført 1965, den anden er af ældre dato, desuden er der en ældre lade. Gården drives
med en besætning på 35 ungdyr af racen DRK. Der bruges en del maskinstation, går
den drives sammen med Mosevej 4.
MOSEVEJ 4, "RØJKJÆR", HUSBY, 6990 ULFBORG.
OLE JESPERSEN, omtales under Mosevej 2.
O.J. overtog gården den 1.-10.-1956 fra Kristen Røjkjær.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. skov og 1 ha.
eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret, kostalde opført 1963 og
1975, lade 1977 og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskø
er og 30 slagtekalve, alle af racen DRK. Der findes 3 traktorer og 1 vandingsanlæg.
På gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.
Gården drives sammen med Mosevej 2.

MUNKHULEVEJ 5, "S0NDERBYGÄRD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491542.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer, født den 9.-11.-1937, søn af Marie og Peder Nielsen,
gift den 27.-3.-1965 med Lis Østergaard, medhjælpende hustru, født den 4.-10.-1945,
datter af Agnes og Viggo Østergaard. Parret har børnene: Anette, født den 5.-10.1966, Sonja, født den 6.-10.-1969, Hanne, født den 7.-3.-1977 og John, født den 16.8.-1979.
G.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-12.-1964 fra Ib
Mortensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 25 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1869 og restaureret 1972 og 1979, kostald opført 1955 og ombyg
get 1976, svinestald opført 1869 og ændret til kalvestald i 1976, lade opført 1869 og
ændret til roehus i 1976 samt maskinhus opført 1975. Gården drives med en kvægpro
duktion på ca. 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen RDM. Der findes
2 traktorer, lagersilo og korntørreri med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
MUNKHULEVEJ 6, "MUNKHULE", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491546.
HARRY SUSGAARD, gårdejer, født den 11.-8.-1937, søn af Anne Margrethe og Niels
Susgaard, gift den 2.-2.-1963 med Else Jensen, født den 31.-7.-1942, datter af Helga
og Ejnar Jensen. Parret har børnene: Carsten, født den 2.-11.-1964, Per, født den 5.1.-1968, Dorte, født den 9.-3.-1971 og Ann, født den 21.-11.-1975.
H.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1961 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha., heraf 14 ha. eng. Desuden er der forpagtet 27
ha.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1975, kostald opført 1972, ungdyrstald 1976, svine
stald 1964, 8 minkhaller 1985-1989, maskinhus 1981 og desuden er der en ældre lade.
Gården drives med en kvægproduktion på 33 åskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve, alle
af racen SDM. Minkproduktionen er på 800 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder
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stuehuset opvarmes med staldvarme. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MUNKHULEVEJ 8, "MUNKHULE"
STABY, 6990 ULFBDORG, tlf.
97-491404.
RAGNA OLESEN, født den 20.10.-1905, datter af Susanne og
Lars Hounsgaard, gift d. 22.-3.1931 med Andreas Mogensbjerg
Olesen, født den 18.-4.-1904, søn
af Marie og Ole Blæsgaard. Par
ret har datteren Mary, født den
12.-7.-1932.
A.M.O. døde d. 22.-2.-1989. Han

overtog gården den 1.-5.-1931 fra Peder Frederiksen.
Areal 16 ha., heraf 3,5 ha. eng. Oorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1931 og løbende restaureret, avlsbygningerne består af en ældre
kostald, ældre svinestald, ældre lade og maskinhus fra 1955.
MØBORGÅVEJ 1, "SKOVLUND",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484137.
GUNNAR ANDERSEN, landmand,
født den 23.-5.-1937, søn af Fri
da Kirstine og Carlo Andersen,
gift den 9.-3.-1963 med Anne
Marie Christensen, født d. 28.12.-1944, datter af Kirsten og
Jens Skytte Christensen. Parret
har børnene: Mona, født den 27.6.-1964 og Laila, født den
13.-8.- 1967.
G.A. har været på husmandssko
len i Odense. Han overtog gården den 15.-10.-1962 fra Marius Larsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 11,7 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1941, kostalden er ombygget i 1973, lade og foderhus bygget 1985
og maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, lagersilo med varm
lufts tørreri.
MØBORGÅVEJ 2, "TANGSHEDE"
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484203.
FINN RISAGER, gårdejer, født
den 8.-2.-1964, søn af Anne Ma
rie og Gunner Risager, gift den
19.-11.-1988 med Anette Peder
sen, født den 30.-1.-1962, datter
af Gunhild og Jens Pedersen.
A.P. har været på Lægård Land
brugsskole.
F.R. har været på Hammerum og
Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den 10.-8.-1988
fra Ejgild Nyborg.
Areal 73 ha.
Stuehuset er opført 1929 og tilbygget 1973, kostald opført 1961, svinestald 1973, so
stald og foderhus 1979, gylletank 1989 og desuden er der en løsdriftstald. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 51 årskøer, 35 ungdyr og 20 slag-
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tekalve, alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 24 årssøer, der sælges ca. 100
smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes
3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØBORGÅVEJ 3, "LILLE RAG
BORG", BUR, 7570 VEMB, tlf.
97-484041.
BENDT NØRGAARD, gårdejer,
født den 13.-11.-1949, søn af
Marie og Knud Nørgaard.
B.N. overtog gården den 11.-4.1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
53,5 ha., heraf tilkøbt 18,8 ha.,
der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1921, kostald
1974, ungdyrstald 1978, kostald
1921 og tilbygget 1955, staklade opført 1964, maskinhus 1953 og gylletank 1974, desu
den er der 8 minkhaller bygget 1984-1988. Gården drives med en kvægproduktion på
25 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM. Minkproduktionen er på
1.050 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.

MØBORGÅVEJ 4, "KORTHØJ",
BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484059.
NIELS KARL PEDERSEN, land
mand, født den 18.-3.-1934, søn
af Johanne Marie Damholt og
Jens Pedersen, gift den 8.-11.1958 med Karen Kirkegaard Sø
rensen, graver, født den 4.-9.1939, datter af Laura Marie
Lund og Elias Kirkegaard Søren
sen. Parret har børnene: Tove,
født den 10.-6.-1960, Konny,
født den 10.-10.-1962, Børge,
født d. 27.-1.-1966, Jytte, født den 23.-5.- 1969, Brian, født den 22.-1.-1973 og Sol
veig, født den 2.-2.-1975.
K.K.S. er graver og ringer ved Bur Kirke og rengøringsassistent på et plejehjem.
N.K.P. kører tankvogn ved Superfos, han har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-8.-1958 fra Thorvald Rendbæk.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2,5 ha. skov og 1
ha. eng. Markjorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1924 og tilbygget 1975, kostald og svinestald opført 1924 og om
bygget 1964, lade opført 1924 og maskinhus 1975. På gården er der 1 traktor og halm
fyr.
MØBORGÅVEJ 5, "NØRREMARK", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484144.
BENDT BJERREGÅRD, gårdejer, født den 27.-1.-1948, søn af Ingeborg og Oskar Bjerregård, gift den 19.-5.-1972 med Jette Berg Pedersen, hjemmehjælper, født den 12.1.-1953, datter af Jenny og Osvald Pedersen. Parret har datteren Dorthe, født den
24.-5.-1973.
B.B. overtog gården den 1.-4.-1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 49 ha., der er forpagtet 24,8 ha.
Stuehuset er opført 1912, svinestald 1964, maskinhus 1954 og 3 minkhaller 1988/89.
Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin
årligt. Minkproduktionen er på 220 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 selvkørende vandingsmaski
ner.
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97-484057.
GUNNAR HEDEGÅRD, statshus
mand, født den 27.-2.-1931, søn
af Marie og Niels Hedegaard,
gift den 29.-5.-1955 med Agnes
Brødbæk, født den 21.-3.-1931,
datter af Marie og Kresten Brød
bæk. Parret har børnene: Jørgen,
født den 19.-1.-1959 og Birgit,
født den 28.-6.-1964.
G.H. har været på Lægård Land
brugsskole, han udgør, sammen med 2 andre, gruppen "De Syngende Husmænd". Han overtog gården den 1.-8.-1954, da den blev udstykket fra "Madsbjerg".
Ejendomsskyld 850.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2,8 ha. mose.
Stuehuset er opført 1955, sostald og smågrisestald ligeledes fra 1955 er ændret i 1971,
maskinhus opført 1968. Gården drives med en svineproduktion på 32 årssøer, der sæl
ges ca. 550 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps og korn. Der findes 2 traktor og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
høst.

MØBORGÅVEJ 7, "STORE RAG
BORG", BUR, 7570 VEMB, tlf.
97-484016.
ANKER BRANDT NIELSEN,
gårdejer, født den 16.-10.-1904,
søn af Ane og Christian Brandt
Nielsen.
A.B.N. overtog gården den 1.-3.1940 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation. Faderen købte
i 1901 et livsfæste fri fra "Nr.
Vosborg".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
68,5 ha., heraf 24 ha. hede, mose og eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1916, kostald 1904 og tilbygget 1955, lade opført 1956 og maskin
hus 1950. Der findes 1 traktor og plansilo med varm lufst tørreri.
MØBORGÅVEJ 9, BUR, 7570
VEMB, tlf. 97-484127.
SVEND BJERREGAARD, minkav
ler, født den 10.-1.-1940, søn af
Ingeborg og Oskar Bjerregaard,
gift den 10.-1.-1970 med Helga
Collin, ekspeditrice, født d. 18.18.-8.-1947, datter af Krestine
og Johannes Collin. Parret har
børnene: Doris, født den 16.-5.1976 og Randi, født d. 19.-1.1980.
S.B. er i Skolenævnet for Bur
Skole. Han lejede gården i 1964 og købte den i marts 1968 fra sin far.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 3,3 ha.
Stuehuset er opført 1969, der er bygget 27 minkhaller bygget 1964-1985, pelseri og
tørrerum er fra 1967. Minkproduktionen er på 1.800 tæver. På gården er 1 fast med
hjælper og 7 deltids medhjælpere ved pelsning. Der findes 1 traktor.
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NEDERVEJ 2, "ØSTER BUNDGAARD", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-492341.
JENS KRISTIAN THOMSEN, gård
ejer, født den 28.-12.-1952, søn
af Margrethe og Hermann Thom
sen, gift den 21.-11.-1981 med
Ane Bjerg, født den 14.-8.-1959,
datter af Agnes og Aage Bjerg.
Parret har børnene: Kirstine,
født den 23.-8.-1981, Ken, født
den 15.-1.-1984 og Vita, født d.
17.-12.-1986.
J.K.T. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1978 fra
Kresten Eriksen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29,2 ha., heraf tilkøbt 10,4, der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, kostald og gylletank opført 1979 og
lade 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og lagersilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
NEDERVEJ 3, "HARBOESGAARD"
STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97491978.
NIELS PEDER TRUSTRUP, gård
ejer, født den 10.-4.-1951, søn
af Bodil og Peder Nielsen Tru
strup, gift den 28.-11.-1976 med
Kirsten Trankjær, kontorassistent
født den 5.-9.-1953, datter af
Betty og Aksel Trankjær. Parret
har børnene: Merete, født den
5.-4.- 1975, Brian, født den 10.12.-1978 og Claus, født den
10.-3.-1985.
N.P.T. overtog gården den 1.-8.-1975 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er 3 ha. skov og 13
ha. eng. 8,3 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1832 og restaureret 1976, kostald, lade og gylletank opført 1978,
kalvestald 1920 og maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskø
er og 75 ungdyr af racen SDM, desuden er der 12 moderfår, alle krydsningsdyr. Der
findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NEDERVEJ 4, "LEGAARD", STA
BY, 6990 ULFBORG, tlf. 97492728.
BENDT FREDERIKSEN, landbrugs
tekniker, født den 22.-2.-1960,
søn af Ebba og Børge Frederik
sen, gift den 28.-1.-1989 med Ka
rin Næsby, landbrugstekniker,
født den 10.-6.-1965, datter af
Marie og Poul Næsby.
K.N. arbejder på Landbrugscent
ret i Holstebro, hun har været på
Bygholm og Vejlby landbrugssko
ler.
B.F. arbejder på Mejerikontoret i Holstebro, han har været på Grindsted og Vejlby
landbrugsskoler. Han overtog gården den 22.-10.-1988 fra Inger og Arne Bennedsgaard.
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Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, alle bygningerne, bestående af ko
stald, svinestald og lade, er fra før 1900.

NEDERVEJ 8, "SDR. SIG", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97492650.
MADS SIG KRISTENSEN, født
den 31.-10.-1958, søn af Signe og
Svend Sig Kristensen, gift den
23.-7.-1988 med Tina Lillian Jen
sen, bogholder, født den 18.-2.1963, datter af Lillian og Gunner
Jensen.
M.S.K. overtog gården den 1.11.-1986 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården,

som har været i slægtens eje siden 1859.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18,2 ha., heraf 1,7 ha. skov. 15 ha. er lejet ud.
Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1986/87, kostald opført 1887 og en del er æn
dret til garage i 1989, laden er fra 1900.
NEDERVEJ 10, "NØRRE SIG", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491276.
HENNING NIELSEN, postbud, født den 26.-3.-1963, søn af Marie og Niels Mogensen
Nielsen, bor sammen med Anna Marie Pinstrup Larsen, kontorassistent, født den 11.11.-1962, datter af Gerda og Johannes Pinstrup Larsen.
H.N. overtog gården den 1.-4.-1984 fra sin far.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 9,9 ha., heraf 3,5 ha. skov og eng. 7,5 ha. er lejet ud.
Stuehuset er opført 1877 og løbende restaureret, kostalden fra 1877 er tilbygget i
1950, lade opført 1877 og lukket minkhal 1986. Gården drives med en besætning på
150 minktæver og 16 moderfår, alle krydsninger. Der findes 1 traktor og kornsilo.

NEDERVEJ 11, "VOLSAGER",
STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97491582.
ASGER GRAVERSEN, gårdejer,
født den 23.-9.-1947, søn af Fritza og Niels Chr. Graversen, gift
den 31.-7.-1971 med Ingrid Søren
sen, født den 14.-9.-1952, datter
af Signe og Jens Sørensen. Par
ret har børnene: Bo, født den
24.-1.-1972, Ingo, født den 31.1.-1974, Jan, født den 4.-2.-1975,
Linda, født den 22.-7.-1982 og Bodil, født den 9.-9.-1983.
A.G. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1970 fra sin
far.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 50,8 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1957 og løbende restaureret, kostalde opført 1957, 1972 og 1975,
lade 1957, maskinhus 1979, foderhus 1982 og gylletank 1989, desuden er der indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 140 årskøer og 110 ungdyr, det er
en blandet besætning, desuden er der 3 Fjordheste. Der findes 4 traktorer. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet og der er 1 medhjælper på deltid.
Gården drives sammen med Sognefogedvej 4.
NEDERVEJ 12, "MOUSTESGAARD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491231.
ERLING MADSEN, gårdejer, født den 17.-2.-1938, søn af Marie og Knud Madsen.
E.M. har arbejdet som arbejdsmand. Han overtog gården i sommeren 1971 fra sin mor.

-357Moustesgaards ejendomsskyld er på 500.000. Areal 20 ha., heraf 2,5 ha. skov.
5,5 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1896 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1904, svinestald 1934 og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 33 moderfår, det er en blan
det besætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og korn
lager.
NEDERVEJ 14, "TYSKESGAARD"
STABY, 6990 ULFBORG.
LAURIDS SIMONSEN, entrepre
nør, født den 26.-5.-1929, søn af
Krestine og Simon Simonsen, gift
den 15.-3.-1952 med Anna Ander
sen, født den 11.-9.-1932, datter
af Dagmar og Svend Andersen.
Parret har børnene: Margit, født
den 12.-2.-1953 og Finn, født d.
9.-5.-1961.
L.S. driver maskinstation og en
treprenørvirksomhed fra ejendom
men, som han overtog i februar

1952 fra Poul Aage Bennedsgaard.
Ejendomsskyld 1.570.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1969 og tilbygget 1979, kostald og svinestald opført 1964, maskin
hus 1957, det er senere blevet tilbygget. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og
raps. Der findes 10 traktorer, 4 mejetærskere, 4 rendegravere, 3 fuld hydrauliske gra
vemaskiner, 2 gummigedde, skårlægger samt alle moderne landbrugsmaskiner. På ma
skinstationen er ansat 12 medarbejdere og 12 på entreprenørafdelingen.
NEDERVEJ 16, "VESTER BENflilii
NEDSGAARD", STABY, 6990
ULFBORG,
tlf.
97-491597.
LEON JEPSEN BENNEDSGAARD
gårdejer, født den 5.-6.-1952,
søn af Maja og Jeppe Jepsen
Bennedsgaard, bor sammen med
Edith Petersen, plejehjemsassi
stent, født d. 23.-4.-1962, datter
af Kirstine og Aage Petersen.
L.J.B. er i bestyrelsen for Land
boforeningen. Han overtog går
den i august 1977 fra sin far.
Gården har været i familiens eje fra ca. 1850.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1850 og løbende restaureret, kostalden fra 1954 er ændret til svi
nestald i 1979, svinestalde opført 1910, 1920, 1974, 1979 og 1989, laden fra 1910 er
restaureret i 1984, maskinhus opført 1975 og gylletanke 1984 og 1989. Gården drives
med en svineproduktion på 260 SPF-søer, der sælges ca. 5.500 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, automatisk
tørfodringsanlæg, 2 gastætte siloer samt varm lufts tørreri. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges en del maskinstation.
NEDERVEJ 20, "SVINGELTOFT", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97- 491637.
JENS BENNEDSGAARD, gårdejer, født den 21.-4.-1935, søn af Jensine og Aksel Ben
nedsgaard, gift den 24.-5.-1958 med Inge Jytte Jensen, født den 13.-5.-1938, datter af
Emma og Hans Markus Jensen. Parret har børnene: Kurt, født den 31.-12.-1959, Sonja,
født den 11.-2.-1963 og Lisbet, født den 25.-3.-1971.
J.B. overtog gården i april 1958 fra Karl Knudsen.
Areal 24 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 11 ha. eng. Der er lejet 14 ha.

-358Svingeltofts stuehus er af ældre
dato og løbende restaureret, ko
stalde opført 1917 og 1979, lade
1974. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 30
ungdyr og 30 slagtekalve, alle af
racen SDM, desuden produceres
ca. 40 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er
ærter.
Der findes 3 traktorer,
2 mejetærskere og plansilo. Ma
skinstation bruges til en del af
markarbejdet.

NR. VIUMVEJ 2, "NR. VIUM", VI
UM, 7570 VEMB, tlf. 97-481250.
JOHANNES HAUSKOV, gårdejer,
født den 27.-2.-1938, søn af Inge
borg og Jens Hauskov, gift den
2.-9.-1967 med Inger Hjort Ska
deris, socialrådgiver, født d. 9.10.-1945. Parret er skilt i 1987,
men har børnene: Marianne, født
d. 21.-12.-1968 og Kristian, født
den 31.-3.-1970.
J.H. arbejder deltids på en mink
farm, han er kirkesanger ved
Ulfborg Kirke og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 2.-1.1968 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført 1855 og løbende restaureret, kostalden fra 1926 er ændret til svinestald i 1987, spaltestald opført 1975, gammel stald fra 1926 er ændret til svinestald
i 1970 og lade opført 1926. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 slagte
svin årligt, desuden er der 60 slagtekalve, hovedsalig af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs, rug, hvede og fremavlsbyg. Der findes 2
traktorer, 1 lagersilo og plansilo med gennemløbstørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
J.H. har halvpart i 15 ha. hede og plantage beliggende på Paradisvej.

N0RGÄRDSVEJ 3, "NØRRE BUND
GÅRD", 7570 VEMB, tlf. 97481204.
HANS DALGAARD, gårdejer,
født den 9.-8.-1926, søn af Agnes
og Jens Dalgaard.
H.D. har været på St. Restrup
Husmandsskole. Han overtog går
den i 1955, da den blev udstyk
ket som statshusmandsbrug fra
"Øster Bundgaard".
Ejendomsskyld 650.000. Areal 27
ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er
2 ha. skov og grusgrav. En del er forpagtet ud.
Stuehuset er opført 1955 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade opført
1955. Der findes 1 traktor.
NØRGÅRDSVEJ 5, "NYSTED", 7570 VEMB, tlf. 97-481308.
NIELS IVAN HEDEGAARD, gårdejer, født den 12.-3.-1949, søn af Anne Marie og Jens
Peter Hedegaard, gift den 8.-4.-1972 med Bodil Kirstine Katborg, syerske, født den
15.-2.-1950, datter af Marie og Christian Jensen Katborg. Parret har børnene: Flem-

-35915.-2.-1950, datter af Marie og
Christian Jensen Katborg. Parret
har børnene: Flemming, født den
24.-10.-1973, Mette, født d. 28.12.-1975, Marie, født den 23.10.-1977, Lene, født den 18.-11.1981 og Britta, født den 29.-8.1984.
Niels Ivan Hedegaard har været
på Lundbæk Landbrugsskole, han
har været formand for UlfborgVemb Kontrolforeningen. Han o
vertog gården den 1.-3.-1972 fra
Anne Kristensen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49,5 ha., heraf 1 ha. skov og 1,5 ha.
eng. 41,3 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1905 og ombygget 1980, kostald opført 1973, staklade og maskin
hus 1979, lade 1942, gylletank 1976 og udendørs køresilo 1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM, desu
den er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, lagersilo med kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

NØRGÅRDSVEJ 7, "NØRKJÆR",
ØSTER VEMB, 7570 VEMB, tlf.
97-481266.
SØREN JENSEN, gårdejer, født
den 21.-10.-1939, søn af Maren
Dorthea og Viggo Christian Jen
sen, gift den 9.-5.-1964 med Bo
dil Katrine Christensen, husmor,
født den 22.-3.-1941, datter af
Helga og Aksel Christensen. Par
ret har børnene: Carsten, født
den 29.-6.-1965, Bent, født den
18.-4.-1967 og Dorte, født den
16.-8.-1969. B.K.C. er aftenhjemmehjælper i Ulfborg-Vemb Kommune.
S.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-2.-1964 fra
Niels Chr. Larsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1953 og løbende restaureret, kostald opført 1953 og tilbygget
1975, lade opført 1975 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på
30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve, det er en blandet besætning. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine og lagersilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
NØRGÅRDSVEJ 8, "MELLEM HE
DEGAARD", ØSTER VEMB, 7570
VEMB, tlf. 97-481184.
EJNER DAMGAARD, gårdejer,
født den 4.-11.-1931, søn af Ane
Kerstine og Jens Christian Damgaard, gift den 27.-3.-1962 med
Birgit Skov, sygeplejerske, født
den 4.-12.-1937, datter af Emilie
og Julius Skov. Parret har børne
ne: Flemming, født den ll.-l.1964 og Anette Kirstine, født d.
11.-4.-1967.

-360Ejner Damgaard har været på Malling Landbrugsskole og har været i Vemb Menigheds
råd. Han overtog gården i november 1965 fra Niels Mogensen. På gårdens mark ligger
een af de 5 gravhøje, som kaldes "Bispehøje".
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 41 ha., heraf 7 ha. skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1894, restaureret og tilbygget i 1974, kostald og fedestald er op
ført 1967, svinestald og lade 1894, maskinhus 1974, i maskinhuset er der indrettet pels
rum, fra 1984-1988 er der bygget 7 minkhaller. Gården drives med en kvægproduktion
på 33 årskøer, 35 ungdyr og 22 slagtekalve, alle af racen SDM. Minkproduktionen er
på 1.100 tæver. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 fast med
hjælper og 1 på deltid, desuden bruges en del maskinstation.
N0RGÄRDSVEJ 20, 7570 VEMB,
tlf. 97-481185.
VERNER DALGAARD, gårdejer,
født den 14.-2.-1924, søn af Jen
ny og Jens Dalgaard. V.D. har
børnene: Jørgen, født den 25.-8.1963, Carsten, født den 2.-11.1965 og Ole, født den 21.-4.1969.
V.D. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-3.-1950 fra Jeppe Brydsø.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 16
ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra 1950 er til
bygget 1960 og 1964, lade opført 1920 og maskinhus 1953. Gården drives med en kvæg
produktion på 14 årskøer, 24 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduk
tionen er på 2 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer,
1 rørvandingsanlæg og lagersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
N0RGÄRDSVEJ 22, "NØRGAARD", 7570 VEMB, tlf. 97-481278.
GRAVERS GRAVERSEN, gårdejer, født den 14.-2.-1938, søn af Mary og Anker Graversen, gift den 16.-10.-1966 med Anna Faurschou Hastrup, husholdningslærer, født den
21.-1.-1938, datter af Anne Kirstine og Georg Hastrup. Parret har børnere: Niels Chri
stian, født den 31.-7.-1967, Karen, født den 27.-3.-1971, Kirsten, født den 23.-2.-1973,
tvillingerne Per og Henrik, født den 13.-5.-1978 og Ole, født den 22.-4.-1980.
G.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1966 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 67 ha., heraf 7,5 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført 1917 og løbende restaureret, kostalden fra 1953 er tilbygget 1973,
spaltestald til ungdyr er opført 1978, laden fra 1916 er senest ændret i 1978 og ma
skinhuset er fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 40 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der fin
des 2 traktorer, 1 mejersker, 1 vandingsmaskine, 1 lagersilo og varm lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
N0RGÄRDSVEJ 24, ØSTER VEMB, 7570 VEMB.
KAJ NIELSEN, chauffør, født den 27.-8.-1957, søn af Edith og Aksel Nielsen, gift den
23.-11.-1985 med Doris Andersen, beskæftigelsesvejleder, født den 1.-9.-1953, datter
af Dorthea og Holger Andersen. Parret har datteren Stine, født den 24.-5.-1986.
K.N. overtog gården den 1.-12.-1988 fra Karen Ranneris. Gården er oprindelig opført
som statshusmandsbrug.
Areal 16,5 ha., heraf 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1953 og løbende restaureret, alle avlsbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lade, er fra 1953. På gården er der 1 traktor.
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STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97491145.
VAGN JENSEN, gårdejer, født
den 28.-1.-1934, søn af Emma og
Hans Jensen.
V.J. overtog gården i oktober
1974 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 14
ha.
Stuehuset er opført 1945, kostald
og svinestald 1944, hvor bygningerne blev opført efter en brand, lade opført 1945 og
maskinhus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 12 ungdyr og 6
slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 5 årssøer, der sælges ca. 40 smågrise og 60 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor, maskinstaion bruges til en del af
markarbejdet.

NØRGÅRDSVEJ 3, "VESTER TOKKESDAL", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491628.
THORVALD NIELSEN, gårdejer, født den 26.-4.-1925, søn af Kirstine og Niels Chr.
Nielsen, gift den 18.-11.-1961 med Karoline Pedersen, født den 12.-10.-1935, datter af
Kristiane og Frederik Pedersen. Parret har børnene: Hans Christian, født den 2.-8.1964 og Anne Mette, født den 11.-9.-1969.
T.N. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1960 fra
Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. eng. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1860 og tilbygget 1976, kostalden er opført 1984 efter en brand,
lade og gylletank 1984, ungdyrstald 1966 og maskinhus 1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 33 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Der
findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRGÅRDSVEJ 4, "HUNDHALE", NR. STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491181.
JENS HALKJÆR, entreprenør, født den 2.-4.-1951, søn af Signe og Niels Christensen
Halkjær.
J.H. driver maskinstation og entreprenørvirksomhed fra ejendommen. Han overtog går
den i foråret 1980 fra sin far. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har
været i familiens eje gennem ca. 150 år.
Areal 0,5 ha., der er frasolgt 13 ha.
Stuehuset er omkring 100 år gammelt, staldbygninger og lade er fra omkring 1900,
værksted bygget 1972 og maskinhus 1981. På gården er der 3 traktorer, 2 mejetær
skere, rundballepresser, finsnitter, slamsuger, rendegraver, roeoptager og vogne samt
andre nødvendige redskaber til moderne maskinstation.
NØRGÅRDSVEJ 5, "0. NØR
GAARD", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491575.
ARNE NØRGAARD, gårdejer,
født den 7.-10.-1928, søn af Ma
rie og Peder Nørgaard, gift den
12.-4.- 1956 med Grethe Tøste
sen, født den 8.-2.-1936, datter
af Benny og Marinus Tøstesen.
Parret har børnene: Inge Marie,
født den 3.-8.-1956 og Annette,
født den 9.-9.-1965.
A.N. overtog gården i januar
1950 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,5 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er lejet 5,5 ha.

-3620. Nørgaards stuehus er opført 1845 og løbende restaureret, kostald opført 1972, svinestald 1967 laden fra 1952 er ombygget i 1989, maskinhus opført 1975 og gylletank
1987. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35
ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 12 årssøer, der pro
duceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og lagersilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRGÅRDSVEJ 6, "ØSTER TOK
KESDAL", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491595.
NIELS PEDER TOKKESDAL,
gårdejer, født den 11.-9.-1945,
søn af Mie og Herluf Tokkesdal,
gift d. 24.-10.-1969 med Anne—
Lise Poulsen, født den 12.-10.—
1942, datter af Marie og Arne
Poulsen. Parret har børnene: Pia,
født den 22.- 6.-1964, Preben,
født den 24.-1.- 1971 og Uffe,
født den 21.-2.- 1974.
N.P.T. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1969 fra sin far. Gården har været i
familiens eje i ca. 100 år.
Ejendomsskyld 2.480.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført 1891 og løbende restaureret, kostald opført 1962 og 1971, spalte
stald og foderhus 1975, maskinhus 1970 og gylletank 1989. Gården drives med en kvæg
produktion på 80 årskøer, 100 ungdyr og 60 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes
4 traktorer, 1 vandingsmaskine og lagersilo. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet. Gården drives sammen med Herreds Toftvej 1.

NØRHEDEVEJ 19, "AUNSBJERG", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495086.
KNUD NYGAARD, gårdejer, født den 26.-9.-1936, søn af Kirstine og Valdemar Nygaard.
K.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1966 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29,2 ha., heraf 1,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1932 og løbende restaureret, kostalden fra 1930 er tilbygget og
ændret til svinestald i 1980, svinestald opført 1980, lade 1930 og maskinhus 1979. Går
den drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 900 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1
vandingsanlæg, plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
NØRHEDEVEJ 23, "TORUPHUS",
SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-495062.
PEDER BENDTSEN, gårdejer,
født den 8.-5.-1946, søn af Val
borg og Peder Bendtsen, gift den
11.-3.-1972 med Kirsten Kristi
ansen, medhjælpende ægtefælle,
født den 31.-3.-1948, datter af
Marie og Gunnar Kristiansen.
Parret har børnene: Preben, født
d. d. 12.-4.-1973, Pia, født den
18.- 3.-1975 og Peder, født den
21.-1.-1982. K.K. er medlem af Menighedsrådet.
P.B. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., der er frasolgt 3,8 ha.

-363og der er 3 ha. skov og lignende. Desuden er der forpagtet 38,5 ha. og bortforpagtet 5
ha.
Toruphus stuehus er opført 1956 og restaureret 1984, kostald opført 1910, svinestald
1970, lade 1948, maskinhus 1953, vaskehal 1973, lagerhal 1975 og 1985, kølerum 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 2 årskøer og 2 slagtekalve af racen DRK.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, grøntsager, raps og korn. Der findes 4
traktorer, 1 rendegraver, 2 traktortrucker, kartoffeloptager, gulerodsoptager, 1 pakke
maskine, 2 kartoffellæggere og 1 såmaskine, der er fuldautomatisk pakkeri og vaskeri
til sortering af kartofler og gulerødder samt 1 lastbil. Maskinstation bruges til udkør
sel af staldgødning og der er 2 faste medhjælpere samt 2 skolebørn til medhjælp.
NØRREVEJ 1, "NISTRUP", STA
BY, 6990 ULFBORG, tlf. 97491157.
JENS CHRISTIAN MØLLER CHRI
STENSEN, bygmester, født den
27.-6.-1932, søn af Signe og Ni
els Møller Christensen, gift den
6.- 2.-1960 med Eva Kortnum
Mogensen, født den 2.-1.-1938,
datter af Signe og Martin Mo
gensen. Parret har børnene: dyt
te, født den 8.-12.-1960, Kåre,
født den 16.-10.-1962, Ase, født
den 20.- 9.-1968, og tvillingerne Lene og Lone, født den 8.-10.-1970.
E.M.K. har i 33 år været organist i Staby og i 25 år i Madum.
J.C.M.C. driver byggevirksomhed, hovedsalig med sommerhuse, han ejer tillige "Tim
Tømmerhandel". Han overtog gården den 5.-10.-1959 fra Niels Chr. Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 31,5 ha., der er frasolgt 2 ha. og der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1883 og løbende restaureret, staldbygningerne fra 1914 er ændret
til lager for byggevirksomheden i 1970 og der er tilbygget værksted samme år. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 træfyr. Maskinstation
bruges til alt markarbejdet. Der er 4 medarbejdere på Tim Tømmerhandel og 4 medar
bejdere i byggevirksomheden.
NØRREVEJ 3, NR. NISTRUP, 6990 ULFBORG.
STABY ESTERSKOLE.
Skolen overtog ejendommen den 1.-9.-1976 fra forstander Kresten Hagsten.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 7,7 ha., der er frasolgt 1,9 ha.
Stuehuset er indrettet med 2 store og 1 lille lejlighed og restaureret løbende, alle avls
bygningerne er nedlagt og benyttes nu til depotplads for efterskolen, desuden bruges
de som maskinhus til en del af skolens maskiner. Arealet dyrkes med korn, kartofler,
gulerødder, rødbeder, selleri, løg og porrer, alle grøntsagerne anvendes på skolen. På
gården er der 1 traktor og der bruges maskinstation til høst.

NØRREVEJ 6, "VANDHOLM",
STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97492089.
KIRSTEN THOMSEN, sygeplejer
ske, født den 11.-2.-1956, datter
af Inga og Jørgen Thomsen, gift
den 6.-8.-1988 med Gudmund
Heinsen, faglærer, født d. ll.-l.1951, søn af Anne Marie og Hein
Heinsen. Parret har børnene: Jo
hanne Marie, Caroline og Pernil
le.
K.T. overtog gården den 15.-4.1984 fra Kristen Kloster.
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får, 1 vædder og 7 lam. Der findes 1 traktor.
NØRREVE3 9, "NR. BUNDGAARD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491208.
HENRY KLOSTER, gårdejer, født den 27.-9.-1928, søn af Mine og Hans Kloster, gift
den 27.-10.-1956 med Lis Trustrup, sygehjælper, født den 18.-10.-1936, datter af Else
og Peter Frandsen Trustrup. Parret har børnene: Leif Carsten, født den 26.-5.-1958,
Anne Mette, født den 18.-1.-1962, Inger Birgitte, født den 28.-12.-1963 og Else Marie,
født den 27.-4.-1968. L.K. er i Staby Menighedsråd.
H.K. overtog gården i august 1969 fra sin far, som købte den i 1921.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 12 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1974, kostalden fra 1.916 er ombygget til svinestald i 1977, lade opført 1952 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduk
tion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRREVE3 10, "ST. ARB3GERG"
STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97491584.
EVALD NORDESTGÅRD GRAVERSEN, gårdejer, født den 9.-10.1945, søn af Anna Marie og 3ens
Kristian Graversen, gift den 17.5.-1969 med Gunhild Madsen, hus
mor og medhjælpende hustru,
født den 2.-5.-1946, datter af An
na Margrethe og Aksel Bernhardt
Madsen. Parret har børnene: Ivan
født den 24.-4.-1970, Karin, født
den 3.-7.-1973 og Anna, født den
14.-6.-1980.
E.N.G. har været på Lægård Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for kvægavlsud
valget og i Landboforeningen. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra sin far. Ejendoms
skyld 1.550.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1886 og løbende restaureret, kostalden fra 1912 er ombygget se
nest i 1974, ny spaltestald opført 1975, maskinhus 1973 og foderhus 1977 og der er en
indendørs køresilo. Desuden er der bygget 4 minkhaller, som drives med en produktion
på 400 tæver, minkfarmen er I/S, hvoraf broderen, Eigil Nordestgård Graversen, ejer
halvdelen. Foruden minkfarmen er der på gården en kvægproduktion på 60 årskøer, 60
ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
findes 2 traktorer, automatisk fodringsanlæg, lagersilo til korn og varm lufts tørreri.

NØRREVE3 11, "NØRREMARK",
STABY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-492564 og 97-491088.
ANNETTE KAMP og FINN SI
MONSEN.
A.K. er assistent og født d. 13.6.-1964, datter af Elna og 3ens
Bjerg Kamp.
F.S. er entreprenør og født den
9.-5.-1961, søn af Anna og Lau
rids Simonsen.
Parret overtog gården den 15.7.-1985 fra Peder Mortensen.
Areal 7,5 ha., heraf 1,7 ha. eng.
Stuehuset er restaureret 19851989. Gården har en fårebesætning. Der er ingen maskiner på ejendommen.
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NØRREVEJ 12, "FJORDBLINK", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492329.
PER og JANNE STEINØ.
P.S. er læge og født den 27.-10.-1940, søn af Emma og Niels Steinø, gift den 17.-4.1965 med Janne Bremer, socialrådgiver, født den 5.-4.-1943, datter af Gudrun og As
ger Bremer. Parret har børnene: Nicolai, født den 15.-9.-1965, No, født den 14.-9.1967, Tobias, født den 3.-9.-1973 og Mikkel Mathias, født den 25.-12.-1976.
Parret overtog ejendommen i sommeren 1984 fra Johanne og Agner Esager, som byg
gede den i 1938. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført 1938 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra
1938. Gårdens besætning er på 15 moderfår af racerne Gotlandspels og Shorpshire.
Ejendommen er tilsluttet en andelsmølle.
NØRREVEJ 13, STABY, 6990
ULFBORG, tlf. 97-491653.
SVEND ANKER KLOSTER, fisker
født d. 22.-11.-1923, søn af Mar
grethe og Peter Kloster, bor sam
men med Inga Kallesøe, hjemme
hjælper, født den 27.-7.-1939.
Parret har datteren Conni.
S.A.K. er fisker i Sdr. Nissum
Fjord, han har 3 både og 1 fisker
hus ved fjorden. Han overtog går
den den 1.-4.-1976 fra sin far,
som byggede den i 1923.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 10,2 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1923 og løbende restaureret, svinestald, hestestald og lade er fra
1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
findes 2 traktorer og lagersilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

NØRREVEJ 14, "SØLYST", NR. STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491586.
JØRGEN ESAGER, gårdejer, født den 23.-8.-1953, søn af Klara og Georg Esager, gift
den 24.-11.-1984 med Erna Poulsen, sygeplejerske, født den 14.-2.-1958, datter af Dag
mar og Ejner Poulsen.
J.E. har været på Borris og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården i december
1983 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af J.E.s
bedstefar, Henrik Esager i 1909.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1909 og løbende restaureret, kostalden fra 1909 er ombygget til
ungdyrstald i 1977, kostald opført 1970 og 1978, lade 1909 og 1976, maskinhus 1962,
gylletank 1978 og foderhus 1986, desuden er der 1 indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey.
Der findes 2 traktorer, 1 vandingsanlæg og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges en del maskinstation.
NØRREVEJ 15, STABY, 6990
ULFBORG, tlf. 97-491612.
BØRGE KLOSTER, pelsdyravler,
født den 26.-8.-1938, søn af Kir
stine og Jens Kloster, gift den
26.-5.-1963 med Ruth Pedersen,
født den 14.-10.-1943, datter af
Marie og Harry Pedersen. Parret
har børnene: Bo, født den 7.-4.1964, Pia, født den 23.-5.-1967,
og tvillingerne Søren og Lars,
født den 15.-4.-1975.
B.K. overtog gården den l.-l.-
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1970 fra sin far, som byggede den i 1925.
Nørrevej 15's ejendomsskyld er 990.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1925 og ombygget senest i 1986, de gamle staldbygninger fra 1925
er ændret til pelsrum i 1980 og til tørrerum i 1986, lade opført 1953, maskinhus 1971
og der er 15 minkhaller. Minkfarmen drives med en besætning på 1.350 tæver. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
lagersilo og plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. I pelsningstiden er der med
hjælpere og der bruges en del maskinstation. Gården drives sammen med Klostervej 4.
NØRREVEJ 16, "ØSTER BENSGAARD", STABY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491692.
SVEND ERIK SØRENSEN, gårde
jer, født den 5.-7.-1927, søn af
Anne og Hans Anton Sørensen,
gift den 28.-10.-1956 med Else
Madsen, husassistent, født d. 22.10.-1930, datter af Kirstine og
Søren Madsen. Parret har børne
ne: Birgith, født den 21.-2.-1958
og Bent, født den 19.-6.-1960.
S.E.S. overtog gården i juli 1956
fra sin far. Ejendomsskyld 560.000. Areal 18 ha., der er udlejet 16 ha.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1932
og laden ældre.
NØRREVEJ 17, "KÆRHOLM",
STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97492273.
BO KLOSTER, pelsdyravler, født
den 7.-4.-1964, søn af Ruth og
Børge Kloster, bor sammen med
Lone Kjærgaard, køkkenleder,
født den 21.-3.-1962, datter af
Ane Marie og Jeppe Kjærgaard.
B.K. har været på Kongensgård
Landbrugsskole. Han overtog går
den i november 1985 fra Ole
Marcus.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1988, lade opført 1917 og maskinhus 1986.
B.K. har andel i minkfarmen beliggende hos faderen, Nørrevej 15, han har 7 minkhal
ler og 650 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1
traktor og lagersilo med varm lufts tørreri.

NØRREVEJ 19, "SVENDSGAARD"
STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97491269.
HANS ERIK SIG, gårdejer, født
den 23.-12.-1942, søn af Valborg
og Peder Sig, gift d. 15.-5.-1965
med Gunhild Graversen, født den
28.-11.-1940, datter af Fritza og
Kristian Graversen. Parret har
børnene: Susanne, født den 15.1.-1967, Bente, født den 11.-10.1969 og Karsten, født den 11.-5.1975.
H.E.S. har været på Lægård Landbrugsskole, han har været i Landboforeningens besty-
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på gården, som blev bygget af H.E.S.s bedstefar i 1920.
Svendsgaards ejendomsskyld er 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 4
ha. eng. 7 ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1920 og løbende restaureret, kostalden fra 1920 er tilbygget 1977,
lade opført 1920 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 33 års
køer, 30 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, lagersilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
ONDAFTENVEJ 4, HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495372.
NIELS HOLK NIELSEN, gårdejer, født den 27.-7.-1964, søn af Krestine og Johannes
Holk Nielsen, bor sammen med Linda Christensen, specialarbejder, født den 15.-8.1969, datter af Petra Birgit og Svend Aage Christensen.
N.H.N. er chauffør og i fritiden musiker. Han overtog gården den 1.-5.-1987 fra Jens
Vestergaard.
Ejendomsskyld 250.000. Areal 8,9 ha. Markjorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1892 og løbende restaureret, avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade. På gården er der 1 traktor.

PALLISBJERGVEJ 3, "BRINK", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492673.
NIELS SKALKHØJ PETERSEN, politiassistent, født den 25.-4.-1953, søn af Vera og
Oskar Skalkhøj Petersen, gift den 26.-9.-1987 med Ellen Randbo, sygehjælper, født den
16.-6.-1947, datter af Kirstine og Michael Mikkelsen. Parret har børnene: Tone, født
den 4.-4.-1967, Jørgen, født den 26.-7.-1971 og Jens, født den 25.-4.-1984.
N.S.P. overtog gården den 125.-8.-1987 fra Jørgen Halkjær.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37 ha., heraf 2 ha. med rørskær.
Stuehuset er opført 1929 efter en brand og restaureret 1982/83, kostalden fra 1908 er
ændret til svinestald, svinestald opført 1901 og lade 1908. Gårdens besætning er på 2
ammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, plansilo med varm lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
PARADISVEJ 1, "NEDER VEJE",
6990 ULFBORG, tlf. 97-491565.
EJNER JENSEN, rørlægger, født
den 14.-5.-1925, søn af Marie og
Marinus Jensen, gift den 10.-6.1947 med Martha Simonsen, sy
erske, født den 24.-8.-1925, dat
ter af Kristiane og Jens Peter Si
monsen. Parret har børnene: Bo
dil, født den 21.-9.-1947, Edel,
født den 14.-8.-1949, Emmy, født
den 7.-3.-1951, Bjarne, født den
8.-8.-1952, Meta, født den 7.-1.1954, Gunhild, født den 10.-6.-1956, Vilfred, født den 24.-1.-1958 og Ebba, født den
9.-10.-1960.
E.J. er rørlægger og blikkenslager. Han overtog gården den 8.-4.-1950 fra Katrine og
Magnus Mikkelsen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 2,2 ha., der er frasolgt 19 ha., 2,2 ha. er plantage.
Stuehuset er opført 1971, kostald og lade 1952, de bruges nu som garage og lignende.
På gården er der 1 traktor og brændefyr.
PARADISVEJ 2, "KIKKENBORG", ØSTERSOGN, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491082.
VAGN FILSØ VANDBORG, landmand, født den 15.-6.-1959, søn af Bertha og Anton
Vandborg.
V.F.V. er cykelmekaniker. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra sin bedstefar, Valde
mar Filsø.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 17 ha., heraf 3 ha. skov. 12 ha. er udlejet.
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svinestald opført 1932. Gårdens besætning er på 14 moderfår af racerne Godtlandskpels, Texel og Islandske får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 trak
tor. Gården drives sammen med Paradisvej 3.

PARADISVEJ 3, "UDHEDE", ØSTERSOGN, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491914.
BERTHA VANDBORG, landmand, født den 1.-4.-1925, datter af Oline og Valdemar Fil
sø, gift den 28.-12.-1957 med Anton Vandborg, født den 16.-7.-1909, søn af Katrine og
Søren Vang. Parret har børnene: Vagn, født den 15.-6.-1959 og Søren, født den 9.10.-1962.
A.V. døde den 5.-8.-1981, han overtog gården i 1954 fra Jakob Vanghøj.
Ejendomsskyld 250.000. Areal 11 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1827 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra 1827 er æn
dret til pelshus i 1985, lade opført 1957, minkhuse 1983-1987. Gården drives med en
minkproduktion på 500 tæver. Marken er udlagt med græs. Der findes 3 traktorer. Ejendommen drives i fællesskab af brødrene, minkfarmen ejes med en halvdel af hver.

PINDBORGVEJ 5, "SKOVGAARD", 6990 ULFBORG, tlf. 97-491770.
KAJ ØSTERGÅRD, slagteriarbejder, født den 7.-6.-1945, søn af Karen og Henry Øster
gård Pedersen, gift den 25.-3.-1967 med Else Gamborg, hjemmehjælper, født den 26.5.-1947, datter af Ellen og Kresten Gamborg. Parret har børnene: Carsten, født den
3.-9.-1967 og Ann, født den 30.-3.-1970.
K.Ø. overtog gården i foråret 1967 fra sin far.
Areal 7 ha., heraf 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret senest i 1974, fårestalde er opført
1987. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 3 slagtekalve, alle krydsningsdyr. Desu
den er der 20 moderfår samt lam og 9 væddere af racen Oxforddown. Der findes 1
traktor.

PINDBORGVEJ 19, PINDBORG, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491251.
BJARNE HENRIKSEN, specialarbejder, født den 13.-5.-1956, søn af Olga og Henning
Henriksen, gift den 23.-5.-1981 med Annette Stig, hjemmehjælper, født den 5.-11.1957, datter af Irene og Preben Stig. Parret har børnene: Claus, født den 1.-1.-1982
og Kim, født den 15.-5.-1984.
B.H. overtog gården den 1.-12.-1977 fra Anders Højris.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 8,5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1913 og tilbygget 1983, hestestald opført 1983, maskinhus 1960 og
staklade 1989. Gårdens besætning er på 3 heste af racen Oldenburger. Der findes 1
traktor.
PINDBORGVEJ 21, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491956.
SVEND LILLELUND, gårdejer,
født den 24.-10.-1922, søn af Elvina og Anders Lillelund.
S.L. arbejder med rørskær. Han
overtog gården i 1973 fra Knud
Bagger.
Ejendomsskyld 530.000. Areal
19,3 ha., heraf 1 ha. skov. 3 ha.
er udlejet.
Stuehuset er opført 1928 og lø
bende restaureret, kostald, maskinhus og lade er opført 1928 og svinestald 1968. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og spisekartofler, Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager og kartoffelsorteringsanlæg.
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6990 ULFBORG, tlf. 97-491895.
SVENNING FILSØ, husmand, født
den 11.-10.-1926, søn af Oline og
Valdemar Filsø, gift den 2.-1I.1957 med Karen Marie Kristen
sen, født den 4.-10.-1931, datter
af Amalie og Niels Poulsen Kri
stensen. Parret har børnene: Ni
els Christian, født den 5.-4.1959 og Helle, født den 18.-7.1967.
S.F. overtog gården i 1952, da
den blev udstykket fra "Hvolby".

Ejendomsskyld 320.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1952 og løbende restaureret, kostalden fra 1952 er tilbygget i
1954, lade opført 1952. Gården drives med en kvægproduktion på 7 årskøer, 14 ungdyr
og 4 slagtekalve af racen SDM. Der findes 2 traktorer og 1 rørvandingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

PRÆSTEGÅRDVEJ 1, "ANNEXPRÆSTEGÅRDEN", SDR. NIS
SUM. 6990 ULFBORG, tlf. 97495017.
KRISTEN HOUNISEN, gårdejer,
født den 26.-3.-1917, søn af Ane
Johanne og Peter Hounisen.
K.H. overtog gården i oktober
1957 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
28,1 ha., der er frasolgt 11 ha.,
5,5 ha. er eng og 1,5 ha. planta
ge. 13 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1880 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade opført
1925. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes
1 traktor, 1 mejetærsker og lagersilo.

PRÆSTEGÅRDSVEJ 5, "VEMB PRÆSTEGÅRD", 7570 VEMB, tlf. 97-481549.
ARNE HENRIKSEN, forpagter, født den 7.-6.-1922, søn af Marie og Niels Kr. Henrik
sen, gift den 15.-5.-1954 med Aase Kyhl Pedersen, kontorassistent, født den 3.-11.1930, datter af Inger og Jørgen Kyhl Pedersen. Parret har børnene: Jørgen Kristian,
født den 24.-9.-1955, Doris, født den 8.-11.-1959, Bente, født den 2.-10.-1961 og Ni
els, født den 3.-1.-1966.
A.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården den 1.-4.-1977 fra
Gørding-Vemb-Bur Menighedsråd.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,5 ha.
Stuehuset er opført 1962, kostald ligeledes 1962, svinestald 1970 og maskinhus 1981.
Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsfgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer,
1 vandingsmaskine, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
RINGKØBINGVEJ 10, "NYGAARD", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491783.
ARNOLD MADSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1921, søn af Karoline og Marius Madsen,
gift den 19.-5.-1951 med Rigmor Sandbæk, sygehjælper, født den 6.-10.-1931, datter
af Anna og Simon Sandbæk. Parret har børnene: Hanne, født den 1.-4.-1952, Jonna,
født den 28.-8.-1954, Ragna, født den 22.-3.-1958 og Flemming, født den 13.-12.-1965.
A.M. overtog gården den 1.-10.-1950 fra Otto Poulsgaard, som kun havde den i 14 da-

ge, han købte den fra Kresten
Nygaard.
Nygaards ejendomsskyld er på
960.000. Areal 32 ha., heraf til
købt 9 ha., der er 4 ha. skov.
Desuden er der lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1961 og lø
bende restaureret, kostald, svine
stald og lade er opført 1971 og
maskinhus 1986. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 års
køer, 25 ungdyr og 18 slagtekal
ve af racen SDM, svineproduktio
nen er på 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer
og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RINGKØBINGVEJ 18, "LANDE
VÆRN", MADUM, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491665.
SVEND ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 27.-6.-1937, søn af Ma
rie og Jens Østergaard, gift den
29.-10.-1960 med Ingrid Pinvig,
hjemmehjælper, født den 24.-4.1938, datter af Katrine og Jør
gen Pinvig. Parret har børnene:
Karin, født den 7.-4.-1963, Lis
beth, født den 22.-1.-1965 og Pe
ter, født den 14.-1.-1975.
S.Ø. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i Madum-Sig Menighedsråd. Han
overtog gården den II.-12.-1961 fra Niels Kjær.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. skov og hegn. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, kostalde opført 1954 og
1979, lade 1950, maskinhus 1951 og gylletank 1979. Gården drives med en kvægprodu
ktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer og 1 vandingsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
RINGKØBINGVEJ 20, "FREDENSBORG", 6990 ULFBORG.
THORKILD POULSGAARD, gårdejer, omtales under Madumvej 40.
T.P. overtog gården den 1.-4.-1966 fra Helga og Kristen Overgaard Pedersen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 20 ha., der er 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, kostald opført 1960, lade
1940 og maskinhus 1968. Gården drives sammen med Madumvej 40.

RINGKØBINGVEJ 22, "ØSTERBYGAARD", MADUM, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491283.
BENT BENNEDSGÅRD, gårdejer,
født den 25.-5.-1944, søn af Dag
ny og Poul Aage Bennedsgård,
gift den 17.-1.-1970 med AnneMarie Svendsen, hjemmehjælper,
født den 31.-12.-1945, datter af
Marie og Niels Svendsen. Parret
har børnene: Bo, født den 23.-1.1972, Jan, født den 2.-5.-1974 og
Jonna, født den 23.-8.-1978.
B.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1969

fra Tage Jensen.
Østerbygaards ejendomsskyld er 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 5
ha. beplantning.
Stuehuset er opført 1916 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1959, kvie
stald og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 35 ung
dyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsfagrøde er ærter. Der
findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, lagersilo med kold lufts blæsning. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
RYTTERGÅRDSVEJ 3, "LANGAGER", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495218.
HENRY IVERSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1927, søn af Else og Ingvard Iversen, gift
den 9.-12.-1955 med Ruth Kirkegaard Vium, sognegårdsvært, født den 17.-5.-1934, dat
ter af Maren og Niels Vium. Parret har børnene: Birthe, født den 17.-5.-1957 og Pre
ben, født den 27.-6.-1960.
H.I. overtog gården den 1.-4.-1965 fra Kresten Thorup.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 21,7 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. eng. 20 ha. er
lejet ud.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, alle avlsbygningerne, bestående af
kostald, svinestald, lade og maskinhus, er fra 1920.

RYTTERGÅRDSVEJ 4, "MOSBY", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495367.
CHRISTIAN BJERREGAARD, gårdejer, født den 22.-1.-1944, søn af Karen og Anker
Bjerregaard, gift den 25.-10.-1968 med Birgitte Christensen, lærer, født den 4.-6.1945, datter af Alis og Svend Åge Christensen. Parret har børnene: Karina, født den
5.-5.-1970, Lise, født den 4.-11.-1971 og Rikke, født den 6.-6.-1978.
C.B. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for landsudvalget for kvæg,
er i bestyrelsen for Ringkøbing-Ulfborg Landboforening, formand for avlsstationen
"Egtved" og medlem af Statens Husdyrsudvalg. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra
sin far.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. skov og mo
se. Desuden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1911 efter en brand, det er løbende restaureret, kostald opført
1947 og 1986, ungdyrstald 1974, svinestald 1960, lade 1950, maskinhus 1984, foderhu
set fra 1974 er udvidet i 1976 og gylletanke 1982 og 1987, desuden er der indendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 82 ungdyr og 33 slag
tekalve, alle af racen SDM, der produceres desuden ca. 350 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er frøgræs, ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager med tank, 1 skårlægger, EDB-styret kraft
fodringsanlæg, lagersilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fodermester og 1 fast
medhjælper. Den drives sammen med Sognegårdsvej 2.
RYTTERGÅRDSVEJ 6, "GRØN
VOLDSBORG", HUSBY,' 6990
ULFBORG, tlf. 97-495071.
PAUL BANK, gårdejer, født den
26.-2.-1946, søn af Elna og Jør
gen Bank, gift den 26.-5.-1973
med Dagny Thesbjerg Nørgaard,
født den 10.-9.-1952, datter af
Frida og Hans Nørgaard. Parret
har børnene: Arne, født den 29.8.-1975 og Ivan, født den 26.-3.1977.
P.B. overtog gården i februar
1971 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 15 ha. Desuden er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1974 og løbende restaureret, kostald opført 1981, ungdyrstald
1977, kalvestald 1985, svinestalden er indrettet i den gamle kostald fra 1950, lukket
minkhal opført 1988, maskinhus 1979, gylletank 1981, foderhus 1983 og indendørs kø-
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resilo. Grønvoldsborg drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 års
køer, 55 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 15 årssøer,
der sælges ca. 300 smågrise årligt, desuden er der 37 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt kornsi
lo.
RØRSGÅRDSVEJ 25, "STORNAND",
7570 VEMB.
HENNING AMSTRUP, gårdejer,
omtales under Burvej 26.
H.A. overtog gården i 1982 fra
Mogens Rørsgaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
44 ha., heraf 2 ha. eng og 6,5
ha. hede.
Stuehuset er opført 1923 og lø
bende restaureret, kostald og la
de er opført efter brand i 1934,
ungkreaturstald opført 1934 maskinhus 1968, gylletank 1987 og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 53 årskøer, 32 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri.
På gården er 1 fast medhjælper samt 1 skoledreng og der bruges en del maskinstation.
Gården drives sammen med Burvej 26, Vemb.

RÅSTED KIRKEVEJ 5, "LILLE
STENUM", RÅSTED, 7570 VEMB,
tlf. 97-481045.
ANDREAS KLEIN, gårdejer, født
den 19.-12.-1962, søn af Herta
og Arnold Klein.
A.K. er uddannet som landmand
i Tyskland. Han overtog gården
den 1.-8.-1987 fra sin far, som
købte den i 1986.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal
65,3 ha., heraf 7 ha. skov m.m.
Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1976/77, kostald 1975, ungdyrstald 1973, maskinhus 1969, foderhu
se 1976 og 1978, 2 gylletanke 1989 samt indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 90 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, malke
stald, 1 traktor, 1 minilæsser, 1 finsnitter og 1 rundballepresser. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
RÅSTED KIRKEVEJ 7, "ØSTER
LILLE STENUM", RÅSTED, 7570
VEMB, tlf. 97-481255.
ERNST LUND, gårdejer, født den
6.-1.-1933, søn af Else Katrine
og Martin Lund, gift den 11.-6.1960 med Vera Søgaard, født den
17.-11.-1936, datter af Anne og
Søren Søgaard. Parret har børne
ne: Susanne, født den 3.-11.-1961
og Per, født den 9.-7.-1971.
E.L. overtog gården den 24.-5.1960 fra Lotte og Emil Ejerskov
Jeppesen. Ejendosmskyld 750.000. Areal 36 ha., heraf 4 ha. skov.
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er ændret til svinestald i 1976, svinestald opført 1973, lade 1916 og maskinhus 1969.
Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, lagersilo og varm lufts tørreri.

RÅSTED KIRKEVEJ 8, "ØSTERGAARD", RÅSTED, 7570 VEMB.
ERIK PETERSEN, gårdejer, om
tales under Holstebrovej 13.
E.P. overtog gården den 1.-3.1980 fra Andreas Hvoldal.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 33
ha.
Stuehuset er opført 1913 og lø
bende restaureret, kostald og la
de er opført 1913. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af ærter, raps og

korn. Gården drives sammen med Holstebrovej 13.
RÅSTED KIRKEVEJ 10, "LILLE
STENUM", RÅSTED, 7570 VEMB,
tlf. 97-481706.
HARRY PEDERSEN, landmand,
født den 21.-3.-1910, søn af Lau
ra og Ole Christian Pedersen.
H.P. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 20.-3.-1952 fra Mads Jern
sen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal
10,3 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der
er 3 ha. eng. 10,3 ha. er bortforpagtet. Stuehuset er opført 1928 og løbende restaureret, kostald og lade opført
1930, svinestald og maskinhus 1965.

SDR. HEDEGÅRDSVEJ 9, "SDR.
HEDEGAARD", ØSTER VEMB,
7570 VEMB, tlf. 97-481168.
SØREN LOFTAGER, gårdejer,
født den 24.-8.-1924, søn af Kir
stine og Lyder Loftager, gift den
19.-7.-1952 med Erna Dalsgaard,
syerske, født den 12.-5.-1930,
datter af Esther og Kristian Dals
gaard. Parret har børnene: Han
ne, født den 15.-5.-1953, Tove,
født den 15.-12.-1954, Esther,
født den 14.-4.-1958, Mette-Kirstine, født den 16.-1.-1960, Ingrid, født den 12.-1.-1963 og Kristian, født den 15.-12.1964 og død den 21-.-3.-1969.
S.L. har arbejdet ved Hedeselskabet i en del år, han har været på Boris Landbrugssko
le. Han overtog gården den 1.-8.-1956 fra Søren Bjerre Askanius.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 21 ha., deraf er tilkøbt 11 ha. og frasolgt 12,5 ha. 13
ha. er lejet ud.
Stuehuset er opført 1917 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1965 og maskinhus 1967.
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SDR. STABYVEJ 1, "LILLE
BRONBJERG", STABY, 6990
ULFBORG, tlf. 97-492586.
SVEND AAGE JEPPESEN, lærer,
født den 11.-7.-1957, søn af Tho
ra og Egon Jeppesen, gift d. 17.10.-1981 med Sonja Madsen, so
cialpædagog, født d. 18.-7.-1959,
datter fa Hedvig og Kristian Mad
sen. Parret har børnene: Anders,
født d. 15.-3.-1985 og Sara, født
den 25.-9.-1986.
S.AA.J. overtog gården den 1.5.-1987 fra Peder Larsen. Ejendomsskyld 440.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført 1900, tilbygget 1929 og restaureret 1988, kostald og svinestald er
opført omkring 1950 og lade 1900. Gårdens besætning er på 10 moderfår, alle krydsnin
ger. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der bruges en del maskinstation.

SDR. STABYVEJ 4, "ØSTER MUNKHULE", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491544.
ERLING D. THOMSEN, gårdejer, født en 20.-9.-1934, søn af Laura og Peder Thomsen,
gift den 2.-8.-1957 med Esther Nielsen, født den 25.-8.-1935, datter af Jensine og Jo
hannes Nielsen. Parret har børnene: Leon, født den 16.-7.-1958, Helge, født den 14.4.-1960, Mogens, født den 2.-11.-1961, Kjeld, født den 7.-4.-1963 og Lisbeth, født den
21.-11.-1964.
E.D.T. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været formand for Ulfborg
Husmandsforening, været i bestyrelsen for D.L.G. og i Staby Menighedsråd. Han over
tog gården den 27.-8.-1969 fra Valdemar Graversen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 16 ha. eng. Desuden
er der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret 1972, kostald opført 1952, kviestal
den fra 1936 er ombygget i 1975, 6 minkhaller er bygget 1986-1989, lade og
maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 45 ungdyr og
20 slagtekalve af racen Jersey. Minkproduktionen er på 525 tæver. Der findes 2
traktorer og der bruges en del maskinstation.
SDR. STABYVEJ 5, "DALSGÅRD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491973.
HELGE DYBDAL THOMSEN, gårdejer, født den 14.-4.-1960, søn af Esther og Erling
Dybdal Thomsen, gift den 17.-9.-1988 med Emma Jacobsen, født den 8.-11.-1964, dat
ter af Margrethe og Gunnar Jacobsen.
H.D.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1987
fra Kresten Kjær.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30,4 ha., der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostald, svinestald, lade og maskinhus er bygget i 1977 efter
en brand, gylletank 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ung
dyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SDR. STABYVEJ 6, "SØNDER
BY", SDR. STABY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491710.
OVE BASTRUP JØRGENSEN,
gårdejer, født den 18.-11.-1936,
søn af Kirstine og Jakob Peder
Jørgensen, gift d. 27.-11.-1965
med Bodil Johanne Jensen, med
hjælpende hustru, født den 4.—
11.- 1942, datter af Pouline og
Jens Buskbjerg Jensen. Parret
har børnene: Ellen, født den 7.-
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3.-1967, Peder, født den 5.-6.-1969, Jens, født den 15.-2.-1971 og Lars, født den 24.6.-1973.
Ove Bastrup Jørgensen har været formand for Kontrolforeningen. Han overtog gården
den 10.-10.-1965 fra Hans Graversen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 23,1 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Der er forpagtet 18,2
ha.
Stuehuset er opført før 1760, det er restaureret i 1976, kostald opført 1973, ungdyr
stald 1979, ældre svinestald er ændret til kalvestald i 1973, foderhus fra 1979, og des
uden er der en ældre lade og en ældre lade samt indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 46 årskøer, 55 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Der
findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og nødstrømsanlæg. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SELBJERGVEJ 2, "SKOVLUND", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491442.
HANS NØRGAARD, landmand, født den 29.-5.-1920, søn af Kristine og Anders Peder
Nørgaard, gift den 30.-10.-1946 med Frida Thesbjerg, født den 30.-10.-1921, datter af
Bodil og Laurids Nielsen Thesbjerg. Parret har børnene: Anders Peder, født den 27.10.-1947, Ingrid, født den 21.-4.-1949, Laurids, født den 19.-6.-1950, Bent, født den
27.-7.-1951, Dagny, født den 10.-9.-1952 og Anne-Grethe, født den 18.-1.-1956.
H.N. overtog gården den 1.-10.-1946 fra Laura og Søren Jørgensen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1914, restaureret og tilbygget 1960, kostald og svinestald opført
1900, lade 1957 og maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SELBJERGVEJ 4, "SELBJERG", 6990 ULFBORG, tlf. 97-492080.
GUNNAR THESBJERG, gårdejer, født den 9.-6.-1946, søn af Henrik Thesbjerg, gift
den 27.-12.-1969 med Laila Nielsen, født den 4.-5.-1947, datter af Andreas Nielsen.
Parret har børnene: Carsten, Jannie og Lone.
G.T. har taget driftlederuddannelse. Han overtog gården den 15.-10.-1975 fra sin far.
Areal 20,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 2,2 ha. skov og lignende. Der er lejet 12,5
ha.
Stuehuset er opført 1980, 3 svinestalde 1976, 1978 og 1984, 2 gylletanke 1976 og
1984, desuden er der gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 125 års
søer, der produceres ca. 600 smågrise og 1.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer.

SELBJERGVEJ 5, "PERSENBORG"
STABY, 6990 ULFBDORG, tlf.
97-492276.
MARIUS THOMSEN AANUM, ma
skinfører, født den 13.-10.-1949,
søn af Martha Marie og Kristian
Marius Thomsen Aanum, gift den
17.-9.-1977 med Lizzie Kathrine
Jørgensen, dagplejemor, født d.
28.-12.-1950, datter af Rosa og
Johannes Ejler Jørgensen. Parret
har børene: Johanne Margrethe,
født d. 17.-3.-1969, Henrik, født
d. 26.-3.-1971, Benny Ejler, født
den 9.-1.-1973, Mona, født den 8.-2.-1978 og Linda, født den 22.-11.-1985.
M.T.AA. arbejder på maskinstation, han er udlært maskinsnedker. Han overtog gården
den 1.-11.-1977 fra Kristian Filsø Madsen. Gården har været i familiens eje siden
1949.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 10,3 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er lejet 2,7 ha.
Stuehuset er opført 1924 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1952, løsdriftstald 1986 og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 7 ammekøer, 3 ungdyr og 7
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slagtekalve af racen Limousine, desuden er der 3 moderfår af racen Texel. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor.

SITTRUPVEJ 3, "VESTER SITTRUP", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495309.
KNUD EGON JENSEN, gårdejer, født den 17.-11.-1931, søn af Elly og Thomas Jensen,
gift den 29.-5.-1958 med Inga Halkjær, født den 18.-3.-1938, datter af Karen og
Ingemann Halkjær. Parret har børnene: Karen Marie, født den 15.-1.-1960, Elly, født
den 11.-2.-1963, Asger, født den 10.-7.-1966 og Annette, født den 17.-6.-1970.
K.E.J. har været i bestyrelsen for Tim Grovvareforening, han har været i afvandingslauget for Sdr. Nissum Fjordenge. Han overtog gården den 10.-4.-1958 fra Nis Peder
sen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 1 ha. plantage og
5,5 ha. eng. Desuden er der lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1880 og tilbygget i 1930 og senere restarureret, kostald opført
1977, kalve- og svinestald fra 1930 er udvidet 1963, laden opført 1930 og tilbygget i
1977, maskinhus opført 1972 og udendørs køresiloer 1987. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 35 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af
racen SDM. Svineproduktionen er på 18 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 2 vandingsan
læg, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKADKJÆRVEJ 3, "SKADKJÆRGAARD", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484021.
DAVID STAUNSTRUP, gårdejer, født den 19.-6.-1906, søn af Ansinne og Marinus Staustrup, gift den 26.-9.-1938 med Olga Jensen, født den 25.-11.-1913, datter af Kirstine
og Kresten Jensen. O.J. døde den 17.-1.-1988. Parret har børnene: Ruth, født den 19.5.-1939, Elisabeth, født den 1.-10.-1940, Egon, født den 3.-7.-1941 og Inger Bodil, født
den 28.-5.-1952.
D.S. har været på Næsgård Landbrugsskole, han har været kasserer for Idum-Bur Kon
trolforening. Han overtog gården i september 1938, da den blev udstykket fra "Nielsesgaard", Lindtorpvej 19.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 26,6 ha.
Stuehuset er opført 1938, kostald, svinetald og lade opført 1938 og maskinhus 1951.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 lagersiloer og kold lufts tørreri.
SKALSTRUPVEJ 3, "LILLE KLAVSTRUP", GØRDING, 7570 VEMB.
JØRGEN ØLLGAARD HOLM, gårdejer, omtales under Bundgårdvej 6.
J.Ø.H. overtog gården i 1980 fra Ejner Klavstrup.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 25 ha., heraf 2 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1900, kostald, svinestald og lade ligeledes ca. 1900.
Gården drives sammen med Bundgårdvej 6.
SKALSTRUPVEJ 10, "STUTTERI FLAMINGO", GØRDING, 7570 VEMB, tlf. 97-481692.
KNUD CHRISTENSEN, stutteriejer, født den 14.-6.-1952, søn af Agnete og Emil Chri
stensen.
K.C. er uddannet mekaniker ved J.D.R. i Holstebro, han arbejder indenfor restaura
tionsbranchen. Han overtog gården den 1.-5.-1986 fra Knud Kristensen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 56 ha., heraf 17 ha. eng og 6 ha. skov.
Alle bygningerne er af ældre dato, men blev gennemrestaureret i 1987. Gårdens besæt
ning er på 18 fuldblodstravheste, der køres fortrins løb på baner i Jylland. Der findes
1 traktor, 1 markvandingsanlæg og træfyr. På gården er der 1 fast medhjælper og ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKALSTRUPVEJ 11, "SØNDERLUND", GØRDING, 7570 VEMB, tlf. 97-481360.
VIGGO IVERSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1936, søn af Klara og Jens Iversen, gift
den 7.-10.-1959 med Elna Marie Jakobsen, hjemmehjælper, født den 6.-2.-1940, datter
af Johanne og Oluf Jakobsen. Parret har børnene: Jon, født den 16.-11.-1960, Knud,
født den 18.-7.-1963 og Oluf, født den 7.-2.-1969.
V.I. arbejder som klovbeskærer. Han overtog gården den 16.-11.-1963 fra Knud og
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Sønderlunds ejendomsskyld er på
650.000. Areal 17,5 ha., heraf
tilkøbt 2 ha., der er 2 ha. eng.
Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1907 og til
bygget 1976, kostald og svinestald opført 1907 og tilbygget
1954, svinestald opført 1971 og
maskinhus 1981. Gårdens besæt
ning er på 4 får af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn, ærter og raps.
Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr. Der er den del biavl på ejendommen og der
bruges en del maskinstation.
SKALSTRUPVEJ 13, "SLYKGAARD", GØRDING, 7570 VEMB, tlf. 97-481193.
KNUD KRISTENSEN, gårdejer, født den 23.-6.-1932, søn af Jensine og Jens Martinus
Kristensen, gift den 28.-11.-1958 med Mette Sofie Stokholm, født den 1.-2.-1939, dat
ter af Birgithe og Niels Stokholm. Parret har børnene: Mariann, født den 30.-5.-1969
og dens Peter, født den 4.-6.-1975.
K.K. overtog gården den 15.-8.-1958 fra Jens Kallesø Madsen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er genopført efter en brand i 1934, det er siden løbende restaureret, kostald
opført 1934, spaltestald 1981, svinestalden fra 1934 er ændret til kostald og senere til
mink, lade opført 1934 og maskinhus 1980, 1 minkhal bygget 1985. Gårdens besætning
er på 350 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn, ærter, raps
og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, varm lufts tørreri samt halm
fyr. Maskinstation bruges til høst.
SKALSTRUPVEJ 14, "NØRGAARD", GØRDING, 7570 VEMB, tlf. 97-481289.
NIELS KRISTIAN NØRREMARK, husmand, født den 8.-11.-1920, søn af Thomine og
Knud Kristensen, gift den 8.-11.-1947 med Ruth Lund Jensen, født den 13.-1.-1926,
datter af Ida og Peter Chr. Jensen. Parret har børnene: Lissi, født den 30.-3.-1950 og
Steen, født den 2.-8.-1953.
N.K.N. har været på Borris Landbrugsskole, har været i bestyrelsen for Hjerm-Gørding
Herreds Kredsforening. Han overtog gården den 30.-5.-1958 fra Christian Hyldgaard
Pedersen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 17,7 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1939,
laden fra 1939 er tilbygget 1959, 2 staklader opført 1964 og 1979 bruges som maskin
hus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og
raps. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 lagersilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKALSTRUPVEJ 16, "NR. KJÆR", GØRDING, 7570 VEMB, tlf. 97-481290.
HARALD PEDERSEN, landmand, født den 11.-1.-1934, søn af Marie og Peder Peder
sen, gift den 14.-11.-1958 med Ellen Jakobsen, født den 13.-10.-1935, datter af Marie
og Lars Jakobsen. Parret har børnene: Conny, født den 30.-12.-1963 og Annette, født
den 8.-2.-1967.
H.P. overtog gården i foråret 1967 fra Verner Ørts.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 20 ha. eng.
Stuehuset er opført 1856 og løbende restaureret, kostald og gylletank opført 1974, ung
dyrstald og lade 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM. Der findes 3 traktorer og 1 vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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JENS EBBENSGAARD, gårdejer, omtales under Bjergvej 6.
J.E. overtog gården den l.-l. 1964 fra P. Skorkær.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1886, kostald, svinestald og lade er fra omkring 1925. Gården dri
ves sammen med Bjergvej 6.
SKORKÆRVEJ 16, "VIBHOLM", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491456.
PEDER VAD JØRGENSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1941, søn af Johanne og Gunnar
Jørgensen, gift den 3.-7.-1965 med Frida Nielsen, født den 22.-8.-1943, datter af Karo
line og Niels Nielsen. Parret har børnene: Ole, født den 16.-4.-1966, Poul, født den
13.-5.-1968, Gunnar, født den 12.-1.-1972 og Johanne, født den 8.-3.-1973.
P.V.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1965 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 79,2 ha., heraf tilkøbt 29,5 ha., der er frasolgt 3 ha.,
1,5 ha. er skov og 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1731 og løbende restaureret, 5 lukkede minkhaller er bygget 19771988, pelseri, lade og maskinhus er opført efter en brand i 1987. Gårdens besætning er
på 2.000 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og græs til
grøntpiller. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr, der er 1 sø med ørre
der, hvorfra fiskeretten udlejes. På gården er 1 heltids og 1 halvtids medhjælper.

SKRÄVEJ 4, "LILLE TOKKESDAL", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491576.
ALFRED TOKKESDAL, gårdejer, født den 3.-12.-1913, søn af Dorthea og Niels Tokkesdal, gift den 1.-5.-1937 med Astrid Knudsen, født den 17.-10.-1911, datter af Hansine
og Peder Knudsen. Parret har børnene: Inga, født den 5.-2.-1938, Anne Grethe, født
den 9.-6.-1940, Birgit, født den 30.-9.-1942, Enna, født den 22.-7.-1944, Niels, født
den 3.-8.-1952 og Hardy, født den 28.-5.-1954.
A.K. døde den 8.-10.-1980.
A.T. har været på Ladelund Landbrugsskole, har været i Staby Sogneråd og i UlfborgVemb Kommunalbestyrelse. Han overtog gården den 1.-5.-1937 fra sin far.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 13,8 ha., heraf 4 ha. eng ved Nissum Fjord. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført 1918 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1918, svine
stald 1925. På gården er der 1 traktor.
SKRÄVEJ 6, "HØTBJERG", STABY, 6990 ULFBORG.
LENNART TROLLE JENSEN, afdelingsleder på Pallisbjerg, født den 3.-5.-1949, søn af
Kirsten og Orla Trolle Jensen, gift den 20.-9.-1980 med Lona Westermann, pædagog,
født den 22.-1.-1952, datter af Anna og Oluf Westermann. Parret har børnene: Mads,
født den 21.-4.-1980, Niels, født den 24.-12.-1981 og Jens, født den 10.-9.-1987.
L.T.J. er uddannet tømrer. Han overtog gården i efteråret 1978 fra Hans Peter Jen
sen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført 1827 og tilbygget 1952, en ældre staldbygning er fra 1827. Går
dens besætning er på 20 moderfår, det er en blandet besætning, desuden er der 4 Is
lænder-heste. Der findes 1 traktor.
L.T.J. ejer og driver også ejendommen Viumvej 5.
SKRÄVEJ 8, "HØTBJERG", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491499.
BJARNE ANDERSEN, pelsdyravler, født den 25.-2.-1958, søn af Ketty og Svend An
dersen.
B.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra
Verner Hansen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 10 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1985, lagerrum og værksted er opført 1916,
minkhal 1989. Gårdens besætning er på 180 minktæver. Der findes 1 traktor.
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ANNA ELISE VILLEMOES, gårdejer, født den 27.-7.-1924, datter af Agnes og Laurids
Villemoes.
A.E.V. er centerleder på Folkeuniversitetet Skærum Mølle, hun har været 9 måneder
på Dalum Landbrugsskole og overtog gården i 1976 fra sin mor. Gården har været i
slægtens eje fra 1879.
Areal 132,5 ha., og 120 ha. skov.
Løsdriftstald med spaltegulv er fra 1983 og maskinhus 1982. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af ærter, raps, frø og korn. Der findes 1 traktor
og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKÆRUM MØLLEVEJ 3, "NYGAARD", RÅSTED, 7570 VEMB,
tlf. 97-481082.
BENT THRIGE LARSEN, gårde
jer, født den 3.-7.-1929, søn af
Mathilde Kirstine Thrige og Hans
Christian Larsen, gift den 23.-3.1968 med Irma Johansen, født d.
2.-8.-1932, datter af Alia Marie
Jensen og Søren Albert Christian
Christensen Johansen. I.J. døde
den 5.-11.-1982. Parret har børne
ne: Eva, født den 5.-5.-1969 og
Hans, født den 9.-2.-1973.
B.T.L. arbejder som husbondafløser. Han overtog gården den 11.-12.-1954 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje fra
1861.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 25,5 ha., heraf 8,3 ha. under kunstig afvanding, hvorfra
vandet bliver pumpet ud i Storå. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1861 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er alle op
ført i 1861 og ombygget 1912-1922.

SOGNEFOGEDVEJ 2, "FJORD
VANG", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491987.
SVEND PEDERSEN, gårdejer,
født den 20.-12.-1924, søn af Ma
ren og Karl Pedersen, gift den
13.-7.-1947 med Gretha Kristen
sen, køkkenmedhjælper, født den
14.-10.-1924, datter af Maren og
Hans Chr. Agersnab Kristensen.
Parret har børnene: Sonja, født
den 12.-1.-1947, Elisabeth, født
den 14.-5.-1948, Ove, født den
30.-7.-1949, Birgit, født den 13.-10.-1952 og Bente, født den 21.-7.-1956.
S.P. har arbejdet på møbelfabrik og overtog gården i april 1952 fra sin far.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10 ha., der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1907 og løbende restaureret, svinestald opført 1907, kostald og
lade 1956.

SOGNEFOGEDVEJ 3, "KRONBORG", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491455.
GUNHILD PEDERSEN, rengøringsassistent, født den 20.-12.-1931, datter af Dagny og
Jens Nygaard gift den 17.-9.-1951 med Niels Peder Pedersen, født den 22.-11.- 1923,
søn af Katrine og Andreas Pedersen. N.P.P. døde den 11.-8.- 1978. Parret har børne
ne: Solvejg, født den 27.-10.-1953, Henny, født den 23.-10.-1955 og Preben, født den
13.-8.-1961.
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Niels Peder Pedersen overtog går
den d. 1.-2.-1954 fra Jakob Vand
borg.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 8,2
ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., der er
0,5 ha. eng. 7,5 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1971, kostald
og svinestald er af ældre dato,
lade opført 1958 og maskinhus
1964.
SOGNEFOGEDVEJ 4, "ØSTER
MARK", STABY, 6990 ULFBORG.
ASGER GRAVERSEN, gårdejer,
omtales under Nedervej 11.
A.G. overtog gården i august
1988 fra Johanne og Jens Bennedsgaard.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 19
ha.
Alle bygninger er omkring 100
år gamle. Gården drives sammen
med Nedervej 11.
SOGNEFOGEDVEJ 15, "LILLE
MØLGAARD", STABY, 6990
ULFBORG, tlf. 97-492109.
AKSEL ANDERSEN, husmand,
født den 17.-5.-1910, søn af Kir
stine og Søren Mølgaard, gift den
19.-3.-1946 med Dorthea Jensen,
født den 7.-8.-1923, datter af
Kirsten og Mogens Jensen. Par
ret har børnene: Søren, født den
14.- 6.-1946, Arne, født den 23.4.- 1948, Kirstine, født d. 27.-5.1949, Ingrid, født d. 3.-9.-1956,
Marie, født den 12.-4.-1958, Magnus, født den 17.-5.-1960 og Jørgen, født den 2.-3.1963.
A.A. overtog gården i 1946 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1930 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er ligele
des fra 1930. Der findes 1 traktor.
SOGNEGÅRDSVEJ 2, "KIRKEBY", HUSBY, 6990 ULFBORG.
CHRISTIAN BJERREGAARD, gårdejer, omtales under Ryttergårdsvej 4.
C.B. overtog gården i 1978 fra Bent Søgaard.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, svinestalde fra 1974 og 1936, sidst
nævnte er moderniseret i 1974 og 1978, lade opført 1974 og maskinhus 1977. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Der findes automatisk tørfo
dringsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Ryttergårdsvej
4.

STABY KIRKEVEJ 4, "KIRKEGAARD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491906.
ERIK JENSEN, gårdejer, født den 6.-8.-1939, søn af Jenny og Harry Jensen, gift den
30.-10.-1965 med Margit Grøne Kirkegaard, medhjælpende hustru, født den 14.-3.1944, datter af Anne Grøne og Peder Sig Kirkegaard. Parret har børnene: Henni, født
den 13.-7.-1968 og Birgitte, født den 17.-7.-1973.
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holm Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-11.-1965 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er
5. generation på gården, som har
været i slægtens eje fra omkring
1850.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
33 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der
er 1,5 ha. fredskov og 0,5 ha. mo
se. Desuden er der lejet 25 ha.
Stuehuset fra 1898 er opført ef
ter en brand og løbende restau
reret, kostalden fra 1928 er ombygget til farestald 1977, ungdyrstalden fra 1928 er
ændret til goldsostald i 1977 og tilbygget 1983, svinestald opført 1979, lade 1928 og
ændret til foderrum i 1977, maskinhus opført 1955. Gården drives med en svineproduk
tion på 148 årssøer, der sælges ca. 2.700 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og rug. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STABY KIRKEVEJ 21, "KIRKEGAARD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492647.
HENNING RINDOM, gårdejer,
født den 17.-12.-1960, søn af Ve
ra og Anton Rindom, bor sam
men med Kirsten Agerbo, stu
derende, født den 18.-2.-1967,
datter af Mary og Harald Ager
bo.
H.R. har været på Borris og Byg
holm landbrugsskoler. Han over
tog gården den 15.-12.-1987 fra
Kresten Esager. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40,1 ha., heraf 10 ha. eng og 0,5 ha.
skov. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1837 og løbende restaureret, kostald opført 1972, kalvestald 1837,
kviestalden fra 1837 er ombygget i 1989, maskinhus opført 1969, foderhus 1986, gylle
tank 1989 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 54
årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der fin
des 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
og der er 1 skoledreng til hjælp.

STABY KÆRGÅRDVEJ 1, "LILLE
KJÆRGAARD", STABY, 6990
ULFBORG, tlf. 97-491554.
OVE GULDAGER, gårdejer, født
den 11.-5.-1935, søn af Sigrid og
Aage Guldager, gift den 24.-9.1961 med Gudrun Dahl Christen
sen, født den 3.-2.-1934, datter
af Kirstine og Niels Dahl Chri
stensen. Parret har børnene: Tin
ne, født den 15.-12.-1961, Bente,
født den 10.-9.-1965 og Per, født
den 4.-12.-1968.
O.G. overtog gården den 1.-9.-1962 fra Ida og Anders Knudsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 18,5 ha., der er lejet 5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret, kostalden fra 1905 er ændret
til ungdyr i 1969, kostalde opført 1969 og 1973, lade og maskinhus 1980.

-382Lille Kjærgaard drives med en kvægproduktion på 26 årskøer + opdræt, alle af racen
SDM. Der findes 3 traktorer, 1 vandingsanlæg, lagersilo og varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STABY KÆRGÅRDVEJ 3, "STA
BY KÆRGAARD", STABY, 6990
ULFBORG, tlf. 97-491105.
EJGIL SLOTH, gårdejer, født den
21.-7.-1938, søn af Dagny og
Jens Sloth, gift den 26.-1.-1963
med Anne-Grethe Tokkesdal Pe
dersen, født den 9.-6.-1940, dat
ter af Astrid og Alfred Tokkes
dal Pedersen. De har børnene:
Steen, født d. 27.-10.-1963, Inge,
født d. 8.-1.-1967 og Kim, født
d. 13.-4.-1973. A.G.S. er formand
for Staby Menighedsråd.
E.S. har været på Lægård Landbrugsskole, han er vurderingmand for Ulfborg-Vemb
Kommune. Han overtog gården den 31.-12.-1962 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 48,5 ha.
Stuehuset er opført 1886 og løbende restaureret, kostalden fra 1926 er tilbygget i
1961 og ombygget 1968, svinestalden fra 1926 er ændret til spaltestald i 1976, lade
opført 1926 og ændret til kostald 1963, maskinhus opført 1976 og foderhus 1979,
desuden er der bygget 6 minkhaller 1986-1988. Gårdens besætning er på 18 ammekøer
af racen Charolais, hovedparten sælges som avlsdyr, desuden er der 16 ungdyr af
racen SDM. Minkproduktionen er på 1.500 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrød
er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STABYVEJ 1 B, "SOLVANG",
STABY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491514.
CHRISTIAN BENNEDSGAARD,
husmand, født den 7.-3.-1915,
søn af Anne Marie og Anders
Bennedsgaard, gift den 15.-7.-1941
med Ebba Obel, født den 7.-4.1919, datter af Simnine og Peter
Obel. Parret har børnene: Villy,
født den 23.-3.-1942, Jørgen,
født den 15.-3.-1944, Anders Pe
ter, født den 5.-12.-1945, Ingrid,
født den 16.-4.-1948 og Birte, født den 9.-2.-1950.
C.B. overtog gården i april 1961 fra Valdemar Jensen.
Ejendomsskyld 180.000. Areal 4 ha., heraf 3 ha. skov og lyngbakker.
Stuehuset er opført 1912 og tilbygget 1961, kostald og svinestald opført 1912. Der
sælges 1 ha. græs til grøntpiller.

STABYVEJ 7, "ØSTER KIRKE
BY", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491761.
EJNER KNUDSEN, husmand,
født den 20.- 3.-1921, søn af
Maren og Knud Knudsen, gift den
29.-12.-1956 med Marie Christensen,
plejeassistent, født den 13.-2.-1929,
datter af Kristine og Frederik
Christensen. Parret har børnene:
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Bente, født den 19.-9.-1954, Berthe, født den 20.-6.-1957, Inge, født den 23.-7.-1958
og Kirstine, født den 25.-1.-1961.
E.K. overtog gården i december 1956 fra Martinus Mortensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. skov. 13,5 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1920 og tilbygget 1978, kostald og svinestald opført 1972
og lade 1950. På gården er der 1 traktor.
STABYVEJ 15, "OVERDAM",
STABY, 6990 ULFBORG.
CHRISTIAN MADSEN, gårdejer,
født den 26.-7.-1931, søn af Ma
thilde og Laurids Madsen, gift
den 3.-3.-1957 med Hedvig Rathkjen, født den 22.-3.-1931, dat
ter af Maren og Christian Rathkjen. Parret har børnene: Tom
my, født den 20.-2.-1958, Sonja,
født den 18.-7.-1959, Ruth, født
den 16.-3.-1964 og Ejvind, født
den 18.-12.-1968.
C.M. er specialarbejder, han har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog
gården i marts 1957 fra Kristen Arbjerg Kristensen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 16 ha., heraf 6 ha. skov.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret, svinestalden er af ældre dato og til
bygget i 1950, maskinhus opført 1986, desuden er der en ældre lade. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps, ærter og græs til grøntpil
ler. Der findes 1 traktor, lagersilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til høst.

STABYVEJ 17, "DROSSELGAARDEN", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492628.
OLE THORSTED, elektriker, født den 5.-10.-1947, søn af Frida og Christian Thorsted,
gift den 4.-7.-1971 med Alice Yde, kontorassistent, født den 1.-10.-1944, datter af
Elna og Carl Yde. Parret har datteren Heidi, født den 22.-7.-1973.
O.T. overtog gården 1.-6.-1988 fra Jens og Lars Thorsen og Inger Jakobsen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 20,4 ha., heraf 4 ha. skov og 1,5 ha. mose og krat.
Stuehuset er opført 1900, restaureret og tilbygget 1977, kostalden fra 1955 er ændret
i 1977, lade opført 1965 og delvis ændret til hestestald. Gårdens besætning er på 2
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og hø. Der findes 1 traktor og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
STABYVEJ 19, "TING", STABY,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491306.
JAKOB JAKOBSEN, gårdejer,
født den 13.-2.-1934, søn af Eli
sabeth og Knud Jakobsen.
J.J. har børnene: Bente, født
den 22.-8.-1959 og Jonna, født
den 15.-5.-1963.
J.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han arbejder
som svinefodermester og er i
Byrådet for Ulfborg-Vemb Kommune. Han overtog gården den 1.-4.-1958 fra Niels
Ting. Gården har været i slægtens eje siden 1890.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 11 ha. skov og
plantage. 5,5 ha. er lejet.
Stuehuset er opført 1918 og løbende restaureret, kostald opført 1895 og tilbygget
1970, ny kostald opført 1974, lade opført 1965 og maskinhus 1980 og roehus 1974.
Gårdens besætning er på 30 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, halmbaner, lagersilo og varm lufts
tørreri. J.J. driver lidt maskinstation.
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STABYVEJ 23, "HEDEBORG", STABY,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491236.
KRISTIAN DAHL KVISTGAARD, gårdej
er, født den 14.-3.-1923, søn af Hansine
og Jakob Kvistgaard, gift den 17.-7.1955 med Gerda Dahl Kristensen, født
den 29.-7.-1933, datter af Dagny og
Laurids Kristensen. Parret har børnene:
Jakob, født den 31.-8.-1957, Dagny, født
den 3.-6.-1959, Erik, født den 31.-10.1960 og Mogens, født den 12.-1.-1964.
K.D.K. overtog gården i marts 1957 fra Johanne og Ejner Jepsen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1,5 ha. skov. 8 ha.
er udlejet.
Stuehuset er opført 1937 og tilbygget 1970, kostald opført 1935, fjerkræhus 1974 og
lade 1979. Gårdens besætning er på 9 slagtekalve af blandet race. K.D.K. opkøber
daggammelt fjerkræ og starter det, hvorpå det videresælges, der sælges ca. 25.000
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og halmfyr.
Maskinstation bruges til høst.

STABYVEJ 24, "ØSTER JUELSGAARD", STABY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-492086.
KAJ ANDERSEN, assurandør,
født den 10.-11.-1940, gift den
15.- 7.-1967 med Inger Tranberg
Pedersen, fuldmægtig, født den
15.- 3.-1947, datter af Jørgen
Pedersen. Parret har børnene:
Claus, født den 29.-8.-1969 og
Chris, født den 9.-7.-1975.
K.A. overtog gården den 15.-1.1987 fra Ilse Kronborg og Arne Hansen. Ejendomsskyld 1.000.000. Der er forpagtet 2
ha.
Stuehuset er restaureret i 1986, svinestalden er ændret til hestestald i 1987, laden er
restaureret i 1986. Ejendommens besætning er på 2 avlshopper og 4 stk. opdræt,
desuden er der 11 moderfår og 1 vædder.
STABYVEJ 68, "HØJHUS", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. nr. 97-491209.
GOTHARD BENNEDSGAARD, gårdejer, født den 7.-4.-1943, søn af Jensine og Aksel
Bennedsgaard, gift den 12.-11.-1966 med Hanne Trankjær, født den 16.-4.-1946, datter
af Anne og Kaj Trankjær. Parret har børnene: Kaj, født den 9.-4.-1968 og Conny, født
den 3.-1.-1972.
G.B. overtog gården november 1966 fra sin far, han er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1900 og tilbygget 1973, nyt stuehus er opført i 1980, kostald
opført 1900, ny stald 1970, ungdyrstald med spaltestald og halmlager 1975, det gamle
stuehus er ændret til garage i 1980, lade opført 1912 og maskinhus 1988. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps, lucerne og græs til grøntpiller. Der findes 3
traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri samt el-varme. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

STABYVEJ 70, "BLIXGAARD", STABY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491533.
AAGE SCHMIDT-CHRISTENSEN, arkitekt, født den 22.-11.-1939, søn af Maria og
Ingvard Schmidt- Christensen, gift den 24.-8.-1963 med Ane Marie Kolby, advokat
sekretær, født den 8.-6.-1940, datter af Kirsten og Aksel Kolby. Parret har børnene:
Ann, født den 24.-9.-1964, Maria, født den 30.-9.-1967 og Kirsten, født den
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AA.S.C. overtog gården den
1.-4.-1972 fra Johannes Blæsgaard
Olesen. Gården stammer fra Chr.
IVs. tid og er holdt i gammel
vestjysk stil med gamle munke
sten og brolagt gårdsplads.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 25
ha., heraf 3,5 ha. eng. 24 ha. er
udlejet.
Stuehuset er opført 1820 og to
talrestaureret 1972-1985, kostalden
fra 1920 er ændret til modelværk
sted, svinestald, hestestald og hønsehus er fra 1820, laden er ændret til fårestald og
maskinhuset er opført 1820. Der findes 1 traktor, plansilo, kold lufts tørreri samt 1
vindrose i gården, der er andel i øen Svinemode, den går på skift mellem 3 ejerlaug.

STABYVEJ 73, "NØRBYGAARD",
HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-495241.
GUNNAR SØNDERBY, gårdejer,
født den 13.-3.-1934, søn af Ma
ren Graversen og Valdemar Søn
derby, gift den 26.-10.-1963 med
Rita Pedersen, født den 23.-3.1945, datter af Karen Margrethe
Hansen og Andreas Pedersen.
Parret har børnene: Bodil, født
den 4.-7.-1965, Kim, født den
28.-5.- 1967 og Gitte, født den
8.-8.-1970.
G.S. arbejder i Husby Klitplantage, han har været på Borris og Lægård landbrugssko
ler. Han overtog gården den 1.-11.-1961 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1891.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 14 ha. eng.
Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1982, kostalden fra 1954 er ændret til
pelsrum, tørrerum og lager i 1988, svinestalde opført 1922 og 1970, 3 minkhuse
1986-1988, laden fra 1922 er ændret til svinestald og korntørreri i 1966, maskinhus fra
1947 er ombygget i 1982. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Desuden er der 500 minktæver og 4 heste af
racen Dansk Varmblod. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes
2 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
STABYVEJ 76, "LED", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495423.
ANDERS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født den 7.-1.-1953, søn af Jenny og Jens
Nielsen, gift den 25.-3.-1978 med Inge Kirkeby Nielsen medhjælpende hustru, født den
8.-1.-1958, datter af Esther og Vagn Nielsen. Parret har børnene: Lene, født den
12.-10.-1978, Jens, født den 26.-11.-1980 og Klaus, født den 25.-4.-1987.
A.K.N. har været på Fjordvang og Lægård landbrugsskoler, han er formand for
Stavkær Pumpelaug. Han overtog gården den 1.-10.-1980 fra sin far. Gården har
tidligere været i familiens eje på Inge Nielsens side.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov og 6 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1953/54 og løbende restaureret, kostalden fra 1961 er udvidet i
1983, ungdyrstald opført 1983, lade 1961, maskinhus 1978, foderhus 1985 og gylletank
1987, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 600 slagtesvin
årligt. Slagtesvinene opfodres på en lejet naboejendom. Planteproduktionens salgsaf-
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fastbrændselsfyr. På gården er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation.
Gården drives sammen med Hulvej 2.

STABYVEJ 78, "ØSTER BJERG", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495445.
LEO ESAGER, gårdejer, født den 25.-12.-1939, søn af Mette Marie og Hans Nørgaard
Esager, gift den 30.-10.-1971 med Karen Bennetsen, bankassistent, født den
1.-3.-1949, datter af Signe og Aage Bennetsen. Parret har børnene: Mette, født den
21.-4.-1972, Martin, født den 17.-1.-1974, Malene, født den 22.-5.-1979 og Mathias,
født den 21-.-6.-1983.
L.E. har været i Husby Menighedsråd gennem en årrække. Han overtog gården den
1.-1.-1973 fra sine svigerforældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. plantage. Der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalden fra 1961 er ændret til farestald, klimastald og
ungdyrstald bygget 1986, svinestald opført 1986, ladebygning, gylletank og foderrum
1986. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca. 2000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker og automatisk tørfodringsanlæg. På gården er 1 deltids
medhjælper, den drives sammen med Stabyvej 82, Ulfborg.
STABYVEJ 82, "FJANDGAARD", HUSBY, 6990 ULFBORG.
LEO ESAGER, omtales under Stabyvej 78.
Gården har tidligere haft navnet "Nørby".
L.E. overtog gården den 1.-12.-1984 fra Anders Andersen Fjandgaard.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret, avlsbygningerne består af
kostald, ridehal fra 1974, lade og maskinhus fra 1947. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Gården drives sammen med Stabyvej 78, Ulfborg.
STENSIGVEJ 5, 7570 VEMB, tlf. 97-481636.
ANDERS HALKJÆR, landmand, født den 1.-7.-1912, søn af Agnes og Jens Halkjær,
gift den 14.-5.-1939 med Margrethe Mortensen, født den 15.-12.-1915, datter af Maja
og Kresten Mortensen. Parret har børnene: Johannes, født den 29.-6.-1940, Georg,
født den 6.-6.-1941, Inger, født den 8.-7.-1944, Herluf, født den 9.-5.-1948 og Arne,
født den 31.-5.-1952.
A.H. overtog gården den 1.-4.-1939, da den blev udstykket som statshusmandsbrug fra
"Sø" i Gørding.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 14,8 ha., heraf 2 ha. eng og 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1939 og maskinhus 1956. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der
produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 lagersilo og
kold lufts tørreri.

STENSIGVEJ 7, "SOLVANG", 7570 VEMB, tlf. 97-481474.
ERIK SIGAARD, chauffør, født den 21.-5.-1955, søn af Hanna og Harald Sigaard, gift
den 17.-4.-1982 med Ane Kathrine Jespersen, slagter, født den 4.-6.-1959, datter af
Metha og Frode Jespersen. Parret har børnene: Mette, født den 1.-8.-1983 og Mikael,
født den 24.-5.-1985.
E.S. arbejder ved en vognmand i Vemb. Han overtog gården i 1984 fra Peter Kri
stensen. Ejendommen er A.K.s fødehjem, forældrene Metha og Frode Jespersen
byggede gården i 1939, da den blev udstykket som statshusmandssbrug.
Areal 0,5 ha., der er frasolgt 12 ha.
Stuehuset er opført 1939 og tilbygget 1985, kostald, svinestald og lade er opført 1939
og maskinhus 1965. Gårdens besætning er på 1 årsso, der produceres ca. 20 slagtesvin
årligt, desuden er der 3 ammekøer, 3 ungdyr og 3 slagtekalve, alle krydsninger.
STENSIGVEJ 9, "MALLYHUS", 7570 VEMB, tlf. 97-481550.
BØRGE STJERNHOLM, landpostbud, født den 3.-7.-1936, søn af Chr. Stjernholm
Pedersen, gift den 24.-3.-1984 med Cicilie Katrine Rakel Nille Nielsen, assistent, født

-387den 6.-1.-1937, datter af Peder
Villumsen.
B.S. overtog gården den 1.-6.1988 fra Viktor Toft Pedersen.
Ejendomsskyld 220.000. Areal 3
ha.
Stuehuset er restaureret i 1989,
udbygningerne består af kostald
og maskinhus. Gårdens besætning
er på 3 får og 6 lam.

STENSIGVEJ 12, "ØSTERHEDE", 7570 VEMB, tlf. 97-481373.
JULIUS ØSTERGAARD, boelsmand, født den 25.-12.-1908, søn af Andrea og Kristian
Østergaard, gift den 5.-8.-1938 med Kirstine Kristensen, født den 7.-9.-1913, datter af
Katrine og Peter Kristensen. Parret har børnene: Kristian, født den 21.-1.-1939,
Ingrid, født den 23.-3.-1947 og Dagny, født den 31.-10.-1950.
J.Ø. overtog gården i december 1947 fra Gunner Kirkegaard.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. eng og 7 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1920, kostald, svinestald og lade er genopført efter en brand i
1920, maskinhus 1963. Gårdens besætning er på 2 årskøer af racen SDM og der pro
duceres ca. 12 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og byg. Der
findes 2 traktorer og lagersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENSIGVEJ 14, "VESTERHEDE", 7570 VEMB, tlf. 97-481151.
EJNAR BENDTSEN, husmand, født den 12.-7.-1909, søn af Ane Kirstine og Niels
Bendtsen, gift den 10.-7.-1949 med Astrid Nielsen, født den 11.-11.-1919, datter af
Dorthea og Niels Kr. Nielsen. Parret har børnene: Niels Kristian, født den
20.-10.-1959 og Karen, født den 28.-9.-1961.
E.B. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1941 fra sin
far.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 18,9 ha., heraf 2 ha. skov og mose samt 3 ha. eng. Der
er bortforpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1906 og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1906,
kostalden er ændret til svinestald i 1975, lade opført 1906, maskinhuse 1956 og 1968.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og kombineret træ- og oliefyr.
STENSIGVEJ 16, "SØ", NR. GØRDING, 7570 VEMB, tlf. 97-481164.
ERIK LARSEN, landmand, født den 31.-5.-1948, søn af Anna og Hans Larsen.
E.L. er smed, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-1.-1985 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17,3 ha., heraf 5 ha. eng og 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1962,
lade 1939 og maskinhus 1985. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer, 3
ungdyr og 5 slagtekalve, det er krydsningsdyr af SDM og Hereford. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vand
ingsmaskine, lagersilo, varm lufts tørreri og fastbrændselsfyr.

STENUMVEJ 1, "HOLMGAARD", RÅSTED, 7570 VEMB, tlf. 97-484075.
MAJA CHRISTENSEN, gårdejer, født den 13.-10.-1933, datter af Anne og Peter
Jakobsen, gift den 21.-10.-1962 med Christian Katborg Christensen, født den
6.-9.-1924, søn af Kathrine og Christian Christensen. Parret har børnene: Arne, født
den 17.-11.-1963, Else, født den 26.-6.-1965 og Anne Marie, født den 24.-1.-1967.
C.K.C. døde den 1.-10.-1983, han havde været på Korint Landbrugsskole og overtog
gården den 1.-7.-1962 fra sin far, som byggede den, da den blev udstykket fra "Øster
Knudsig".
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ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført 1923 og til
bygget 1977, kostalden fra 1923
er tilbygget senest i 1959, lade
opført 1923, maskinhus 1974 og
gylletank 1989. Gården drives
med en kvægproduktion på 24
årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter
og korn. Der findes 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaski
ne, lagersilo, varm lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Sønnen Arne driver ejendommen, det er meningen, han skal overtage
den som 3. generation.

STENUMVEJ 5 A, "PEDERSDAL", RÅSTED, 7570 VEMB, tlf. 97-484034.
PEDER HULDAL, landmand, født den 1.-9.-1921, søn af Karen Marie Blæsbjerg og
Laurids Larsen, gift den 9.-8.-1946 med Mathilde Sidelmann Maarbjerg, husmor, født
den 6.-1.-1925, datter af Johanne Sidelmann og Mathinus Maarbjerg. Parret har bør
nene: Karen Marie, født den 10.-11.-1947, Bente, født den 16.-6.-1952 og Ole, født
den 1.-4.-1956.
P.H. er graver ved Råsted Kirke og musiker. Han overtog gården den 1.-4.-1950 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1887.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 22,5 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1911 og tilbygget 1974, kostald, svinestald og lade fra 1943 er
ændret til systue i 1981, der er bygget lager og garage i 1988.
SVEJDALVEJ 2, "VESTER SVEJDAL", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495301.
HENRIK SØNDERGAARD, gårdejer, født den 27.-9.-1926, søn af Karen Marie og
Martin Søndergaard, gift den 7.-12.-1958 med Erna Christensen, født den 4.-7.-1936,
datter af Maren Kirk og Marius Christensen. Parret har børnene: Ruth, født den
2.-5.-1960 og Bjarne, født den 8.-4.-1962.
H.S. overtog gården den 14.-4.-1956 fra Egon Hounesen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,6 ha. 12 er lejet ud.
Stuehuset er opført 1946 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1946, maskinhus 1980. På gården er der 1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri.

SVEJDALVEJ 4, "SVEJDAL",
SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-495369.
KAJ JEPPESEN, gårdejer, født
den 5.-8.-1959, søn af Yelva og
Peder Jeppesen, bor sammen
med Connie Andresen, apoteksas
sistent, født den 26.-9.-1959, dat
ter af Ingeborg og Alfred Andre
sen.
K.J. er deltids arbejder på en
maskinstation, han har været på
Lægård og Bygholm landbrugsskoler.
Han overtog gården den 1.-2.-1981 fra Peter Daugbjerg.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 21 ha., heraf 3 ha. eng. 3 ha. er lejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret, kostald og maskinhus er
opført 1937, svinestald og lade 1927. Gården drives med en ammekobesætning på 5
ammekøer, 8 ungdyr og 3 slagtekalve, det er en blandet besætning. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plansilo, varm lufts
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tørreri samt 5 bistader. Maskinstation bruges til høst.
SVENDSHOLMVEJ 2, "SVENDS
HOLM", STABY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-492151.
JOHAN SØGAARD ANDERSEN,
gårdejer, født den 27.-12.-1937,
søn af Maja og Erik Søgaard
Andersen, gift den 30.-3.-1968
med Anne-Grethe Bank, født den
23.-7.-1945, datter af Ingeborg
og Viggo Bank. Parret har børne
ne: Marianne, født den 22.-6.1969, Birgithe, født den 28.-9.1971, Hanne, født den 14.-7.-1977

og Torben, født den 31.-5.-1979.
J.S.A. er i smågriseudvalget for Ringkøbing Amt. Han overtog gården i august 1976
fra Jette og Bjarne Nørgaard.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 4 ha. skov og
park.
Stuehuset er opført 1956 og løbende restaureret, svinestalde opført 1823, 1976, 1978
og en fra 1967, som er ændret i 1987, lade opført 1927 og maskinhus 1983 samt
gylletank 1987. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca.
3.200 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
findes 3 traktorer, automatisk tørfodringsanlæg, gastæt kornsilo, industrioliefyr som
opvarmer staldbygningerne. På gården er 1 deltids medhjælper og der bruges en del
maskinstation.

SØNDERBYVEJ 5, "NYGAARD",
GØRDING, 7570 VEMB, tlf. nr.
97-481286.
HENRY PETERSEN, gårdejer,
født den 30.-4.-1938, søn af Thilde og Jacob Petersen, gift den
15.-8.-1964 med Jytte Nielsen,
standser, født den 6.-12.-1943,
datter af Esther og Anton Niels
en. Parret har børnene: Anita,
født den 3.-I.-1962, Birthe, født
den 6.-6.-1965, Karin, født den
10.-1.-1967, Else, født den 9.8.-1970 og Bodil, født den 28.-1.-1973.
H.P. overtog gården den 1.-1.-1975 fra broderen Carl Petersen, som i 1972 købte den
fra forældrene, som købte den i 1941.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 30 ha. Der er udlejet 30 ha.
Stuehuset er opført efter en brand i 1901 og løbende restaureret, kostald opført 1901
og tilbygget 1954, spaltestald opført 1977, ungdyrstald 1982, gammel hestestald er
ændret til svinestald, lade opført 1901, maskinhus 1954, gylletank 1979 og foderhuset
fra 1982 er ændret til mink. Gårdens besætning er på 500 minktæver. Der findes 2
traktorer, 1 vandingsmaskine, lagersilo, kold lufts tørreri samt halmfyr.
SØNDERBYVEJ 4, "SØNDERBY", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495001.
ANKER KIRKGAARD JENSEN, gårdejer, født den 1.-4.-1935, søn af Kristian og
Marius Jensen, gift den 10.-11.-1956 med Anne-Lise Bendtsen, født den 12.-11.-1936,
datter af Valborg og Peder Bendtsen. Parret har børnene: Bent, født den 13.-5.-1958,
Kjeld, født den 16.-2.-1961, Mogens, født den 11.-11.-1966 og Amdi, født den
5.-2.-1971.
A.K.J. overtog gården den 1.-5.-1972 fra Alfred Sønderby.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., desuden er der forpagtet 60 ha.
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vaskeri er opført 1973, kølerum 1979 og 1981. Planteproduktionens salgsafgrøder er
grøntsager, hovedsalig gulerødder og kartofler, desuden dyrkes korn, raps og boghvede.
Der findes 5 traktorer, 1 vandingsanlæg, 1 gulerodsoptager, 1 rækkefræser, 1 såma
skine, vaskeri- og pakkemaskine, gas- og el-truck, 1 kartoffeloptager, sorteringsanlæg
til kartofler, halmfyr samt varmegenindvinding fra køleanlæg. På gården er 2 faste
medhjælpere og 2-3 deltids medhjælpere.
SØNDERBYVEJ 8, "GRØNNE", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495410.
KARSTEN HOLM, gårdejer, født den 15.-4.-1958, søn af Grethe og Christian Holm,
gift den 14.-7.-1984 med Lisbeth Henrikke Nielsen, plejehjemsassistent, født den
29.-9.-1961, datter af Mie og Erling Højager Nielsen. Parret har børnene: Trine, født
den 22.-8.-1985 og Simon, født den 23.-2.-1988.
K.H. har været på Borris og Riber Kærgaard landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-11.-1982 fra Johannes Grønne.
Ejendomsskyld 1.210.000. Areal 30 ha., der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1836 og restaureret senest i 1988, kostalden fra 1955 er ombygget
i 1987, gammel lade opført 1910 og svinestald fra 1925 er nedrevet og nybygget,
ungdyrstald og maskinhus opført 1987 og gylletank 1988. Gården drives med en kvæg
produktion på 55 årskøer og 60 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Der findes 2
traktorer og 1 vandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERKÆRVEJ 2, "VESTERGAARD", 6990 ULFBORG, tlf.
97-491076.
KAJ POULSGAARD, gårdejer,
født den 29.-6.-1922, søn af Ka
ren og Lars Poulsgaard, gift den
30.- 4.-1955 med Kirstine Wium,
født den 14.-5.-1932, datter af
Johanne og Knud Wium. Parret
har børnene: Lars, født d. 25.11.- 1958, Jørgen, født den 26.2.-1960, Ole, født den 8.-11.-1964
og Anne, født den 24.-1.-1966.
K.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1955 fra sin
mor. Gården har været i slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 52 ha.
Stuehuset er opført 1875 og løbende restaureret, svinestald og lade opført efter en
brand i 1982, maskinhus opført 1975 og gylletank 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, korn og græs til grøntpiller. Der findes 2 traktorer, 1 automatisk tørfodrings
anlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERKÆRVEJ 3, "ØSTERGAARDMARK", SØNDERKÆR, 6990 ULFBORG, tlf. 97491734.
FRANDS RAMSKOV LISBJERG, landmand, født den 5.-12.-1938, søn af Petra og Kri
stian Lisbjerg, gift den 31.-3.-1962 med Annelise Agergaard Andersen, rengøringsassi
stent, født den 31.-1.-1941, datter af Helga og Frands Andersen. Parret har børnene:
Bo, født den 25.-7.-1963, Ib, født den 28.-1.-1966, Karin, født den 31.-5.-1970 og Lo
ne, født den 14.-12.-1971.
F.R.L. er lastbilchauffør. Han overtog gården den 1.-4.-1977 fra Hans Frost.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1977, desuden er der et ældre stuehus, kostald og lade er opført
1936 og maskinhus 1987. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, 9 ungdyr og 13 slagtekalve, det er en blandet besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ær
ter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
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SØNDERKÆRVEJ 4, "STORE
MELDGAARD", 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491959.
HENRY NØRGÅRD ANDERSEN,
gårdejer, født den 12.-12.-1948,
søn af Anne og Aage Andersen,
gift den 19.-10.-1974 med Helen
Bukbjerg, kontorassistent, født d.
9.-7.-1953, datter af Lydia og
Peter Bukbjerg. Parret har bør
nene: Claus, født den 20.-9.-1975,
Jacob, født den 27.-10.-1977 og
Rasmus, født den 7.-7.-1984.
H.N.A. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1974 fra
sin far, som købte den i 1955.
Ejendomsskyld 1.770.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt ialt 23,7 ha., der er 2 ha. skov.
Desuden er der lejet 40 ha.
Stuehuset er opført 1850 og løbende restaureret, kostald opført 1968, ungdyrstald
1983, maskinhuse 1979 og 1983, foderhus og indendørs køresilo 1979, gylletank og
udendørs køresilo 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 65
ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, korn og frøgræs. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 deltids medhjælper og der
bruges en del maskinstation.

SØNDERKÆRVEJ 6, "LILLE
MELDGAARD", 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491812.
EINAR IVERSEN, gårdejer, født
den 12.-6.-1923, søn af Else og
Ingvard Iversen, gift den 29.12.-1955 med Hanne Knudsen,
født den 25.-3.-1934, datter af
Marie og Peter Knudsen. Parret
har børnene: Solveig, født den
19.-10.-1956, tvillingerne Else og
Bodil, født den 21.-11.-1958 og
Lone, født den 1.-7.-1963.
E.I. har været kirkesanger i Ulfborg Kirke, har været på Høng Husmandsskole og
været i Menighedsrådet gennem en årrække. Han overtog gården den 1.-1.-1956 fra sin
svigerfar, som købte den i 1919.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 30 ha., heraf 3,5 ha. plantage. 8 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1853 og løbende restaureret, kostald opført 1930, ungdyrstald
1934, lade 1944 og maskinhus 1978. Gården drives med en ammekobesætning på 9
årskøer, 6 ungdyr og 3 slagtekalve, alle Limousine-krydsninger, desuden er der 4
moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

SØNDERKÆRVEJ 8, "ØSTERGAARD", 6990 ULFBORG.
KARSTEN FILSØ, gårdejer, født den 7.-9.-1959, søn af Sonja og Frederik Filsø, gift
den 27.-9.-1987 med Anne Marie Susgaard, miljøtekniker, født den 3.-3.-1959, datter
af Hilda og Christian Susgaard.
K.F. er socialpædagog i Ringkøbing. Han overtog gården i 1989 fra sin svigerfar.
Gården har været i slægtens eje siden 1923.
Areal 25 ha., heraf 6 ha. skov. Jorden er udlejet i 1989, men herefter vil ejeren selv
drive den.
Stuehuset er opført 1823 og restaureret 1989, kostald opført 1941, svinestald og lade
1923 og maskinhus 1950.
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FÆRD", 6990 ULFBORG, tlf. 97491150.
VAGN MADSEN, husmand, født
den 19.-6.-1924, søn af Karoline
og Marius Madsen, gift den 6.6.-1961 med Sonja Rita Peder
sen, født den 24.-4.-1936. Parret
har børnene: Ejner, født den 24.7.- 1959, Erik, født den 6.-8.1961, Inger, født den 20.- 10.1973 og død den 14.-1.-1976, In
ger, født den 26.-11.-1976.
V.M. overtog gården i april 1949 fra Niels Østergaard.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, kostalden er senest tilbygget
1968, staklade opført 1970 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion
på 18 årskøer, 18 ungdyr og 7 slagtekalve af racen DRK. Der findes 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERKÆRVEJ 14, "KNYG- SAND", 6990 ULFBORG, tlf. 97-491641.
JENS LADING, afdelingsleder, født den 27.-7.-1944, søn af Anne Marie og Knud
Lading, gift den 2.-12.-1967 med Christa Hegaard, køkkenmedhjælper, født den 7.7.-1945, datter af Karen og Henry Hegaard. Parret har børnene: Charlotte, født den
26.-4.-1968 og Morten, født den 3.-1.-1970.
J.L. og C.L. arbejder begge på Ulfborg Kærgaard. Han overtog gården den 15.-2.-1986
fra Aksel Johannesen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1954 og løbende restaureret, alle avlsbygningerne, bestående af
korstald, svinestald og lade, er genopført efter en brand i 1954. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der findes 1
traktor og 1 mejetærsker.
TANGSGÅRDSVEJ 8,
"PØTGAARD", BUR, 7570 VEMB, tlf.
97-484030.
ARNE MIKKELSEN, gårdejer,
født den 14.-6.-1919, søn af Em
ma og Kristian Mikkelsen, bor
sammen med Alma Bjerre, født
den 9.- 1.-1925, datter af Mar
grethe og Kristen Bjerre. Parret
har børnene: Inger, født den
19.-3.-1949 og tvillingerne Rag
na og Poul, født den. 28.-8.-1951.
A.M. overtog gården i 1952 fra
Søgaard Olsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,5 ha. eng. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1911, avlsbygningerne består af ældre stald og lade. På
gården er der 1 traktor, 1 vandingsmaskine og tårnsilo med kold lufts tørreri.
TANGGÅRDSVEJ 10, "KJÆRSGAARD", BUR, 7570 VEMB, tlf. 97-484171.
EJVIND CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 25.-12.-1949, søn af Elisabeth og Andreas
Christiansen, gift den 4.-11.-1973 med Johanne Poulsgaard Jensen, sygehjælper, født
den 26.-1.-1951, datter af Ellen og Kristian Jensen. Parret har børnene: Anders, født
den 22.-5.-1975, Dorthe, født den 25.-5.-1977, Martin, født den 14.-5.-1981 og Helene,
født den 21.-12.-1986.
E.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1975 fra
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den halvdel.
Kjærsgaards ejendomsskyld er på
500.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1926 og lø
bende restaureret, svinestalden
er tilbygget 1949 og omforandret
i 1969, lade opført 1926 og ma
skinhus 1952. Gården drives sam
men med Gedmosevej 5, hvor Ej
vind Christiansen ejer den ene
halvdel.
TORSTEDVEJ 10, "GAMMEL TRANDFLOD", 6990 ULFBORG, tlf. 97-491205.
OVE SØJBORG, gårdejer, født den 13.-2.-1917, søn af Kirsten og Søren Søjborg, gift
den 29.-5.-1950 med Edith Kirkeby Jensen, født den 27.-9.-1926, datter af Astrid og
Kristen Bøge Jensen. Parret har børnene: Karsten, født den 20.-9.-1951 og Erik, født
den 21.-1.-1954.
O.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1950 fra sin
moster og onkel Karen og Frantz Lassen Andersen, hos hvem O.L. kom i pleje ved
som 3-årig, han overtog derfor gården efter dem. Gården havde været i Lassen
familien gennem 3 gererationer.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 37,5 ha., heraf 2,5 ha. eng og 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1903 efter en brand, det er løbende restaureret, kostald, svine
stald og lade er bygget 1903 og genopført efter en brand i 1946, maskinhus og
hønsehus opført 1955. Før branden i 1903 var der pottemagerværksted på gården.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri.

TORUPVEJ 1, "SIGGAARDS BOEL", KLEM, 6990 ULFBORG, tlf.97-495127.
HANS HOUNISEN, gårdejer, født den 12.-2.-1934, søn af Jette Krestine og Jens Peter
Hounisen, gift den 9.-7.-1960 med Johanne Andersen, hjemmesygeplejerske, født den
19.-1.-1929, datter af Maren og Anders Andersen. Parret har børnene: Ivan, født den
29.-1.-1961, Elsebeth, født den 25.-7.-1962 og Peter, født den 19.-12.-1965.
H.H. overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 20,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er frasolgt 6,6 ha. og
der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1848 og tilbygget for ca. 60 år siden, kostalden fra 1966 er
ændret til svinestald i 1978, lade opført 1916 og maskinhus 1964. Gården drives med
en svineproduktion på 27 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, resten
sælges som smågrise, desuden er der 1 ammeko og 1 ungdyr af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo,
kold lufts tørreri samt træfyr.
TORUPVEJ 3, "OVER TORUP", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495066.
PETER JENSEN, gårdejer, født den 27.-10.-1920, søn af Birgitte og Niels Kr. Jensen,
gift den 14.-12.-1943 med Anne Sofie Hedegaard Andersen, født den 27.-7.-1923,
datter af Else Kirstine og Anders Hedegaard Andersen. Parret har børnene: Herluf,
født den 31.-5.-1944, Inger, født den 10.-6.-1948, Jens, født den 5.-6.-1951 og
Else-Kirstine, født den 18.-9.-1955.
P.J. overtog gården i august 1944 fra sin far.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1910 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade opført
1850. Gårdens besætning er på 8 årskøer, 11 ungdyr og 2 slagtekalve, det er en
blandet besætning, desuden er der 4 årssøer, der sælges ca. 60 smågrise og 20 slag
tesvin årligt. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og lagersilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
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JENS THOMSEN, gårdejer, født den 5.-6.-1926, søn af Kirstine og Thomas Thomsen,
gift den 30.-10.-1956 med Ingrid Wollesen, født den 16.-8.-1935, datter af Kirstine og
Jens Wollesen. Parret har børnene: Susanne, født den 12.-5.-1960 og Lisbet, født den
20.-3.-1969.
J.T. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1908.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 37 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1965, kostalden fra 1965 er ændret til svinestald i 1976, svinestalde opført 1965 og 1976, lade og maskinhus 1965, alle bygningerne fra 1965 er
opført efter en brand. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der
produceres ca. 850 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, tårnsilo og varm lufts tørreri.

TORUPVEJ 7, "NEDER TORUP", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495078.
CHRISTIAN RUDOLF HOLM, gårdejer, født den 23.-4.-1933, søn af Thora og Hans
Holm, gift den 3.-11.-1957 med Grethe Kjeldsen, født den 8.-2.-1940, datter af Signe
og Anton Kjeldsen. Parret har børnene: Karsten, født den 15.-4.-1958, Hans Anton,
født den 1.-2.-1959, John, født den 14.- 8.-1967 og Kim, født den 20.-5.- 1971.
C.R.H. har været på Lundbæk Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-8.-1975 fra
Folmer Rud Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset blev opført efter en brand i 1921 og restaureret 1975, kostalde opført 1954
og 1977, maskinhus 1976, gylletank 1989 og desuden er der en ældre lade. Gården
drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 92 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 roeoptager, 1 skårlægger og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
finsnitning og der er 1 fast medhjælper.
TORUPVEJ 9, SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG.
BENT KIRKGAARD JENSEN, gårdejer, født den 13.-5.-1958, søn af Anne Lise og
Anker Kirkgaard Jensen, gift den 13.-5.-1988 med Else Kirstine Jensen, født den
18.-9.-1955, datter af Sofie og Anders Peter Jensen, parret har børnene: Niels
Christian, født den 19.-6.-1976, Marianne, født den 5.-3.-1983 og Anette, født den
10.-4.-1985.
B.K.J. arbejder hos sine forældre, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-3.-1985 fra Marie og Jens Peder Torup.
Areal 23 ha., heraf 3,5 ha. eng. 20 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1935 og løbende restaureret, lade opført 1929, svinestald og
maskinhus 1979. Gårdens besætning er på 3 årssøer, der sælges ca. 25 smågrise og 25
slagtesvin årligt. Desuden er der 2 ammekøer, begge krydsninger, samt 10 moderfår
også af blandet race. Der findes 1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri.

TRIMAGERVEJ 1, "TRIMAGER",
HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-495113.
JENS CHRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født den 12.-4.-1937,
søn af Kirstine og P. Chr. Ander
sen, gift den 29.-10.-1968 med
Marie Johansen, født den 21.-4.1948, datter af Chrestine og An
dreas Johansen. Parret har bør
nene: Lena, født den 3.-6.-1970
og Helle, født den 5.-2.-1973.
J.C.A. har været på Korinth
Landbrugsskole, han har været i

bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården i august 1971 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. genration på gården, som har været i familiens eje fra omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.019.000. Areal 19 ha., der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og tilbygget i 1979, kostald opført 1939 og tilbygget
senest i 1987, spaltestald opført 1980, lade 1950, maskinhus 1973, foderhus 1987 og
gylletank 1988, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, lagersilo, varm lufts tørreri samt 1
anlæg med kompostorm. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

UDSTRUPVEJ 1-3, "UDSTRUP", 6990 ULFBORG, tlf. 97-495254.
JØRGEN PETER JØRGENSEN, godsejer, født den 5.-9.-1927, søn af Rasmus Jørgen
sen, gift den 4.-5.-1956 med Kirsten Christensen, født den 4.-11.-1936, datter af Chr.
Christensen. Parret har datteren Anne Mette, født den 1.-3.-1963.
J.P.J. har været på Dalum Landbrugsskole 2 gange, har været forvalter på flere større
gårde, har været folketingskandidat, været medlem af Korup-Ubberup Sogneråd og
bestyrelsesmedlem i Fynsværket. Han købte gården i 1972 fra H.C. Lilleør. Gården er
en gammel herregård, hvor hovedbygningen er fredet.
Ejendomsskyld 6.400.000. Areal 222 ha. samt 16 ha. rørskær, der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1748 og gennemrestaureret 1972-1976, udbygningerne består af
kostalde, lader fra 1987, maskinhuse med tørreri til 10.000 tdr. korn samt foderhus.
Godsets besætning er på 5 ammekøer af racen Hereford. Der er 1 forvalterbolig.
Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, ærter, raps og hvede. Der findes 5
traktorer, 1 mejetærsker, 2 plansiloer og varm lufts tørreri. På gården er 1 forvalter,
2 medhjælpere og der bruges en del maskinstation.
ULFBORG KIRKEBYVEJ 37, "VESTER BUKBJERG", ULFBORG KIRKEBY, 6990
ULFBORG, tlf. 97-491310.
SØREN NAGSTRUP, gårdejer, født den 15.-7.-1927, søn af Kirstine og Peder Chr.
Nagstrup, gift den 28.-5.-1957 med Ida Pedersen, født den 7.-2.-1933, datter af
Kirstine og Peder Chr. Pedersen. Parret har børnene: Peder Christian, født den
18.-4.-1958, Birgitte, født den 23.-6.-1960, Henrik, født den 15.-3.-1962 og Knud, født
den 3.-9.-1969.
S.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1957 fra sine
forældre, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 75,8 ha., heraf 11 ha. skov og 6,7 ha. hede.
Stuehuset er opført 1923 og løbende restaureret, kostald opført 1966, ungdyrstald
1981, svinestald 1906, lade 1910 og foderhus 1966, desuden er der indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 65 ungdyr og 24 slagtekalve, alle
af racen RDM. Der findes 2 traktorer, 1 maslkestald, elektronisk kraftfodringsanlæg,
lagersilo og varm lufts tørreri. 1 søn er medhjælper og der bruges en del maskinstati
on.

ULFBORG KIRKEBYVEJ 39, "ØSTER BUKBJERG", 6990 ULFBORG, tlf. 97-492146.
CHRISTIAN og PALLE BUKBJERG, gårdejere.
C.B. er født den 1.-9.-1946 og P.B. den 30.-11.-1947, sønner af Lydia og Peder
Bukbjerg.
C.B. er gift den 18.-11.-1978 med Anne Grethe Slot Jensen, født den 14.-1.-1952,
datter af Marianne og Ole Jensen. Parret har børnene: Kirsten, født den 3.-10.-1980
og Jens, født den 10.-6.-1982.
P.B. er gift den 8.-10.-1977 med Betzy Grove, bankassistent, født den 27.-10.-1953,
datter af Karen og Richard Grove. Parret har børnene: Simon, født den 6.-6.-1980 og
Anders, født den 26.-10.-1982.
C.B. og P.B. har begge været på Gråsten Landbrugsskole. De overtog gården den
1.-7.-1975 fra deres far, nuværende ejere, som driver gården som I/S, er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 57,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Desuden er der forpagtet
50 ha.

-396Øster Bukbjergs stuehus er opført 1896 og 1977 og løbende restaureret, kostald opført
1969, ungdyrstald 1973, svinestalde 1955 og 1912, sidstnævnt er restaureret i 1983,
maskinhus opført 1979, foderhus 1969 og gylletank 1988, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Der produceres desuden ca. 1.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er fremavlskorn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, 2 gastætte siloer og varm lufts tørreri.

ULFBORG KIRKEBYVEJ 41,
"GAMMEL
PRÆSTEGAARD",
6990 ULFBORG, tlf. 97-491318.
VALDEMAR HØGSBERG KRI
STENSEN, gårdejer, født den
10.-11.-1923, søn af Anne og
Jens Kristensen, gift den 25.-5.-1949
med Anne Marie Hauskov, født
den 6.-3.- 1922, datter af Inge
borg og Jens Hauskov Jensen.
Parret har børnene: Jens, født
den 24.-3.-1950, Per, født den
26.-12.-1952, Jørgen, født den
21.-10.-1954, Anne, født den 20.-5.-1956 og Johannes, født den 11.-2.-1960.
V.H.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1971
fra sin bror, Hans Høgsberg, som havde den i 8 år, slægten Høgsberg Kristensen kom
til gården i 1902.
Ejendommen var gammel præstegård indtil 1902.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 40 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført 1771 og løbende restaureret, stuehuset er stadig holdt i den gamle
stil såvel indvendig som udvendig, der er forpagterbolig fra 1850. Kostald opført 1966,
svinestald 1833, hestestald 1850, lade 1900, trælade 1920 og maskinhus 1935. Gårdens
besætning er på 10 kvier og 1 tyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VANGSBOVEJ 1, "HOFMANDSGAVE", ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULFBORG, tlf.
97-492466.
LEON PEDERSEN, tømrer, født den 8.-4.-1960, søn af Oda og Hans Pedersen, gift den
14.-6.-1986 med Lone Svendsen, træindustriarbejder, født den 8.-6.-1963, datter af
Elle og Frede Svendsen.
Begge ægtefæller arbejder på møbelfabrik. L.P. overtog gården den 15.-1.-1984 fra
Maren Jakobsen.
Areal 8,5 ha., heraf 2,8 ha. eng.
Ejendommens bygninger består af stuehus, kostald, svinestald og lade. Gårdens
besætning er på 4 moderfår, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er andel i en mejetærsker og en del vildandeopdræt på gården.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VANGSBOVEJ 2, "BRIXTOFT",
ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491913.
HANS PEDERSEN, husmand,
født den 2.-12.-1930, søn af
Louise og Magnus Pedersen, gift
den 4.-9.-1955 med Oda Peder
sen, rengøringsassistent, født
den 16.- 9.-1935, datter af Elna
Marie og Andreas Pedersen. Par
ret har børnene: Eigil, født den
22.-1.-1957, Leon, født den 8.-
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4.-1960, Bente, født den 29.-4.-1963, Tommy, født den 14.-2.-1966 og Aase, født den
20.-1.-1971.
H.P. er specialarbejder. Han overtog gården den 11.-8.-1955 af Marie og Anders Gade.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 6 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er af
ældre dato og maskinhus fra 1970. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der fin
des 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr.
VEDERSØVEJ 1, "STAMPE", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491417.
NIELS BUNDGAARD, gårdejer, født den 5.-9.-1905. N.B. blev gift i 1935.
N.B. overtog gården i 1939 fra Jens Kristensen.
Jorden er delvis lejet ud. Alle bygningerne er af ældre dato.
VEDERSØVEJ 3, "VESTER BUNDGAARD", MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491979.
ØJVIND ANDREASEN, gårdejer, født den 20.-5.-1955, søn af Lis og Peter Andreasen,
gift den 11.-2.-1988 med Karin Christensen, hjemmehjælper, født den 11.-2.-1961,
datter af Lilly og Børge Christensen. Parret har børnene: Anette, født den 7.-6.-1984,
Majbritt, født den 29.-8.-1986 og Thomas, født den 11.-8.-1988.
Ø.A. driver maskinstation. Han overtog gården i oktober 1983 fra Harald Holm.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 17,5 ha., desuden er der lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1860, senere tilbygget og løbende restaureret, kostalden fra 1961
er ændret til svinestald i 1985, maskinhus opført 1986 og desuden er der en ældre
lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og
raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plansilo og varm lufts
tørreri.
VEDERSØVEJ 4, MADUM, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492418.
DAN MOGENSEN, vognmand, født den 16.-11.-1962, søn af Maren og Johannes
Mogensen, bor sammen med Bodil Poulsgaard, køkkenassistent, født den 9.-2.-1966,
datter af Rita og Thorkild Poulsgaard. Parret har sønnen Tonny, født den 10.-9.-1987.
D.M. driver vognmandsforretning fra ejendommen. Han overtog gården den 1.-1.-1984
fra Kresten Peder Pedersen.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1987, svinestald opført 1916, minkhal 1988,
maskinhus 1976, desuden er der en lade. Der produceres ca. 300 slagtesvin årligt, der
er 1 ammeko og 2 slagtekalve af racen SDM. Minkproduktionen er på 420 tæver. På
gården er der 1 traktor, lagersilo og korntørreri.
VEMBVEJ 2, 6990 ULFBORG.
BENT LARSEN, gårdejer, omtales under Kytterupvej 20.
B.L. overtog gården i foråret 1983 fra Svend Aage Madsen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 9,9 ha.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1983. Ejendommen drives sammen med
Kytterupvej 20.
VEMBVEJ 10, "HUSTED", ULF
BORG KIRKEBY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491322.
MARIE KNUDSEN, gårdejer, født
den 3.-7.-1912, datter af Birgitte
og Kristian Smedegaard, gift den
14.-8.-1949 med Svend Knudsen,
født den 15.-3.-1915, søn af Ma
rie og Kristen Knudsen. Parret
har børnene: Birthe, født den
15.-7.-1951, Bodil, født den 24.2.-1953 og Kristian, født den
7.-11.-1955.

S.K. døde den 6.-6.-1987.
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M.K. overtog gården i 1950 fra sin far.
Areal 44 ha., der er ca. 8 ha. eng. Jorden er lejet ud.
Alle bygningerne, bestående af stuehus, kostald, svinestald og lade, er ca. 80 år
gamle.

VEMBVEJ 19, "FIPPENBORG",
ULFBORG KIRKEBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491794.
GUNNER GRØNKJÆR KRISTEN
SEN, landmand, født den 5.-1.1929, gift den 5.-11.-1955 med
Gerda Skovgaard Nielsen, rengøringsassitent, født d. 31.-7.-1932,
datter af Dorthea og Lars Rønn
Nielsen. Parret har børnene:
Lars, født den 14.-8.-1957, Gert,
født den 11.-3.-1961 og tvilling
erne, Dorthe og Birgit, født, den
23.-12.-1967.
G.G.K. overtog gården den 1.-11.-1965 fra Mads Bydsøe.
Areal 18,2 ha., der er solgt 1 ha. og der er 3 ha. skov. 13 ha. er forpagtet.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret, svinestald opført 1946, lade 1947
og maskinhus 1981. Gårdens besætning er på 5 moderfår, alle kreydsninger. Plante
produktionens salgsafgrøder er kartofler og jordbær. Der findes 1 traktor og 1 meje
tærsker.

VEMBVEJ 23, "SANDVAD", ULF
BORG KIRKEBY, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491674.
BENT SMEDEGAARD, landmand,
født den 23.-10.-1945, søn af
Margrethe og Jens Smedegaard,
gift den 19.-10.-1968 med Else
Skou, født den 27.-7.-1948, dat
ter af Grethe og Erik Skovu.
Parret har børnene: Jens, født
den 27.- 2.-1970, Mads, født den
23.-9.- 1974 og Anders, født den
3.-5.- 1976.
B.S. er traktorfører på en maskinstation. Han overtog gården den 1.-4.-1971 fra Henry
Jensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 14,5 ha., heraf 5,5 ha. eng. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret, svinestald opført 1973, lade og
maskinhus 1983. Gårdens besætning er på 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, ærter, raps og græs til grøntpiller. Der findes 2 traktorer, 1 vandingsanlæg og
halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
VIUMVEJ 5, 6990 ULFBORG.
LENNART TROLLE JENSEN, gårdejer, omtales under Skråvej 6.
L.T.J. overtog gården den 1.-1.-1988 fra Anna og Orla Vanting.
Ejendomsskyld 220.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1910 og ombygget 1988, stald opført 1910. Gården drives sammen
med Skråvej 6.

ØBYVEJ 1 A, "VEJBÆK", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495216.
GUNNAR VEJBÆK, gårdejer, født den 24.-6.-1924, søn af Jenny og Valdemar Vejbæk,
gift den 19.-5.-1965 med Birtha Spaabæk, lærer, født den 5.-4.-1930, datter af
Barbara og Marinus Spaabæk. Parret har børnene: Thomas, født den 17.-10.-1965,
Moust, født den 12.-9.-1966 og Jens, født den 8.-9.-1967.
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delund Landbrugsskole. Han over
tog gården i efteråret 1955 efter
sin far, G.V. er 3. generation på
gården, som blev købt af bedste
faderen i 1884.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
24 ha., der er frasolgt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løb
ende restaureret, svinestald og
lade er i 1957 opført efter en
brand. Gården drives med en svi
neproduktion på 30 årssøer, der
sælges ca. 600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der findes 1 traktor, 1 lagersilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation brug
es til en del af markarbejdet.
ØBYVEJ 3, HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495220.
TAGE ANDERSEN, gårdejer, født den 10.-8.-1956, søn af Dagmar og Jens Andersen,
gift den 4.-6.-1983 med Hanne Damsgaard Hansen, køkkenassistent, født den
22.-6.-1959, datter af Karen og Preben Damsgaard Hansen. Parret har børnene: Ole,
født den 22.-10.-1983 og Jeppe, født den 4.-3.-1988.
T.A. er handels- og kontoruddannet, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han
overtog gården i januar 1980 fra sin far, Jens Andersen.
Ejendomsskyld 2.00.000. Areal 42 ha., der er tilkøbt 25 ha. Desuden er der lejet 18
ha.
Stuehuset er opført 1935 og tilbygget 1956, det er løbende vedligeholdt. Kostalden fra
1935 er tilbygget 1950 og ændret til svinestald i 1979, sostald opført 1980, klimastald
og forfedestald 1984, slagtesvinestald og gylletank 1986. Gården drives med en
svineproduktion på 150 årssøer, der produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps, havre og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, automatisk vådfodringsanlæg, 2 gastætte siloer og varm lufts tørreri. På
gården er 1 fast medhjælper.
ØBYVEJ 5, "NYGAARD", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495049.
JENS VAGN HVIDBERG JENSEN, gårdejer, født den 2.-8.-1932, søn af Karen Hvidberg og Marius Jensen, gift den 26.-7.-1959 med Marie Lindersgaard, plejehjems
medhjælper, født den 2.-1.-1936, datter af Valborg og Frede Lindersgaard. Parret har
børnene: Anne Mette, født den 16.-12.-1959, Valborg, født den 25.-10.-1961 og Marius,
født den 15.-3.-1963.
Begge ægtefæller har været i Menighedsrådet i en årrække. J.V.H.J. har været på
Ladelund Landbrugsskole, han er kirkesanger i Husby, Nissum og Thorsminde. Han
overtog gården den 1.-8.-1959 fra sine forældre, som købte den i 1923.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 4 ha. plantage.
Stuehuset blev genopført efter en brand i 1936, det er løbende restaureret. De øvrige
bygninger blev genopført efter en brand i 1959, der er kostald, som er ændret til svin
i 1985, desuden er der svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt, desuden er der 2 ammekøer og 2 slagtekalve, alle
af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og græs til
grøntpiller. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagesilo, varm lufts tørreri samt
halmfyr.
ØBYVEJ 8, "ØGAARD", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495456.
CHRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, født den 28.-9.-1960, søn af Anna og Peder Dam
Jakobsen.
C.J. arbejder med høstning af rør, han har været på Lægård og Riber Kærgård
landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-1.-1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1878 og løbende restaureret, ældre kostald er ændret til
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lade er af ældre lade, maskinhus
fra 1976. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion be
stående af korn, ærter, raps og
frøgræs. Der findes 2 traktorer,
plansilo, varm og kold lufts tør
reri. Maskinstation bruges til
høst.

ØGELSTRUPVET 2, "ØGEL
STRUP", RÅSTED, 7570 VEMB,
tlf. 97-481062.
PER MADSEN, gårdejer, født
den 22.-7.-1925, søn af Gudrun
og Carl Madsen, gift den 21.-5.1966 med Harriet Sørensen, født
den 8.-1.-1943, datter af Elly og
Ejler Sørensen. Parret har børne
ne: Inger, født den 15.-5.-1967
og Steen, født den 1.-12.-1968.
P.M. døde den 11.-3.-1989, han
er uddannet indenfor landbrug og
har været forvalter på "Filsø". Han overtog gården i september 1960 fra Ernst
Schnuckel.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 89 ha., heraf 3 ha. hede.
Stuehuset er opført 1800 og løbende restaureret, kostalden fra 1926 er ændret til
kyllinger og 1960 og til svinestald i 1984, svinestald og lade opført 1926 og maskinhus
1927. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 750
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, almindelig rajgræs og
hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og 1 sprinklervan
dingsanlæg, 6 plansiloer og varm lufts tørreri samt halmfyr.
Gården "Engomhus", Skærummøllevej 5, blev købt i 1984 og hører til ejendommen.
ØRVIGVET 4, "VESTER SUSGAARD", GØRDING, 7570 VEMB,
tlf. 97-481284.
TENS PETER TANDERUP, gård
ejer, født den 26.-7.-1943, søn af
Claudia og Tens Tanderup.
T.P.T. overtog gården den l.-l.1978 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
46 ha., heraf 2 ha. plantage. Der
er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1928 og løb
ende restaureret, spaltestald
opført 1977, kostald, lade og maskinhus er genopført efter en brand 1981, gylletank
opført 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg
og 1 vandingsmaskine samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØRVIGVET 5, "ØSTER SUSGAARD", GØRDING, 7570 VEMB, tlf. 97-481283.
EGON SØNDERBY, gårdejer, født den 11.-8.-1953, søn af Anne og Arne Sønderby, gift
den 24.-4.-1982 med Inger Sørensen, bankassistent, født den 3.-6.-1958, datter af
Tohanne og Thorvald Sørensen. Parret har børnene: Brian, født den 9.-10.-1982 og
Tine, født den 10.-8.-1987.
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arbejder nu på en minkfarm. Han
overtog gården den 1.-2.-1986
fra sin far.
Ejendomsskyld 850.000. Areal
14,4 ha., heraf 2 ha. eng som er
lejet ud.
Stuehuset er opført omkring 1850
og løbende restaureret, kostalden
fra 1964 er ombygget i 1982
efter en brand, der er en lukket
minkhal fra 1988, laden fra 1982
er opført efter en brand og ma
skinhuset er fra 1975. Gårdens besætning er på 300 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsma
skine, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet
ØRVIGVEJ 6, "BJERG", GØR
DING, 7570 VEMB, tlf. 97-481067.
ELI BJERG, gårdejer, født den
17.-9.-1928, søn af Magna og
Theodor Bjerg, gift den 14.-2.1976 med Ellis Nedergaard, født
den 24.-6.-1943, datter af Helga
Marie og Kristian Nedergaard.
Parret har børnene: Karen Mar
grethe, født den 18.-3.-1976, In
ge Elisabeth, født den 1.-6.-1977
og Else, født den 13.-7.-1979.
E.B. overtog gården i 1967 fra
sine forældre. Gården har tilhørt familien gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41 ha., heraf 7,5 ha. eng. 1 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1911 og løbende restaureret, kostalden fra 1959 er tilbygget og
omforandret i 1969, svinestald opført 1911, lade 1950 og maskinhus 1974, desuden er
der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 27 ungdyr
og 10 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ØSTERSOGNSVEJ 2, "LILLE HØJTOFT", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf.
97-495671.
BJARNE MIKKELSEN, pelsdyravler, født den 7.-10.-1955, søn af Edith og Thorvald
Mikkelsen, gift den 5.-3.-1983 med Helene Hounsgaard, køkkenassistent, født den
1.-2.-1959, datter af Ane og Lars Hounsgaard. Parret har børnene: Michael, født den
12.-9.-1981, Mie, født den 27.-12.-1983 og Lars, født den 15.-4.-1987.
B.M. er uddannet folkeskolelærer. Han overtog gården den 21.-1.-1982.
Areal 3 ha., der er tilkøbt 2,5 ha. og der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1867 og gennemrestaureret 1979, kostalden er ændret til pelseri
og tørreri i 1987/88, der er 6 2-rækkers minkhaller og 2 4-rækkers minkhaller, lade
opført 1966. Gården drives med en besætning på 700 minktæver og 200 Sølvræve. Der
er halmfyr.
ØSTERSOGNSVEJ 7, "VESTER GADEGAARD", SDR. NISSUM, 6990 ULFBORG, tlf.
97-495163.
SVEND AAGE ANDERSEN, gårdejer, født den 3.-5.-1911, søn af Kirstine og Jan An
dersen, gift den 22.-5.-1937 med Dagny Nielsen, født den 19.-9.-1916, datter af Marie
og Anton Nielsen. Parret har børnene: Jan Oluf, født den 9.-8.-1940, Krestine, født
den 27.-10.-1941, Mette Marie, født den 25.-11.-1946, Kirsten Marie, født den 18.8.-1951 og Agda Susanne, født den 5.-4.-1955.

og lagersilo. Maskinstation bruges til høst.

Svend AAge Andersen overtog
gården den 1.- 4.-1937 fra sin
far.
Ejendomsskyld 442.000. Areal
10,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der
er 2,5 ha. eng. 8 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1880 og til
bygget 1954, kostald og svine
stald er tilbygget 1928, lade op
ført 1928 og maskinhuse 1947 og
1968. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående
af korn. Der findes 2 traktorer

ØVEJ 2, HUSBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-495326.
AKSEL GADE HANSEN, gårdej
er, født den 13.-5.-1953, søn af
Ingrid og Egon Hansen, gift den
3.-6.-1978 med Agnethe Graversen, kontorassistent, født den
2.-9.- 1964, datter af Anna og
Johannes Graversen. Parret har
børnene: Mette, født den 20.-8.1979, Søren, født den 18.-5.-1981
og Michael, født den 5.-2.-1988.
A.G.H. har været på mejerikon
toret, han har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler, har været tillidsmand i
Topsikring, er i planteavlsudvalget for Ringkøbing-Ulfborg Landboforening og i repræ
sentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog gården i august 1977 fra Svend
Fredskilde.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Desuden er der forpagtet
60 ha.
Stuehuset er opført 1932 og tilbygget 1978, det er løbende restaureret. Kostalden fra
1932 er ændret til svinestald i 1977, svinestald opført 1978, lade og gylletank 1982 og
maskinhus 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.100 stk. årligt,
desuden er der 3 ammekøer, 6 ungdyr og 1 slagtekalv af racerne Charolais og Simmen
taler. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksærter, spisekartofler og frøgræs.
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, 1
kartoffelhypper, 1 grøblemaskine (rendemaskine), automatisk tørfodringsanlæg, plansilo
og varm lufts tørreri. Om sommeren er der 1 fast medhjælper. Gården drives sammen
med Vedersø Præstegård, hvor der produceres 1.100 slagtesvin årligt. Jorden er med
regnet i det forpagtede areal.

AAVEJ 1, "SILBJERG", HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495226.
ARNE HANSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1926, søn af Karen og Alfred Hansen, gift
den 27.-3.-1952 med Mary Bojsen, født den 20.-12.-1928, datter af Helene og Alfred
Bojsen. Parret har børnene: Karen Marie, født den 24.-12.-1952, Alice, født den
16.-3.-1954 og tvillingerne Margit og Alfred, født den 31.-8.-1955.
Ægteparret arbejder med afgøring af tagrør. A.H. overtog gården den 1.-2.-1952 fra
Niels Jensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,9 ha., heraf 1 ha. eng. 1 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1977, desuden er der ældre kostald og svine
stald samt ældre lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor og andel i mejetærsker.
AAVEJ 2, HUSBY, 6990 ULFBORG, tlf. 97-495885.
AKSEL KNUDSEN, forpagter, født den 30.-4.-1958, søn af Hanne og Henry Knudsen,
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gift den 26.-5.-1984 med Lisbeth
Bang, født den 6.-11.-1961, dat
ter af Grethe og Ejner Bang.
Parret har børnene: Michael,
født den 26.-2.-1985 og Carina,
født den 24.-11.-1986.
A.K. har været på Hammerum og
Lægård landbrugsskoler. Han for
pagtede gården den 1.-3.-1988
fra den gamle præstegård i Hus
by sogn.
Areal 32 ha., heraf 6 ha. eng og
rørskær.
Stuehusets alder er ukendt, kostalden er fra 1960, foderhus, ungdyrstald og maskinhus
fra 1984, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer og 40 ungdyr af blandet race. Der findes 2 traktorer og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

AAVEJ 4, HUSBY, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-495038.
KARL AAGE RATHKJEN, gård
ejer, født den 29.-7.-1963, søn
af Else og Villy Rathkjen.
K.AA.R. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-4.-1986 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 9
ha.
Stuehuset er opført 1925 og løb
ende restaureret, det er ombygget i 1977. Kostalden fra 1925 er tilbygget 1974, lade
opført 1925 og tilbygget 1976, maskinhus opført 1972 og gylletank 1989. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer og 35 ungdyr af racen Jersey. Der findes 2
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
K.AA.R. ejer og driver også Klitvej 4, Sdr. Nissum.
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VINDERUP KOMMUNE

AGERBÆKVEJ 4, AGERBÆK,
7830 VINDERUP.
MADS DUNKER, gårdejer, omtal
es under Hjerl Hedevej 12.
M.D. overtog gården den 15.-7.1987 fra Jens Lauridsen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
30 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført omkring
1900, svinestalde fra omkring
1900 og 1977, lade 1900, desuden
er der et maskinhus. Gården dri
ves med en svineproduktion på
55 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise årligt og resten opfedes. Der findes 4
tårnsiloer med varm lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med Hjerl
Hedevej 12-15.

BAUNEHØJVEJ 6, "BAUNEHØJ",
BAUNEHØJ, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-440071.
JENS AAGE RASMUSSEN, gård
ejer, født den 4.-6.-1925, søn af
Kirstine og Anton Kristian Ras
mussen, gift den 11.-1.-1953
med Krista Nikoline Kilsgaard,
født den 4.-3.-1930, datter af
Kirstine og Frederik Kilsgaard.
Parret har børnene: Ole, født d.
13.-9.1953, Mona, født d. 12.-12.1954 og Laila, født d. 7.-3.1972. J.AA.R. overtog gården den 28.-11.-1952 fra Jens Iversen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 9 ha. fra en naboejendom.
Stuehuset er opført 1968, kostald 1961, svinestalden er indrettet i kostalden, laden fra
1960 er indrettet til foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 18
ungdyr og 7 slagtekalve, alle af racen SDM. Der produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Der er 2 traktorer og kornmagasin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BJERGBYVEJ 13, "BJERGGAARD",
BJERGBY, 7830 VINDERUP, tlf.
97-452158.
JOHANNES POULSEN, gårdejer,
født den 1.-6.-1927, søn af Anna
og Jens Chr. Poulsen, gift den
26.-2.-1955 med Agnes Kirstine
Jakobsen, født den 12.-8.-1932,
datter af Jensine og Peder Jakob
sen. Parret har børnene: Preben,
født den 19.-5.-1953, Carsten,
født den 11.-2.-1957, Karin, født
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bestyrelsen for Landbo-husmand foreningen
3.P. overtog gården den 1.-12.-1954 fra Niels Mundbjerg.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er ca. 1 ha. skov.
Stuehuset er opført ca. 1890 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1964 og
ombygget til søer i 1980, svinestald opført 1960 og moderniseret 1981, i 1983 er der
bygget kombineret kartoffel- og maskinhus, laden er ombygget til kornhus i 1975,
desuden er der et maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der
produceres ca. 700 smågrise årligt og 30 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er spisekartofler, ærter, rug og byg. Der findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts
tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

B3ERGBYVE3 17, BLAKSKÆR,
7830 VINDERUP, tlf. 97-452291.
HANS CHRISTIAN FEDER, land
mand, født den 18.-9.-1937, søn
af Karoline og Christian Feder,
gift den 13.-12.-1959 med Minna
3ensen Dalsgaard, født den
14.-4.- 1937, datter af Severine
og Peter Dalsgaard. Parret har
børnene: Bente, født den 18.-7.1956, 3ens Ole, født den 25.-3.1960 og Ulla Vibeke, født den
7.-11.-1963.
H.C.F. overtog gården den 15.-2.-1973 fra Christian Christensen "Blakskjær".
Ejendomsskyld 680.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1936, kostald ligeledes fra 1936 og tilbygget 1953, svinestald
opført 1976, lade 1936 og maskinhus 1953. Gårdens besætning er på 3 ammekøer og 3
ungdyr af racen Charolais, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der findes 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og 1 tårnsilo med varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
B3ERGBYVE3 19, MUNDB3ERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-452261.
SVEND OLUF HALLUM ANDER
SEN, gårdejer, født den 18.-2.1929, søn af Emilia og Niels
Hallum, gift d. 15.-4.-1965 med
Lydia Madsen, født den 16.-11.1940, datter af Marie og Villiam
Madsen. Parret har børnene: To
ve, født den 15.-1.-1966, 3ette,
født den 26.-1.-1967 og Kurt,
født den 15.-6.-1970.
S.O.H.A. forpagteede gården i
1965 og købte den i 1969 af sin
far, gården har været i slægtens eje siden 1905 og nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 60 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret flere gange, kostald opført 1957, roehus 1969,
ungdyrstald 1977, desuden er der en lade fra 1977, maskinhus bygget 1951 og inden
dørs køresilo 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps
og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plan- og tårn
siloer med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markar
bejdet.

B3ERBYVE3 20, NAUTRUP, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448492.
PREBEN 3EPPESEN, gårdejer, født den 28.-8.-1953, søn af Ulla og Herlev 3eppesen,
bor sammen med Frida Kirkegaard, født den 7.-8.-1956, datter af Esther og Hagen

-406Munch. Parret har børnene: Bri
an, født den 18.-2.-1973, Jakob,
født den 21.-2.-1983, Johannes,
født den 7.-5.-1988 og Peter,
født den 29.-3.-1989.
P.J. overtog gården den 16.-1.1986 fra Per Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
32 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1953, ko
stald 1958, svinestalden er om
bygget til roehus og kreaturer i
1986, garage er opført 1958, lade
1935 og maskinhus 1987, desuden er der en udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 34 årskøer, 35 ungdyr og 23 slagtekalve, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsan
læg, 1 slamsuger og tårnsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BJERGBYVEJ 22, NAUTRUP,
7830 VINDERUP, tlf. 97-448075.
OSKAR NIELSEN, gårdejer, født
den 27.-4.-1931, søn af Johanne
og Kresten Nielsen, gift den 9.12.-1986 med Hanne Terkildsen,
sygeplejerske, født den 24.-10.1939, datter af Ester og Søren
Terkildsen.
O.N. overtog gården den 1.-4.1976 fra sin mor.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 33
ha., heraf 6 ha. beplantning og 6 ha. udyrket areal.
Stuehuset er opført 1953 og delvis moderniseret i 1987, kostald opført 1969, svinestald
og maskinhus 1970, roehus 1971 samt lade 1916. Gården drives med en kvægproduktion
på 16 årskøer, 16 ungdyr og 8 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
tårnsilo med varm lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

BJERGBYVEJ 24, "VOLSGÅRD",
NAUTRUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448177.
VAGN RASMUSSEN, gårdejer,
født den 2.-8.-1949, søn af Inge
Marie og Karl Alfred Fihl Ras
mussen.
V.R. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i kreds
bestyrelsen for DLG i Skive samt
i repræsentantskabet for MD-Food,
desuden er han i Holstebroegnens
Kontrolforening og medlem af
Menighedsrådet i Herrup. Han overtog gården den 1.-4.-1975 fra sine for ældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 45 ha.
Stuehuset er opført 1957 og delvis restaureret i 1987, kostald opført 1954 og tilbygget
1980, gammel kostald er ombygget til kalvestald i 1986, roehus opført 1978, foderhus
1977 og 1983, gylletanke opført 1974 og 1986, desuden er der indendørs køresilo,
gastæt silo og lade. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 100 ungdyr
og 40 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der 5 ammekøer af racen Limou-
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sine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og frøgræs. Der findes 4 traktorer, 2
markvandingsanlæg, 1 plansilo med varm lufts tørreri samt automatisk EDB til
kraftfodertildeling. På gården er ansat 1 fast fodermester samt delvis medhjælper og
maskinstation bruges til høst. På ejendommen er der bygget en minkfarm, som ejes og
drives som "I/S Nautrup Mink", ejerne er Poul Erik Faarkrog og Vagn Rasmussen.
Minkfarmen er på 11 to-rækkers minkhaller og 1 lagerhus, besætningen er på 550
avlstæver. Ejer og driver også Nautrupvej 24.
BJERGBYVEJ 28, NAUTRUP,
7830 VINDERUP, tlf. 97-448185.
ARNE SØNDERGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 18.-4.-1940,
søn af Nielsine og Peder Søndergaard Nielsen, gift den 12.-8.1967 med Vita Vang Espersen,
født den 14.-12.-1945, datter af
Inga og Hans Espersen. Parret
har børnene: Per, født den 23.9.-1968, Preben, født den 23.2.-1971 og Mariane, født den
1.-3.-1978.
A.S.N. er i bestyrelsen for Tværmose Fodercentral. Han overtog gården den 1.-8.-1967
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 64 ha., heraf 10 ha. skov, eng og sø.
Stuehuset er opført 1939 og senere restaureret, kostalden er ombygget til grise i
1973, pelseri fra 1984, svinestald 1972, lade 1954, maskinhus 1973, desuden er der et
kartoffelhus og 6 to-rækkers minkhaller. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 1.800 stk. årligt, desuden er der 550 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og kartofler til fabrik. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

BJØRNKJÆRVEJ 13, "TOFTE
GÅRD", BJØRNKJÆR", 7830
VINDERUP, tlf. 97-452483.
JANE MORTENSEN, gårdejer,
født den 26.-6.-1947, datter af
Emma og Robert Mortensen, gift
den 14.-3.-1987 med Kaj Jensen,
gårdejer, født den 21.-12.-1946,
søn af Anna og Valdemar Jen
sen. Parret har børnene: Flem
ming, født den 5.-11.-1974, Car
sten, født den 25.-7.-1977 og
Anne, født den 24.-1.-1979.
K.J. har været på Malling Landbrugsskole.
J.M. er uddannet pædagog. Hun overtog gården den 1.-5.-1976 fra Arne Jacobsen.
Areal 148 ha., heraf tilkøbt 38 ha., 60 ha. er beliggende Hedevej 7, Haderup. Der er
14 ha. skov. Desuden er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostalden er ombygget til grise, desuden er der en klima
stald, ungsvinestald, karantænestald, farestalde og drægtighedsstalde, samt 2 gylle
tanke og 2 fodersiloer, lade og maskinstation er ombygget til grise. Gården drives
med en svineproduktion på 600 SPF-årssøer, der sælges ca. 13.000 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, raps og ærter. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg samt automatisk fodring i svinestaldene. På gården er ansat 2 fodermestre og 2 faste medhjælpere, maskinstation bruges
til udkørsel af gylle. Gården drives sammen med Hedevej 7 i Haderup.
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B30RNK3ÆR, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-452219.
SVEND VIKTOR THOMASEN,
gårdejer, født den 24.-3.-1935,
søn af Olga og Ingvard Thomasen, gift den 13.-11.-1960 med
Inga Hedegaard, født den 6.-5.-1939,
datter af Louise og Kristian He
degaard. Parret har børnene: Ben
te, født den 6.-4.-1962, Anette,
født den 24.-1.-1967 og Mogens,
født den 19.-9.-1972.
ertog gården den 1.-11.-1960 fra

S.V.T. har været på Malling Landbrugsskole. Han
Poula og Sofus Coummerup.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Desuden er der forpagtet
7,5 ha.
Stuehuset er opført 1928 og gennemrestaureret og tilbygget, kostalden er udvidet i
1963, ungdyrstald opført 1977, svinestald 1971, lade 1977, roe- og foderhus samt
maskinhus 1967, gylletank 1988, desuden er der en udendørs køresilo. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres
ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der findes 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
BLAKSH03VE3 1,
"MØLLEGAARD", ÅL, 7830 VINDERUP,
tlf. nr. 97-442707.
PEDER KRISTIAN SØRENSEN,
gårdejer, født den 16.-6.-1953,
søn af Kirstine og Sigurd Søren
sen.
P.K.S. har været på Hammerum
og Lægård landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-12.-1978
fra Ove Rasmussen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal
15,5 ha., desuden er der forpagtet 34 ha.
Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret, kostalden fra 1923 er gennemrestau
reret og tilbygget med spaltestald i 1982, laden er i forbindelse med kostalden,
desuden er der maskinhus fra 1923. Gården drives med en kvægproduktion på 66
årskøer, 71 ungdyr og 32 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1
plansilo og tårnsilo med kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 deltids medhjælper og
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BLAKSH03VE3 2, "ØSTERGAARD",
ÅL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-442265.
3ENS PETER SØRENSEN, gård
ejer, født den 2.-12.-1950, søn af
Mette og Alfred Sørensen, gift
den 15.-3.-1975 med Ellen Mar
grethe Brunsgaard Poulsen, syge
hjælper, født den 11.-12.-1953
datter af Anna og 3ohannes Poul
sen. Parret har børnene: Karin,
født den 4.-7.-1975, Pia, født
den 4.-10.-1977 og Esben, født
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J.P.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er gartner ved Holstebro Kirke
gård. Han overtog gården den 1.-11.-1975 fra Ester og Henning Andersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1913 restaureret flere gange, kostalden er ombygget til svinestald
1977, svinestaldene opført 1976 og 1978, laden 1978. Gården drives med en plantepro
duktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

BLAKSHØJVEJ 6, ÄL, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-442493.
POUL ERIK MØLGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født den 9.-6.1944, søn af Anna og Johannes
Mølgaard, gift den 26.-2.-1972
med Helle Østergaard Nielsen,
butiksassistent, født den 23.-10.1949, datter af Anna og Carl
Østergaard. Parret har børnene:
Jan, født den 17.-3.-1973, Tonny,
født den 9.-3.-1976 og Lene, født
den 12.-1.-1979.
P.E.M.P. overtog gården den 1.-8.-1985 fra sin far, der købte gården i 1939.
Ejendomsskyld 810.000. Aral 22 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,5 ha. eng. Desuden er der
forpagtet ca. 12 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1956,
laden er ombygget til kostald i 1986, svinestalden er ombygget til ungkreaturer i
1988, maskinhus opført 1967, lade 1986 og kombineret garage og maskinhus 1939.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af
blandet race. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er 1 skole
dreng som medhjælp og der bruges en del maskinstation.

BLAKSHØJVEJ 16, "NØRRETOFT", ÅL, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446046.
ELI LAURIDSEN, gårdejer, født
den 8.-9.-1920, søn af Karen
Johanne og Peder Lauridsen, gift
den 30.-11.-1947 med Anna Sloth
Mortensen, født den 26.-11.-1924,
datter af Minna og Morten Sloth
Mortensen. Parret har børnene:
Lis, født den 25.-5.-1949, Asta,
født den 5.-6.-1952 og Jette,
født den 13.-10.-1957.
E.L. overtog gården den 1.-11.-1949 fra Kristian
Areal 20 ha., heraf 3 ha. skov, der er frasolgt
Stuehuset er opført 1865 og gennemrestaureret,
gange, desuden er der maskinhus, svinestald
mejetærsker og tårnsilo med kold lufts tørreri.

Maarbjerg.
3,5 ha. og 15,9 ha. er bortforpagtet.
kostalden fra 1910 er tilbygget flere
og lade. Der findes 1 traktor, 1

BLAKSHØJVEJ 18, "BESSING BROGÅRD", ÅL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446102.
PEDER CHRISTIAN MØLGAARD, gårdejer, født den 20.-6.-1938, søn af Charlotte og
Peder Mølgaard, gift den 26.-11.-1966 med Ellen Margrethe Ravn, født den 6.-1.-1938,
datter af Johanne og Christian Ravn. Parret har børnene: Hanne, født den 1.-7.-1971
og Charlotte, født den 25.-2.-1974.
P.C.M. overtog gården i november 1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng og mose.
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tion bruges til lidt af markarbejdet.

Stuehuset er opført 1895 og re
staureret flere gange, gårdens
avlsbygninger består af kostald,
svinestald og lade af ældre dato
samt maskinhus bygget 1979. Går
den besætning er på 10 ammekøer, 12 ungdyr og 8 slagtekalve,
alle krydsningsdyr. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps,
korn, roer, hø og græs. Der fin
des 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
plansilo med varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinsta-

BULIGVEJ 5, "BULIGGÅRD",
SAHL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-441676.
JENS THØGERSEN JENSEN,
gårdejer, født den 10.-6.-1943,
søn af Agnes og Peder Jensen,
gift den 4.-3.-1967 med Kirsten
Berg Simonsen, født den 16.-10.1942, datter af Anna og Niels
Simonsen. Parret har børnene:
Helle, født den 16.-3.-1969 og
Claus, født den 20.-4.-1970.
J.T.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-1.-1967 fra Carl Olsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 45,8 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 2 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald 1979, gammel kostald bruges til ungdyr og svin,
svinestalden er fra 1870, desuden er der maskinhus, fodersilo og gylletank. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer, 48 ungdyr og 30
slagtekalve af blandet race. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca.
300 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer og tårnsilo med varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BØGEVEJ 2, "LILLE RYDE MØL
LE", RYDE, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441006.
HENRY BRØDBÆK JESPERSEN,
landmand, født den 16.-11.-1923,
søn af Ida og Jesper Jespersen,
gift den 4.-8.-1951 med Ellen
Refsgaard, født den 26.-10.-1930,
datter af Elna og Harald Refs
gaard. Parret har børnene: Erik,
født den 13.-8.-1952, Jørgen,
født den 29.-8.-1955, Karen, født
den 13.-12.-1961 og Jesper, født
den 19.-12.-1967.
H.B.J. overtog gården den 7.-6.-1951 fra Edel K. Jensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 11,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. eng og skov.
Desuden er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret flere gange, kostald opført omkring 1900,
den gamle møllebygning fra omkring 1600 er om- og tilbygget og indrettet til svine
stald omkring 1900, laden er fra 1900 og maskinhus 1965. Gården drives med en
kvægproduktion på 10 årskøer, 11 ungdyr og 6 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden
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er der en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der
findes 1 traktor, 1 plansilo samt anparter i Ryde-Stendis Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
BØGEVEJ 3, "NEDER BØGE",
RYDE, 7830 VINDERUP, tlf.
97-440011.
KARL ANKER PEDERSEN, gård
ejer, født den 23.-9.-1924, søn af
Mette Kirstine og Jens Peder
Pedersen, gift den 30.-10.-1958
med Ruth Jacobsen, født den
19.-8.-1934, datter af Else og
Emanuel Jacobsen. Parret har
børnene: Kaj, født den 7.-6.-1960,
Kurt, født den 9.-1.-1963 og
Klaus, født den 8.-6.-1965.
K.A.P. overtog gården den 1.-10.-1958 fra Elias Bøge.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2,5 ha. eng og 8
ha. vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1971, kostald 1955, svinestald og lade 1965. Gårdens besætning er
på 7 ungdyr af blandet race, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og græs til pillefabrik. Der findes 1 traktor og tårnsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BØGEVEJ 5, "OVER BØGE", RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. nr. 97-440043.
ARNE ELKJÆR, gårdejer, født den 17.-4.-1948, søn af Elna og Sigurd Elkjær, gift den
6.-11.-1971 med Ellen Birthe Kjær, sygehjælper, født den 10.-7.-1948, datter af Agnes
og Niels Kjær. Parret har børnene: Henning, født den 3.-3.-1976, Martin, født den 15.10.-1977 og Mogens, født den 21.-12.-1983.
A.E. er kontorleder. Han overtog gården den 1.-8.-1984 fra Anders Bøge, hvis slægt
har ejet gården i ca. 200 år.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha., heraf 10 ha. eng, skov og hede.
Stuehuset er opført 1956, avlsbygningerne består af kostald, svinestald, kyllingehus og
lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
findes 2 traktorer og 1 mejetærsker.
BØGE VEJ 8, "VESTER LIGAARD",
RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-440186.
CHARLES BRUNSGAARD FIHL,
gårdejer, født den 12.-6.-1952,
søn af Karen og Rasmus Fihl,
gift den 15.-2.-1975 med Elisa
beth Bach, sygehjælper, født den
15.-2.-1955, datter af Ella og
Jens Bach. Parret har børnene:
Hans Jørgen, født den 26.-8.1975, Henrik, født den 12.-5.1977, Karina, født den 21.-9.- 1982 og Linda, født den 13.-4.-1987.
C.B.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1979
fra Søren Vejsgaard Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 25 ha.
Avlsbygningerne består af kostald fra 1950, tilbygget ungdyrstald 1977svinestald fra
1968, foderhus opført 1978 og gylletank 1989, desuden er der en indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg
og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og C.B.S.s far er
medhjælper på gården.
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DJELDVEJ 20, "HALD", SEVEL,
7830 VINDERUP, tlf. 97-448112.
JOHANNES BRUNSGAARD POUL
SEN, landmand, født den 17.-10.1922, søn af Marie og Poul Poul
sen, gift den 28.-10.-1944 med
Anna Buskov, født den 20.-1.1923, datter af Johanne og Jens
Peder Buskov. Parret har børne
ne: Inge Marie, født den 19.-1.-1946, Jens Peder, født den 11.-6.-1949,
Else Lisbeth, født den 25.-1.-1952,
Ellen Margrethe, født den 11.12.-1953, Poul Erik, født den 28.-4.-1955 og Niels Ole, født den 25.-9.-1957.
J.B.P. er kirkebetjent ved Sevel Kirke. Han overtog gården den 1.-11.-1944 fra sin
svigermor, der i 1928 købte den af sin far, Johannes Jensen "Hald". Nuværende ejer er
3. generation på gården.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 22,6 ha., der er frasolgt 3 ha., 5 ha. er beplantning.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1882 og gennemrestaureret, kostalden er tilbygget flere gange,
svinestalden er ombygget til hestestald i 1983, laden er opført 1960, maskinhus og
garage 1975. Der er opstaldet 10 til 12 heste på gården. Der findes 1 traktor og 1
tårnsilo samt halmfyr.

DJELDVEJ 27, "BUNDGAARD",
SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-448485.
BIRGER VESTERGAARD, gårdej
er, født den 2.-1.-1960, søn af
Ellen og Ole Vestergaard, gift
den 22.-12.-1984 med Jette Ped
ersen, kommuneassistent, født
den 19.-6.-1960, datter af Karen
og Karl Pedersen. Parret har
børnene: Helle, født den 24.-6.-1982
og Søren, født den 28.-5.-1986.
B.V. har været på Lægård Landbrugsskole, han er udlært murer. Han overtog gården
den 1.-12.-1984 fra Sinne Bundgaard.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 28 ha., desuden er der forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1918, kostald 1908 og ombygget til svinestald i 1987, 2 svinestalde, foderhus, gylletank og maskinhus er opført 1988, gammelt maskinhus er fra
1947. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der
findes 1 traktor, 2 fodersiloer, 1 plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr, gården
har eget foderblandeanlæg og automatisk fodring.
DJELVVEJ 29, DJELD, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-448214.
AAGE CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 7.-7.-1939, søn af Karen
og Daniel Christensen, gift den
14.-11.-1964 med Ellen Ebbesen,
født den 20.-7.-1944, datter af
Kirstine og Laurids Ebbesen. Par
ret har børnene: Erik, født den
10.-7.-1966 og Michael, født den
23.-12.-1977.
AA.C. er svinekontrolassistent,
han har været på Hammerum
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sine svigerforældre, som overtog den i 1926.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 16 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1867 og gennemrestaureret flere gange, kostald, svinestald og lade
opført 1920, maskinhus 1959. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor,
1 plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DJELDVEJ 30, "KASTELBJERGGÅRD", DJELD, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448314.
HENNING LUND, gårdejer, født
den 26.-6.-1940, søn af Jenny og
Magnus Lund, gift den 10.-5.-1968
med Elly Elisabeth Lindholt, bør
nehavelærer, født d. 17.-2.-1944,
datter af Margrethe og Knud
Christian Lindholt. Parret har
børnene: Lene, født d. 16.-11.1968, Karsten, født d. 1.-4.1971 og Søren, født d. 28.-6.-1973.
H.L. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra Jenny
og Egon Madsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 29,6 ha., heraf 1 ha. mose og 1 ha. skov. Desuden er
der forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1871 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1965 og
ombygget til grise i 1972, slagtesvinestald opført 1972, lade 1965 og delvis ombygget
til grise i 1973, maskinhus opført 1977. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der produceres ca. 1.150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der findes 1 traktor og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.

DJELDVEJ 32, DJELD, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448124.
AKSEL LAURITSEN, gårdejer,
født den 19.-4.-1919, søn af Jo
hanne og Laurits Lauritsen, gift
den 12.-10.-1946 med Ane Marie
Christensen, født den 22.-6.-1921,
datter af Ane og Kjeld Christen
sen. Parret har datteren Hanne,
født den 27.-1.-1951.
A.L. overtog gården den 8.-9.-1946
fra Verner Krog.
Ejendomsskyld 710.000. Areal
7,5 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1957. Gårdens
besætning er på 2 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes 1 kornmagasin, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
DJELDVEJ 55, "SØNDERGAARD", DJELD, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448447.
FINN MØBERG, gårdejer, født den 11.-8.-1948, søn af Gerda og Hans Møberg, gift
den 10.-12.-1977 med Kirsten Primdahl Nielsen, advokatsekretær, født den 9.-7.-1956,
datter af Johanne og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Mads, født den
19.-9.-1981 og Hanne, født den 2.-1.-1986.
F.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1979
fra Esper Dueholm Nørgaard.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Desuden er der forpagtet 9,5 ha.
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1979, gammel kostald ombygget til grise i 1980, desuden svinestald opført 1963, lader
1925 og 1979, foderhus 1979, gylletank, 1980 og desuden er der en indendørs køresilo
og maskinhus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 59
årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Svineproduktionen er
på 90 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise og lidt slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo og tårnsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives
sammen med "Skovly Bel", Djeldvej 67, den er på 22 ha., købt 981 af Maren Krogh.

DJELDVEJ 56, "HOLMGAARD",
DJELD, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448096.
CARL ANTHON MOSGAARD AN
DERSEN, gårdejer, født den 10.3.-1936, søn af Alma og Kristian
Mosgaard Andersen, gift den 21.5.-1960 med Agnethe K. Peder
sen, født den 17.-7.-1935, datter
af Johanne og Jens Pedersen.
Parret har børnene: Anni, født
den 8.-2.-1962, Bodil, født den
1 1.-2.-1965, Kirsten, født den
23.-7.-1969 og Poul, født den 13.-3.-1971.
C.A.M.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1967
fra Aage Kresten Holmgaard Jensen. Gården har været i slægtens eje siden 1789.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 4,5 ha. eng og 4
ha. skov.
Stuehuset er opført 1957 og senere restaureret, kostald opført 1932 og tilbygget 1967,
ungdyrstald og gylletank opført 1973, svinestald 1967, maskinhus 1975, silohus 1978,
desuden er der en udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen DRK.
Svineproduktionen er på 30 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 4 traktorer, 1 tårnsilo med varm lufts
tørreri samt et halmfyr. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper, desuden
bruges der lidt maskinstation. Der blev bygget aftægtshus i 1966.

DJELDVEJ 57, DJELD, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-448099.
JENS SØNDERGAARD ANDER
SEN, gårdejer, født den 15.-4.-1949,
søn af Elna og Christian Ander
sen, gift den 19.-5.-1973 med
Grete Kristine Kristensen, tek
nisk tegner, født den 6.-10.-1952,
datter af Ruth og Martinus Kri
stensen. Parret har børnene:
John, født den 17.-3.-1974, Leif,
født den 20.-8.-1975, Keld, født
den 11.-6.-1976, Ditte, født den
1.-6.-1984 og Helle, født den 8.-8.-1986.
J.S.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 19.-5.-1973
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens
eje siden 1903.
Ejendomsskyld 1.570.000. Areal 14,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Desuden er der forpagtet
10 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostald 1960 og tilbygget 1965, lade opført 1975, maskinhus
1970, gastæt silo 1979 og gylletanke 1974 og 1986. Gården drives med en kvægproduk
tion på 32 årskøer og 32 ungdyr af racen SDM.
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tårnsilo med kold lufts tørreri og stuehuset er opvarmet med jordvarme. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

DJELDVEJ 62, "OVER HJORT
HOLM", DJELD, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448171.
TAGE RASMUSSEN, gårdejer,
født den 6.-5.-1931, søn af Kir
stine og Anton Rasmussen, gift
den 10.-6.-1955 med Krista Fjeld
sted, dagplejemor, født den 31.8.-1931, datter af Anna og Viggo
Fjeldsted. Parret har børnene:
Knud, født den 3.-6.-1956, Steen,
født den 3.-6.-1958, Villy, født
den 21.-3.-1961, Jan, født den
14.-12.-1963 og Ruth, født den 24.-4.-1966.
T.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf frasolgt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og tilbygget 1955, kostald opført 1921, svinestald og gylle
tank 1966, lade 1941 og maskinhus 1973. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på ca. 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgsafgrøder er ærter og raps. Der
findes 2 traktorer, 1 tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

DJELDVEJ 65, "LYKKENSHÅB",
DJELD, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448189.
ANDERS OLESEN, gårdejer,
født den 3.-7.-1943, søn af Ing
rid og Knud Olesen.
A.O. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-1.-1973 fra sin mor,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, der har været i fami
liens eje siden 1899.
Areal 25 ha. og desuden er der
forpagtet 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange, kostald opført 1954, ungdyrstald
1979, lade 1965, maskinhus 1975, desuden er der en gastæt silo. Gården drives med en
kvægproduktion på 64 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen DRK. Der
findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges til en del af markarbejdet.
DUEHOLMVEJ 2, "NØRRE DUE
HOLM", DUEHOLM, 7800 SKIVE,
tlf. 97-547115.
EGON STUBKJÆR, gårdejer,
født den 17.-4.-1940, søn af Ma
rie og Anders Stubkjær, gift den
10.-8.- 1968 med Frida Pedersen,
født den 23.-8.-1945, datter af
Edith og Viktor Pedersen.
E.S. har været på Haslev Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for Haderup Landboforening. Han
købte halvpart den 1.-4.-1966
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sammen med sin bror, Frands Stubkjær, den 1.-2.-1973 overtog E.S. hele gården.
Ejendomsskyld 3.100.000 (stuehuset er ikke med i vurderingen). Areal 74 ha., heraf
tilkøbt 13,8 ha., der er 14 ha., som bliver drænet ved pumpestation.
Stuehuset er opført 1987, kostalde 1973 og 1978, svinestald opført 1926 og ombygget
til lagerplads i 1985, gastæt silo fra 1981, maskinhus 1982, roehus 1984, desuden er
der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 75 ungdyr
og 38 slagtekalve, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler til
fabrik. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat i fast medhjælper og 1
skoledreng, desuden bruges en del maskinstation.
DUEHOLMVEJ 3, "MELLEM DUE
HOLM", DUEHOLM, 7800 SKIVE,
tlf. 97-547010.
KRISTIAN SØRENSEN, gårdejer,
født den 17.-4.-1936, søn af Ma
ria og Søren Sørensen, gift den
1.-7.-1965 med Vita Viola Krist
ensen, født den 22.-12.-1931, dat
ter af Dagny og Kresten Kristen
sen. Parret har børnene: Katrine,
født den 16.-4.-1954, Flemming,
født den 30.-6.-1957, Søren, født
den 2.-7.-1966 og Inge, født den
11.-6.-1969.
K.S. er medlem af Vinderup Kommunalbestyrelse. Han overtog gården den 1.-9.-1972
fra sin far, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 58 ha., heraf 15 ha. eng. Desuden er der forpagtet 17
ha.
Stuehuset er opført 1980, kostald 1983, svinestalde 1974 og 1978, lade 1984, maskinh
us 1965, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 52 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen
SDM. Svineproduktionen er på 40 årssøer, der sælges ca. 600 slagtesvin årligt. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, halmfyr samt automatisk
blande- og foderanlæg ved slagtesvinene. På gården er ansat 1 medhjælper og der
bruges lidt maskinstation.

DUEHOLMVEJ 6, "NY DUEHOLM",
DUEHOLM, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-547179.
ERNST BÆK, gårdejer, født den
9.-2.-1936, søn af Anna Marie og
Jens Bæk, gift den 25.-11.-1961
med Karen Dittmer, født den
18.-11.-1942, datter af Minna og
Magnus Dittmer. Parret har bør
nene: Susanne, født den 23.-3.1962, Birgitte, født den 17.-4.1964, Dorthe, født den 4.-9.-1966
og Sonja, født den 24.-3.-1970.
E.B. overtog gården den 11.-12.-1961 fra sin far, som købte den i 1932.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 23,3 ha., heraf 1 ha. mose og 2,5 ha. hede.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret flere gange, kostald opført 1928, hønsehus og
lade 1959, roehus 1966 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på
14 årskøer, 17 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden produceres ca.
100 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 tårnsilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

-417DUEHOLMVEJ 13,
"HAHLGAARD", HAHL, 7800 SKIVE,
tlf. 97-547024.
CHRISTIAN HEDEGAARD NIELS
EN, gårdejer, født den 16.-4.1938, søn af Lilly og Vilhelm
Hedegaard, gift den 2.-6.-1962
med Inge Fly, født den 6.-4.1942, datter af Olga og Peder
Fly. Parret har børnene: Ane
Rosa, født den 22.-10.-1963, Else
Marie, født den 27.-8.-1964 og
død den 31.-8.-1964, Else Marie,
født den 10.-12.-1965, Lise Lotte, født den 2.-8.-1972 og Mette Kirstine, født den
15.-10.-1974.
C.H.N. overtog gården den 5.-9.-1961 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1870.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 47,6 ha., heraf tilkøbt 16,6 ha., der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1922 og senere tilbygget og gennemrestaureret, kostalden er
tilbygget 1973/74, svinestald opført 1967, gammel lade er ombygget til køer, grise og
roehus i 1966, gylletank opført 1974, maskinhus 1979, desuden er der en gastæt silo.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer, 30 ungdyr
og 25 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 25 årssøer, der pro
duceres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg og halmfyr.

EGEBJERGVEJ 1, EGEBJERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446146.
NIELS PEDER MØLLER, gårdej
er, født den 21.-2.-1930, søn af
Kirstine og Laurits Møller.
N.P.M. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han driver lidt
maskinstation. Han overtog går
den i 1959 fra sin far. Gården
har været i slægtens eje siden
1910.
Ejendomsskyld 660.000. Areal
16,9 ha., heraf 6 ha. kær og eng
samt 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret, svinestaldene er ombygget senest i
1960'erne, desuden er der lade og 2 maskinhuse. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo
og korntørreri. Maskinstation bruges til høst.
EGEBJERGVEJ 3, "MØLLEGÅRD", EGEBJERG, 7830 VINDERUP.
SØREN RINGGAARD, gårdejer, omtales under Skivevej 46.
S.R. overtog gården den 20.-4.-1987 fra Svend Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 21 ha., heraf 3 ha. eng. Der er bortforpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1984, kostald opført 1877 og ombygget til
svinestald i 1979, svinestald opført 1877, nybygning med lade 1979, lade 1927 og
ombygget til grise i 1979 og maskinhus opført 1986. På gården er der 1 halmfyr,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med "Mose
gård Bel", Skivevej 46, hvorunder også gårdens besætning omtales.

EGEBJERGVEJ 4, EGEBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446267.
VAGN OTTOSEN, husmand, født den 31.-8.-1932, søn af Esther og Christen Ottosen,
gift den 25.-8.-1958 med Henny Bøge, syerske, født den 6.-6.-1938, datter af Sigrid og
Anders Bøge. Parret har børnene: Anders, født den 31.-7.-1959, Esther, født den
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23.-9.-1961 og Sigrid, født den
14.-8.-1966.
V.O. har været på Nr. Nissum
Landbrugsskole, han har været
kredsformand for Vinderup kred
sens Husmandsforening og er sta
dig engageret i husmandsforening
en. Han overtog gården den 1.5.-1958 fra Jeppe Hyldgård.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 14
ha., heraf 1 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført 1928 og re
staureret flere gange, kostald
opført 1918 og ombygget til svinestald 1976, svinestalde opført 1966 og 1980, lade
1918, desuden er der et maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGEBJERGVEJ 10, EGEBJERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446105.
ARNOLD PEDERSEN, landmand,
født den 6.-4.-1933, søn af Oli
via og Peder Johansen Pedersen.
A.P. overtog gården i 1963 fra
sin mor.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 9
ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1917, alie
udhusene nedbrændte i 1976 og
blev genopført med en kostald
og lade. Gården drives med en
kvægproduktion på 12 årskøer og 18 slagtekalve af blandet race. Der findes 1 traktor
og træfyr, der bruges en del maskinstation.

EGEBJERGVEJ 13,
"TOFTGAARD", EGEBJERG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-446088.
VAGN THOMSEN, gårdejer, født
den 6.-4.-1918, søn af Signe og
Kresten Thomsen, gift den 31.7.-1946 med Nanna Laursen, født
den 6.-1.-1922, datter af Matilde
og Karl Laursen. Parret har bør
nene: Ulla, født den 5.-1.-1947
og død den 10.-1.-1986, Karl Kri
stian, født den 6.-8.-1948 og død
i januar 1952, Annegrete, født
den 15.-1.-1953, Kristen, født den 28.-11.-1956, Else Marie, født den 21.-2.-1961,
Konny, født den 22.-8.-1963 og Bent, født den 16.-2.-1968.
V.T. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-7.-1946 fra
sin far, der købte den i 1901.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1965, kostald 1939 og tilbygget, laden er ombygget til grise,
desuden er der lade og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 10 års
søer, der sælges ca. 150 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Desuden er der 7 ammekøer,
8 ungdyr og 5 slagtekalve, alle af blandet race, desuden 4 får med lam. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstattion bruges til en del af markarbejdet.

EGEBJERGVEJ 15, EGEBJERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446457.
ANDERS JENSEN, gårdejer, født
den 3.-4.-1951, søn af Gudrun og
Niels Christian Jensen, bor sam
men med Ilse Bech, kok, født
den 6.-7.-1956, datter af Anna
Marie og Børge Peder Pedersen.
Parret har børnene: Morten, født
den 26.-9.-1984 og Mette, født
den 30.-9.-1988.
A.J. er ansat på Egebjerg Ma
skinstation, han har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1986 fra sin far. Gården
har været i slægtens eje siden 1841, købsprisen var da 65 rigsdaler.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 27,7 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1931 og senere restaureret, kostald opført 1910, svinestald 1920,
lade 1887, roehus 1969 samt et maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 150 stk. årligt, desuden er der 6 ammekøer, 4 ungdyr, 1 tyr og 1 kalv af
racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, byg og roer.
Der findes 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EGEBJERGVEJ 16, "LILLE KÆRGAARD", EGEBJERG, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446280.
LEIF HØGH, pelsdyravler, født den 23.-1.-1942, søn af Karen og Gunnar Høgh, gift
den 5.-6.-1976 med Bente Dalgaard Andersen, bankassistent, født den 14.-5.-1947,
datter af Ruth og Svend Dalgaard Andersen. Parret har børnene: Morten, født den
24.-5.-1977 og Christian, født den 15.-6.-1981.
L.H. har været ved J.D.R. og har fortsat rådighedstjeneste. Han overtog gården den
1.-11.-1974 fra Kristian Andersen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret flere gange, kostald og svinestald bliver brugt
til gæs, desuden er der en 8-rækkers minkhal, 2 staklader og maskinhus. Gårdens
besætning er på 150 avlsgæs, 15 får og 500 minktæver + hvalper. Der er 2 traktorer
og 1 vindmølle fra 1983. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EGEBJERGVEJ 27, "KROGAGER",
EGEBJRG, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446060.
TAGE RANSBORG, landmand,
født den 29.-9.-1916, søn af
Nielsmine og Mads Ransborg,
gift den 7.- 3.-1947 med Erna
Møller Jensen, født den 8.-1.-1924,
datter af Karoline og Christian
Jensen. E.M.J. døde den 21.-9.—
1986. Parret har børnene: Caro
line, født den 15.-4.-1948, LiseLotte, født den 13.-7.-1950,
Minna, født den 1.-8.-1951, Susanne, født den 11.- 1.-1953 og død den 29.-9.-1988,
Mads, født den 15.-4.-1954, Chresten, født den 23.-9.-1955, Erling, født den 8.-8.-1956
og Pia-Marina, født den 12.-2.-1964.
T.R. overtog gården i februar 1947 fra sin far, som købte gården i 1907.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er 4 ha. eng og 0,5
ha. skov.
Stuehuset er opført 1840 og senere tilbygget, avlsbygningerne, bestående af kostald,
svinestald, maskinhus og lade, er fra 1908. En del af jorden er bortforpagtet, salgs
afgrøden er korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og tårnsilo med kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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EGEBJERGVEJ 29, "PILGAARD",
EJSING, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446139.
ERIK BRUUN-SØRENSEN, gård
ejer, født den 18.-2.-1956, søn af
Marie og Johannes Bruun-Sørensen.
E.B.S. har været på Lægård Land
brugsskole og Hammerum Land
brugsskole, han har været med
lem af Menighedsrådet ved Ej
sing Kirke samt tillidsmand for
Landboforeningen. Han overtog
gården den 1.-5.-1979 med første halvdel og anden halvdel den 1.-1.-1984. Gården blev
overtaget fra forældrene og den har været i slægtens eje siden 1919, nuværende ejer
er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er frasolgt 4 ha. eng
og der er 2 ha. skov. 11 ha. kær er beliggende under Rimmerhus Pumpelaug.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af ko
stald, ungdyrstald, lade, maskinhus, foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 36 ungdyr og 16 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, brødkorn og maltbyg. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med kold lufts
tørreri, staldvarmen bruges til opvarmning, nødstrømsanlæg samt anparter i Ejsing
Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EGEBJERGVEJ 36, "EGEBJERG
PLANTESKOLE", EGEBJERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446464.
MADS RANSBORG, planteskole
ejer, født den 15.-4.-1954, søn
af Erna og Tage Ransborg, gift
den 5.-11.-1977 med Tove Kamp
Danielsen, sygeplejerske, født
den 3.-8.-1956, datter af Karen
Marie og Svend Danielsen. Par
ret har børnene: Casper, født
den 1.-9.-1977 og Martin, født
den 28.-6.-1981.
M.R. er udlært tømrer. Han overtog gården den 1.-1.-1981 fra Sine Skov.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 8 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er gennemrestaureret fra 1981-1984, der har tidligere været smedie på
gården og udbygningerne er ombygget til lager og sorterrum i 1984, der er et drivhus
på 600 kvadratmeter samt et stort maskinhus, laden er ombygget til salgslokale. Der
drives planteskole på gården med alt indenfor have-, skov-, hæk- og læplanter. På
gården er der 1 markvandingsanlæg samt nødvendige maskiner til planteskolens drift,
desuden er der anparter i Råst Vindmøllelaug. Der er fra 2 til 5 ansatte, skolebørn
bruges i jordbærsæsonen.
EGEBJERGVEJ 46, EGEBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446170.
JØRN BJERRE, gårdejer, omtales under Lauhedevej 6.
J.B. overtog gården den 1.-5.-1986 fra Elisabeth Arbjerg Vestergaard.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 9,3 ha.
Stuehuset er opført 1970 og restaureret 1988, kostald og lade opført 1910. Besætning
og maskiner omtales under Lauhedevej 6, de 2 gårde drives sammen.
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MASKINSTATION", EGEBJERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446213.
HANS JØRGEN MADSEN, maskin
stationsejer, født den 25.-5.-1943
søn af Elly og Frode Madsen,
gift den 17.-12.-1966 med Bodil
Nielsen, ekspeditrice, født den
5.-1.-1946, datter af Oda og Al
fred Nielsen. Parret har børnene:
Frede, født den 28.-11.-1967,
Henrik, født den 1.-3.-1970 og
Per, født den 24.-8.-1975.
H.J.M. overtog gården den 1.-12.-1966 fra Niels Kristian Mortensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha, der er 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af svinestald, maskinhus og lade. Der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, korn og roer. Gården drives som maskinstation og der er
7 traktorer, 4 mejetærskere samt alt i moderne maskiner. Der er ansat 3 faste med
arbejdere og i sæsonen 5-6 medarbejdere.

EGEBJERGVEJ 54, EGEBJERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446149.
MARINUS JENSEN, gårdejer,
født den 16.-9.-1924, søn af Ka
ren og Johan Jensen, gift den
7.-12.-1952 med Karen Nørgaard,
født den 28.-5.-1931, datter af
Katrine og Kristian Nørgaard.
Parret har børnene: Anna Katri
ne, født den 4.-9.-1954, Birgitte,
født den 8.- 1.-1958 og Kristian,
født den 3.-4.-1960.
M.J. overtog gården den 1.-11.-1952 fra Methea og Søren Sørensen.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 5 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 4 ha. kær.
Stuehuset er opført omkring 1700-tallet og gennemrestaureret flere gange, kostalden
er gennemrestaureret 1985, laden er ombygget til goldsøer og får, maskinhuset er fra
1977. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 11 årskøer, 16
ungdyr og 3 slagtekalve, alle af racen SDM og Jersey. Svineproduktionen er på 9 års
søer, der produceres ca. 180 smågrise, desuden er der 6 moderfår og 1 vædder. Der
findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet og der er 1 deltids medhjælper.

EGEBJERGVEJ 58, "RINGGAARD",
EGEBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446182.
HENRY RINGGAARD, gårdejer,
født den 19.-5.-1932, søn af Hed
vig og Anders Ringgaard, gift d.
1.-12.-1962 med Ellen Mortensen,
barneplejerske, født den 19.-5.1934, datter af Jensine og Jens
Christian Mortensen. Parret har
børnene: Søren, født den 20.-9.1963, Steffen, født den 24.- 3.1965 og Jørgen, født den 27.-9.—
1966.
H.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra
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Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 1,5 ha.
Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostald 1965 og ombygget til ungdyr, kombineret kvæglade
og foderrum er opført 1979, maskinhus 1978 og gylletank 1983. Gården drives med en
slagtekalve produktion på 165 stk. af racen SDM, desuden er der 12 bistader. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, 1 plansilo samt korntørreri med kold lufts blæsning. Største
delen af jorden er kunstig afvandet med egen pumpestation.
EGEBJERGVEJ 60, EGEBJERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446297.
SVEND EBBESEN NIELSEN, gård
ejer, født den 10.-8.-1949, søn
af Anna og Ebbe Nielsen, gift
den 11.-10.-1974 med Bodil
Skovsgaard Bak, teknisk assistent,
født den 7.-5.-1951, datter af
Helga og Jens Bak. Parret har
børnene: Bjarke, født den 13.-12.1974 og Britt, født den 22.-2.1979.
S.E.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet ved Ejsing Kirke. Han overtog
gården den 1.-5.-1974 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden 1865,
nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 3 ha. plantage.
Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1940 og gennemrestaureret 1986, kostald opført 1954 og ombygget
til goldsostald 1974, farestald og klimastald opført 1974, laden er ombygget til goldsostald i 1980, desuden er der foderhus, gylletank, maskinhus og gastæt silo. Gården
drives med en svineproduktion på 175 årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og elefantgræs. Der findes 3 trak
torer, automatisk foderblandeanlæg og automatisk fodring. På gården er ansat 1 del
tids medhjælper samt 1 skoledreng, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EGEBJERGVEJ 64, EGEBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446472.
ARNE SKYTTE, pelsdyravler, født den 11.-5.-1962, søn af Dagny og Elias Skytte, bor
sammen med Hanne Marie Agger, kontorassistent, født den 19.-8.-1958, datter af
Anne Marie og Hans Agger. Parret har datteren Majbrit, født den 9.-10.-1987.
A.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården fra Kristian Stilling.
Areal 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af 9
minkhaller og 1 rævehal, pelsningsrum og fyrrum samt fodersilo. Besætningen består
af 800 minktæver og hvalpe samt 30 rævetæver og hvalpe. Der findes 1 traktor,
halmfyr samt anparter i Ejsing Vindkraft. På gården er ansat 2 medarbejdere i
pelsningstiden.
EJSINGHOLMVEJ 2, TØNNING,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446227.
JENS THOMASEN, landmand,
født den 21.-5.-1934, søn af Ma
rie og Christian Thomasen, gift
den 29.- 10.-1959 med Nancy
Nørgaard, født den 31.-7.-1940,
datter af Sørine og Harry Nør
gaard. Parret har børnene: Lis
beth, født den 24.-4.-1960, Knud
Erik, født den 21.-11.-1961 og
Bent, født den 6.-7.-1966.

Bent, født den 6.-7.-1966.
N.T. arbejder på Vinderup Fjerkræslagteri.
J.T. arbejder pä B. & O., hvor han har været i 20 år. Han overtog gården den
1.-10.-1959 fra Tinne og Jens Peder Jensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1968 og tilbygget 1971, kostald opført 1960, svinestald 1965 og
ombygget til pelseri 1986, maskinhus opført 1966 og 6 2-rækkers minkhaller. Gårdens
besætning er på 635 minktæver og 10 sølvrævetæver samt hvalpe. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, 1 foder
maskine og 1 Vestas vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. En
datter og svigersøn har lejet ca. 1 ha., hvorpå de har opført en minkfarm med 3
2-rækkers minkhaller med 360 avlsdyr + hvlape.

EJSINGHOLMVEJ 3, "VESTER
TØNNING", EJSING, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-446205.
JENS PEDER JENSEN, gårdejer,
født den 3.-7.-1930, søn af Em
ma og Karl Jensen, gift den
5.-12.- 1959 med Birgit Christen
sen, født den 4.-7.-1937, datter
af Katrine og Christian Christen
sen. Parret har børnene: Gunhild,
født den 31.-7.-1961, Bente, født
den 10.- 3.-1963 og Henning,
født den 29.-11.-1975.
J.P.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i fællesledelsen for D.L.G. Han
overtog gården den 20.-11.-1959 fra Jens Madsen.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og senere gennemrestaureret, kostald opført 1964 og
tilbygget 1972, lade opført 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer,
35 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen RDM. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

EJSINGHOLMVEJ 7, EJSINGHOLM, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-446413.
EJNER PEDERSEN, mekaniker,
født den 19.-4.-1956, søn af Ma
ry og Jens Kristian Pedersen,
bor sammen med Lisbeth Vester
Christensen, assistent, født den
31.-5.-1960, datter af Hedvig og
Viggo Vester Christensen. Parret
har sønnen Jens, født den 5.-2.1988.
E.P. er chauffør. Han overtog
gården den 1.-1.-1986 fra Klara og Vagner Ungermann Larsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15,8 ha., heraf 0,5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og gennemrestaureret, kostald, svinestald og lade er fra
1936, maskinhus fra 1956. Gårdens besætning er på 6 ammekøer, 3 ungdyr og 3
slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
hvede og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo med korntørreri samt
halmfyr, desuden er der anparter i Ejsing Vindkraft.
EJSINGHOLMVEJ 12, EJSINGHOLM, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446184.
VAGNER DAMGÅRD, gårdejer, født den 16.-4.-1931, søn af Anna og Jens Damgård,
gift den 22.-11.-1960 med Karen Salomonsen, født den 25.-5.-1937, datter af Anna og
Niels Salomonsen. K.S. døde den 8.-12.-1986. Parret har børnene: Ole, født den

11.-7.-1961 og Finn, født den 25.-5.-1966.
V.D. overtog gården den 1.-1.-1959 fra sin mor. Gården blev udstykket fra "Ejsingholm" i 1936.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 8,6 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret flere gange, kostald, svinestald og lade er
opført 1936 og maskinhus 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer,
12 ungdyr og 6 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 100 stk. årligt. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

EJSINGHOLM VEJ 14, EJSING
HOLM, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446266.
BENT LYNGE ANDERSEN, gård
ejer, født den 23.-5.-1937, søn af
Mika og Carl Andersen, gift den
13.-7.-1963 med Karen Margrethe
Jensen, lærer, født den 18.-4.1940, datter af Kathrine og Jo
hannes Jensen. Parret har bør
nene: Kim, født den 14.-4.-1965,
Torben, født den 3.-9.-1967 og
Lillian Katrine, født den 2.-12.1968.
K.M.J. er lærer ved Ejsing Skole og medlem af Menighedsrådet ved Ejsing Kirke.
B.L.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1963
fra Marie og Troels Jensen. Gården er udstykket fra "Ejsingholm" i 1936.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 13,9 ha., heraf tilkøbt 4,6 ha., der er frasolgt 1 ha. 1,5
ha. er eng.
Stuehuset er opført 1936 og tilbygget 1978, kostald opført 1936 og ombygget til grise
og kalve, kostald opført 1973, desuden er der maskinhus og foderhus og laden er
ombygget til grise. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 16
årskøer, 14 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 4 årssøer,
der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 plansilo med varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EJSINGHOLMVEJ 18, "BAKKEBO", EJSINGHOLM, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-446223.
JOHANNES PEDERSEN, gårdej
er, født den 4.-2.-1936, søn af
Karen og Jens Peder Pedersen,
gift den 13.-11.-1959 med Karen
Margrethe Kjær, født den 27.-4.1938, datter af Agnes og Niels
Kjær. Parret har børnene: Bodil,
født den 14.-11.-1960, Kirsten,
født den 11.-4.-1964 og Annette,
født den 27.-12.-1970.
J.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra
Hans Esbensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 12,6 ha., heraf 1,5 ha. eng og 3 ha. hede. Gården
"Knak" i Handbjerg blev købt i 1975 og solgt i 1988.
Stuehuset er opført 1936 og gennemrestaureret, kostald opført 1936, svinestald 1964,
lade 1936, maskinhus 1965 og roehus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på
16 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Der findes 2 traktorer, plansilo med kold
lufts tørreri samt vindmølle fra Ejsing Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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EJSINGHOLMVEJ 20, "SØNDER
GÅRD", EJSINGHOLM, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-446274.
ARNE MØLLER, gårdejer, født
den 12.-7.-1931, søn af Kirstine
og Laurits Møller.
A.M. er tillidsmand ved Hjerm-Ginding Herreds Landboforening, han
driver lidt maskinstation. Han
overtog gården i oktober 1972
fra Magnus Madsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1942 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af
svinestald, lade, der er ombygget til kornlager samt maskinhus. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri samt anparter i Ejsing
Vindkraft.
EJSINGHOLMVEJ 25, "NYGAARD
HOVEDGAARD", EJSINGHOLM,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446268.
IVAN KRISTENSEN, smed, født
den 21.-2.-1956, søn af Agnes og
Hans Aage Kristensen, bor sam
men med Karin Andersen, tek
niker, født den 31.-8.-1961, dat
ter af Inga og Kristian Ander
sen.
I.K. driver Thisted Betonværk og
Års Færdigbeton. Han overtog
gården den 1.-9.-1988 fra sin
mor, som købte den i 1970. Areal 27 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1700 og gennemrestaureret 1970-1976, udbygningerne
består af maskinhus fra 1936, der er genopbygget i 1981. Oorden er bortforpagtet.

EJSINGHOLMVEJ 31, "HØJVANG",
EJSINGHOLM", 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446201.
JENS KRISTIAN PEDERSEN,
landmand, født den 11.-4.-1925,
søn af Kirstine og Silius Peder
sen, gift den 28.-1.-1950 med
Mary Vestergaard Jensen, født
den 14.- 5.-1929, datter af Laura
og Hans Jensen. Parret har bør
nene: Frede, født den 5.-11.-1950,
Tove, født den 26.-3.-1952, Ejner, født den 19.-4.-1956 og In
ger, født den 1.-12.-1959.
J.K.P. overtog gården den 1.-11.-1949 fra Svend Risum. Gården er i 1936 udstykket
fra "Ejsingholm".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og tilbygget 1960, kostald, svinestald og lade opført 1936,
maskinhus 1955, laden blev tilbygget i 1955. Gården drives med en kvægproduktion på
15 årskøer, 7 ungdyr og 8 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Der findes 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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97-446188.
SVEND ERIK HANSEN SKYTTE,
pelsdyravler, født den 23.-2.-1949,
søn af Dagny og Elias Christian
Hansen Skytte, gift den 28.-1.1978 med Vita Sørensen, syge
hjælper, født den 7.-7.-1956, dat
ter af Lilly og Aksel Gunner
Sørensen. Parret har børnene: Bir
git, født den 25.-8.-1978 og Bri
an, født den 9.-1.-1981.
S.E.H.S. overtog gården i november 1972 fra Peder Kristensen, som byggede den 1936.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 9,4 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret flere gange, kostalden er delvis ombygget til
pelsrum i 1988, desuden er der 4 2-rækkers minkhaller, maskinhus opført 1975 og
roehus. Gårdens besætning er på 11 ungdyr og 3 slagtekalve af racerne SDM og
Limousine. Minkproduktionen er på 382 avlstæver og ca. 1.700 hvalpe. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 skårlægger og 1 fodermaskine, der bruges el-varme
og der er andel i Ejsing Vindkraft. På gården er ansat 1 fast medhjælper i pelsningstiden og der bruges maskinstation til udkørsel af gødning.

E3SINGHOLMVE3 35, "LILLE
NYGÅRD", E3SINGHOLM, 7830
VINDERUP, tlf. 97-446405.
BENT GOUL RASMUSSEN, gård
ejer, født den 8.-9.-1952, søn af
Asta og Arne Rasmussen, gift
den 24.-9.-1977 med Anne Vennegård 3ensen, køkkenleder, født
den 17.-6.-1951, datter af Gerda
og Kristian Vennegård 3ensen.
Parret har børnene: 3esper, født
den 13.-7.-1978 og Thomas, født
den 8.-4.-1981.
B.G.R. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1979 fra
Ellen Risum.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 25,9 ha., heraf 4,5 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret flere gange, kostalde opført 1900 og 1979,
svinestald 1953 og ombygget til kreaturer i 1979, lade opført 1900 samt udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer, 80 ungdyr og 40 slag
tekalve af racen 3ersey. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Der er en fast fodermester samt hjælp af en skoledreng.
FALHEDEVE3 2, "FALDHEDE",
TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-547177.
EDITH PEDERSEN, gårdejer,
født den 12.-9.-1917, datter af
Kirstine og Laust Lindberg, gift
den 1.-12.-1940 med Viktor Ped
ersen, født den 21.1.-1912, søn
af Dorthea og Søren Anker Peder
sen. Viktor Pedersen døde den
28.-12.-1950.Parret har børnene:
Frida, født den 23.-8.-1945 og
Søren, født den 23.-3.-1949. Os-
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le.
E.P. overtog gården den 1.-12.-1940 fra Søren Anker Pedersen, nuværende ejer er 2.
generation.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret flere gange, kostald og svinestald er opført
1929, lade 1935 og maskinhus 1953. Der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og plansilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.
FELDEVEJ 1, "MIDTGAARD",
FELDE, 7830 VINDERUP, tlf.
97-440067.
GUNNAR KIRKEBY, gdr. født
den 14.-3.-1932, søn af Sine og
David Kirkeby, gift den 24.-2.1968 med Gerda Justesen, født
den 8.-9.-1944, datter af Kirstine
og Mikael Justesen. Parret har
børnene: Kim, født den 12.-1.-1970,
Jan, født den 26.-1 1.-1975 og
Allan, født den 22.-1.-1978.
G.K. overtog gården den l.-ll.1960 fra sin svigermor, gården har været i slægtens eje siden 1941.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 5 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1961 og tilbygget 1978, kostald og lade opført 1971, svinestalde
1912- 1975 og 1980, maskinhus opført 1986. Gården drives som alsidigt landbrug med
en kvægproduktion på 28 årskøer, 38 ungdyr og 14 slagtekalve, alle af racen SDM.
Svineproduktionen er på 95 SPF-årssøer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og rug. Der findes 3 traktor
er, 1 mejetærsker, 1 plansilo med korntørreri samt foderblandeanlæg og automatisk
fodring. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FELDEVEJ 3, "ØSTERGÅRD",
FELDE, 7830 VINDERUP, tlf.
97-440063.
VAGN KRISTENSEN, gårdejer,
født den 29.-5.-1937, søn af Oli
ne og Niels Kristensen, gift den
9.-3.-1962 med Gerda Andersen,
født den 4.-1.-1940, datter af
Alma og Peder Andersen. Parret
har børnene: Niels Peder, født
den 22.-2.-1964, Kirsten, født
den 5.-2.-1966 og Bent, født den
2.-6.-1972.
V.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været i Skolenævn og Menig
hedsråd. Han overtog gården den 1.-3.-1962 fra Chresten Christensen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 20,2 ha., heraf tilkøbt 4,3 ha.
Stuehuset er opført 1902 og gennemrestaureret, kostald opført 1973, den gamle
kostald er ombygget til roehus, malkerum og kalvestald i 1974, lade opført 1896,
maskinhus 1974 og gylletank 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 24 års
køer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor og tårnsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FELDEVEJ 7, FELDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440047.
JAKOB ANDERSEN, gårdejer, født den 29.-10.-1933, søn af Johanne og Ole Andersen,
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Pedersen, født den 20.-7.-1935,
datter af Laurette og Lars Pedersen. Sønnen Preben Pedersen er
født den 21.-6.-1958.
J.A. overtog gården den 20.-3.1963 fra Viggo Routh Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
44 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der
er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og sene
re restaureret, kostald opført
1966, spaltestald 1978, kalvestald
1980, lade 1966, gylletank 1974, maskinhus 1979 og gastæt silo 1985. I 1982 blev
udhusene fra nabogården købt, bestående af lade, maskinhus og kostald. Gårdendrives
med en kvægproduktion
38 årskøer, 50 ungdyr og 35 slagtekalve af blandet race.
Desuden er der 1 årsso, 1 ammeko og der levers ca. 60 slagtekalve af racerne . Der
findes 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng som medhjælp.
FJORDBAKKEN 1, "NEDER
GÅRD", HANDBJERG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-441606.
JOHANNES JØRGENSEN, gårdej
er, født den 24.-5.-1931, søn af
Dagmar og Niels Christian Jør
gensen, gift den 27.-11.-1963
med Eva Andersen, kok, født
den 29.- 4.-1929, datter af Kir
stine og Peter Andersen. E.A.
døde den 23.-8.-1988. Parret har
børnene: Ole, født den 10.-5.-1964,
Erik, født den 5.-4.-1966 og Git
te, født den 8.-4.-1968.
J.J. overtog gården den 1.-11.-1963 fr Helga Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., der er frasolgt 2 ha., 2 ha. er eng.
Stuehuset er opført før 1900 og senere restaureret, kostald opført 1958 og ombygget
1973, kalvestald og lade er opført 1977, maskinhus 1989 og desuden er der indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 30 ungdyr
og 10 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og tårnsilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FJORDBAKKEN 8, "HOLMHUS",
HANDBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-443041.
JØRGEN CHRISTENSEN, land
mand, født den 18.-5.-1956, søn
af Astrid og Thorvald Christen
sen.
J.C. er ansat ved Hjerm Vogn
mandsforretning. Han overtog
gården den 8.-6.-1987 fra Karl
Jensen.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
11,2 ha., heraf 0,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 5,5 ha. Stuehuset er opført 1885 og restaureret flere gange,
kostald og lade opført 1968. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn, byg og hvede. Der findes 1
traktor og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til høst.
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ANTON SIDELMANN KRISTIANSEN, gårdejer, født den 9.-2.-1947, søn af Ragnhild og
Poul Kristiansen.
A.S.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-2.-1976 fra
Jørgen Risum.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha., heraf 10 ha. eng. Desuden er der forpagtet 2
ha. til græsning.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1977,
ungdyrstald 1980 og svinestald 1974, desuden er der maskinhus og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 42 ungdyr og 33 slagtekalve, alle af
racen SDM. Der findes 3 traktorer, der bruges en del maskinstation.
GEDDALVEJ 40, "FODGÅRD",
EJSING, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446053.
SVEND PEDERSEN, gårdejer,
født den 9.-8.-1927, søn af Kir
stine og Jens Pedersen, gift den
5.-2.- 1971 med Jenny Pedersen,
født den 30.-4.-1940, datter af
Gerda og Evald Pedersen. Parret
har børnene: Linda, født den
18.-4.- 1963, Joan, født den
29.-9.-1965, Iris, født den 23.-6.1967, Ivan, født den 14.-7.-1971,
Torben, født den 24.-9.-1972, Birgit, født den 28.-6.-1976 og Karsten, født den
26.-3.-1980.
S.P. overtog gården i 1968 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden 1895.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Desuden er der forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet og restaureret flere gange, kostald
opført 1976, den gamle kostald er omdannet til ungdyrstald i 1976, lade og maskinhus
opført 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 10
slagtekalve af racen Jersey og en del er krydsningsdyr. Der findes 1 traktor, 1 mark
vandingsanlæg og tårnsilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GEDDALVEJ 50, "ØSTERGAARD", GEDDAL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446441.
HANS BACH, gårdejer, født den 16.-6.-1954, søn af Lis og Mads Bach, gift den
16.-6.-1984 med Kirsten Hesel Traberg, socialpædagog, født den 20.-3.-1956, datter af
Edith og Laust Traberg. Parret har børnene: Ane Marie, født den 20.-5.-1985 og Emil,
født den 24.-8.-1988.
H.B. har været på Sydsjællands
og Bygholm landbrugsskoler, han er formand for MD-Foods i Skave-Vinderup kredsen,
repræsentantskabsmedlem for MD-Foods, bestyrelsesmedlem af for Landbrugssamvir
ket for Ringkøbing Amt, næsformand for D.L.G. i Struer og i repræsentantskabet for
D.L.G. Han overtog gården den 1.-2.-1978 fra Carl Peder Tanderup.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 34,2 ha.
Stuehuset er nyrestaureret og tilbygget. Gården drives sammen med med faderens
gård "Bakgården", Geddalvej 52.
GEDDALVEJ 51, "ELBRØND", EJSING, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446294.
KNUD ERIK HULGAARD, gårdejer, født den 31.-8.-1951, søn af Else Katrine og
Anders Hulgaard, gift den 13.-10.-1973 med Kirsten Bjørnholt Kristensen, lærer, født
den 6.-8.-1953, datter af Birgit og Kresten Kristensen. Parret har børnene: Susan, født
den 2.-1.-1975 og Steffen, født den 15.-3.-1982.
K.E.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1973
fra sin far, som købte den i 1946.p
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34 ha., der er solgt 1 ha. Des
uden er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1903 og re
staureret flere gange, kostalden
er restaureret flere gange, der
er 2 ungdyrstalde og 2 svinestalde fra 1976 og 1978, lade og
maskinhus opført 1958, desuden
er der indendørs køresilo, foder
hus og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 65
årskøer og 75 ungdyr, alle af
racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 mark
vandingsanlæg. På gården er 2 unge medhjælpere, 1 skoledreng. Maskinstation benyt
tes.
GEDDALVEJ 52, "BAKGAARDEN", GEDDAL, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446027.
MADS BACH, gårdejer, født den
20.-8.-1914, søn af Ane og Jens
Sørensen, gift den 19.-1.-1952
med Lis Møller-Olsen, hushold
ningslærer, født den 3.-11.-1923,
datter af Gudrun og Hans Møl
ler-Olsen. Parret har børnene:
Kirsten, født den 7.-12.-1952,
Hans, født den 16.-6.-1954, Ole,
født den 13.-9.-1956, Claus, født
den 13.-3.-1959 og Lars, født den 5.-5.-1963.
M.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1951 fra
Lyder Bach Lydersen. Sønnen, Hans Bach bosiddende Geddalvej 50, købte i 1977
halvpart i gården og han bliver 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 57,7 ha., heraf 3 ha. beplantning, 8 ha. strandeng og 6
ha. afvandet eng. Desuden er der forpagtet 35,1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret, avlsbygningerne består af
kostald, løsdriftstald og kalvestald, desuden er der foderhus og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve, alle
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, korn, roer og kløvergræs.
Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo med varm lufts tørreri samt
anpart i Ejsing Vindkraft. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper samt 1
skoledreng til weekendarbejde. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med Geddalvej 50, som ejes af sønnen, Hans Bach.
GEDDALVEJ 54, GEDDAL, 7830
VINDERUP, tlf. 97-446074.
MADS SKOV, gårdejer, født den
1.-8.-1919, søn af Mette og Sør
en Skov.
M.S. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den i februar 1945 fra sin far.
Gården har været i slægtens eje
siden ca. 1900.
Areal 46 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1840 og re
staureret flere gange, avlsbygning-
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besætning er på 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

GEDDALVEJ 56, "KÆRET", GED
DAL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-446207.
HARTVIG NØRGAARD, gårdejer,
født den 29.-8.-1929, søn af An
na Katrine og Jens Kristian Nør
gaard, gift den 3.-12.-1960 med
Inga Sørensen, husassistent, født
den 12.-10.-1940, datter af Jo
hanne og Kristian Sørensen. Par
ret har børnene: Svend Kristian,
født den 16.-3.-1963, Bente, født
den 26.- 10.-1966 og Jens Erik,
født den 23.-11.-1975.
H.N. overtog gården i juni 1952 fra Henry Jensen Smed. Gården havde tidligere,
nemlig fra 1924 til 1936, været i familiens eje.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 11 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1930 og gennemrestaureret, avlsbygningerne består af kostald og
ungdyrstald opført 1930, svinestald 1975 samt lade, maskinhus og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer og 22 slagtekalve af racen
Jersey, desuden er der 2 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin. Køerne krydses
med Limousine og samtlige kalve opfedes. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsan
læg samt anparter i Ejsing Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GEDDALVEJ 63, "NØRGAARD",
GEDDAL, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446005.
PEDER KRISTIAN NØRGAARD,
gårdejer, født den 31.-5.-1936,
søn af Anne Katrine og Jens
Kristian Pedersen Nørgaard, gift
den 26.-11.-1960 med Edith
Niels- en, født den 18.-11.-1937,
datter af Ragnhild og Kristian
Nielsen. Parret har sønnen Kim,
født den 6.-4.-1963.
P.K.N. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1965 og købte den i 1969 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 38 ha., der er ca. 16 ha. eng. Desuden er der forpagtet
7 ha.
Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret, avlsbygningerne består af kostald,
svinestald, lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 25 ammekøer, 1 tyr, 18 ungdyr
og 12 slagtekalve af racen Limousine, desuden er der 25 moderfår + opdræt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HAHLVEJ 1, "LOUISELUND", TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. 97-547116.
CHRISTIAN LØCKE, gårdejer, født den 5.-4.-1949, søn af Gudrun og Harry Løcke,
gift den 19.-5.-1974 med Jytte Andersen, plejehjemsassistent, født den 3.-9.-1950,
datter af Inger og Egon Holst Andersen. Parret har børnene: Lene, født den
I8.-9.-1975 og Henrik, født den 19.-7.-1981.
C.L. har været på Malling Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Haderup Landbo-
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forening og i bestyrelsen for Jerseyforeningen. Han overtog gården den 1.-11.-1978 fra
Knud Hornstrup.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 44 ha., der er 10 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er tilbygget og restaureret i 1976/77, kostald opført 1977 og tilbygget 1979,
gammel kostald er ombygget til kalvestald i 1979 og ungdyrstalden er fra 1981,
foderhusene er fra 1981 og 1985, desuden er der maskinhus og lade. Gården drives
med en kvægproduktion på 95 årskøer, 100 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 4 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og halmfyr. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.
HAHLVEJ 6, "HAHLGAARD",
TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-547085.
JOHANNES KLEMMENSEN, gård
ejer, født den 12.-5.-1939, søn af
Marie og Jens Pedersen "Klem
mensen" Nielsen, gift den 5.-10.1963 med Hanne Nielsen, født
den 9.-4.-1943, datter af Karen
og Johannes Nielsen. Parret har
børnene: Peder, født den 21.-8.1964, Jens Ole, født den 22.-11.1967 og Lisbet, født d. 7.-1.-

1975.
J.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1963 fra sin
far, som købte den i 1927. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 41 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1986, kostald opført 1956 og tilbygget 1967,
ungdyrstald opført 1975, svinestald 1938, lade 1910, maskinhus 1982, desuden er der
roehus og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 31 ungdyr
og 22 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og korn. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo
med varm lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges en del
maskinstation.
HA1LKJÆRVEJ 5, HAILKJÆR, 7830 VINDERUP.
MOGENS ERIKSEN, pelsdyravler, født den 22.-12.-1948, søn af Metha og Gustav
Eriksen.
M.E. er uddannet automekaniker og maskinmester. Han overtog gården den 20.-1.-1982
fra Agnes og Kresten Nielsen.
Areal 12,5 ha., heraf 4 ha. eng og mose.
Stuehuset er tilbygget i 1962, kostald og svinestald er ombygget til værksted, der er 4
2-rækkers minkhaller, lade samt maskinhus. Gårdens besætning er på 380 minktæver +
opdræt. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.
HAILKJÆRVEJ 13, "MØLGAARD",
JATTRUP, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-448146.
PEDER KRISTIAN MØLGAARD,
gårdejer, født den 6.-4.-1937,
søn af Marie og Søren Kristian
Mølgaard.
P.K.M. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-8.-1972 fra sin mor,
nuværende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1838.
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Ejendomsskyld 910.000. Areal 38,2 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er frasolgt 6 ha. og
der er ca. 10 ha. skov, hede og mergelgrave. En del af jorden blev frasolgt til
frilandsmuseet "Hjerl Hede". Gården er oprindelig udstykket fra "Mølgaard" i 1910.
Stuehuset er opført 1883 og restaureret flere gange, kostald opført 1929, svinestald og
lade 1983, maskinhus 1965, desuden er der foderhus. Gården drives med en kvægpro
duktion på 13 årskøer, 17 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne SDM og Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer og tårnsilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HANDBJERGVEJ 43, "BÆKHAVE", HANDBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-442198.
JENS LAUGE JENSEN, radioarbejder, født den 6.-5.-1943, søn af Margrethe og Valde
mar Jensen, gift den 28.-5.-1964 med Elsebeth Lunde Nielsen, dagplejer, født den
6.-9.-1945, datter af Alma og Vagn Lunde Nielsen. Parret har børnene: Carsten, født
den 13.-10.-1964, Henrik, født den 7.-6.-1968, Charlotte, født den 18.-5.-1970 og
Jesper, født den 16.-6.-1983.
J.L.J. overtog gården i maj 1980 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 8,8 ha., heraf 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930, kostalden er ombygget til beboelse, svinestalden til maskin
hus og desuden er der lade og maskinhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
kartofler. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HASSELHOLTVEJ 5, HASSELHOLT, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-441174.
ANDREAS SØRENSEN, gårdejer,
født den 14.-6.-1930, søn af Jo
hanne og Peder Sørensen, gift
den 30.-11.-1957 med Ruth Niel
sen, sygehjælper, født den 15.1.-1939, datter af Gerda og Niels
Nielsen. Parret har børnene: Ole,
født den 30.-10.-1958, Steen,
født den 29.-9.-1960, Gert, født
den 25.-3.-1963 og Annette, født
den 25.-1.-1967.
A.S. overtog gården i april 1957 fra sin far, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1890 og gennemrestaureret, avlsbygningerne består af
maskinhus, lade og kartoffelhus. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter,
raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HASSELHOLTVEJ 8, HASSELHOLT, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-442733.
REGNAR BJØRNHOLT HOF
MANSEN, gårdejer, født den
28.- 8.-1957, søn af Ruth og
Peder Hofmansen, gift den
10.-8.-1985 med Bodil Sørensen,
sygehjælper, født den 29.-7.-1957,
datter af Mette og Alfred Sør
ensen. Parret ha.r sønnen Mads,
født den 20.-10.-1985.
R.B.H. er traktorfører, han har
været på Hammerum og Vejlby landbrugsskoler, på sidstnævnte er han uddannet
tekniker. Han overtog gården den 1.-2.-1987 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 4.
generation på gården, der blev bygget af Bodil Sørensens bedstefar.

Ejendomsskyld 830.000. Areal 21,3 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1880 og halvdelen er gennemrestaureret i 1987, kostald
opført 1959, svinestald er restaureret 1969, laden er af ældre dato og maskinhuset fra
1975. Gårdens besætning er på 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Charolais,
desuden er der 1 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
findes 1 traktor samt anparter i Råst Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
HASSELHOLTVEJ 10, HASSELHOLT, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-441255.
FINN IVERSEN, gårdejer, født
den 28.-8.-1942, søn af Katrine
og Iver Kristian Iversen, gift den
25.-9.-1975 med Ase Baunsgaard,
sygeplejerske, født den 13.-5.1942, datter af Anna og Søren
Baunsgaard. Parret har børnene:
Ann, født den 28.-10.-1975 og
Britt, født den 18.-1 1.-1978.
F.I. overtog gården den 15.-9.1966 fra Svend Age Mortensen. Ejendomsskyld 1.600 .000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt
23 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1987, kostald 1969, spaltestald og lade 1977. Gården drives med
en ammekobesætning på 30 ammekøer, 25 ungdyr og 40 slagtekalve samt 1 Simmentaler-tyr, køerne er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
korn og kartofler. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og
anparter i Ejsing Vindkraft og i Ryde-Stendis Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

HASSELHOLTVEJ 17, ÅL, 7830
VINDERUP, tlf. 97-442648.
EDVARD MIKKELSEN, boelsmand,
født den 21.-10.-1928, søn af
Karen og Mikael Mikkelsen.
E.M. overtog gården i august
1964 fra sin far, som købte den
i 1922.
Ejendomsskyld 270.000. Areal
7,1 ha., desuden er der forpagtet
1 ha.
Stuehuset er opført omkring
1900 og restaureret flere gange,
kostald opført 1915 og restaureret senest i 1975, staklade opført 1968 og maskinhus
1960. Gården drives med en kvægproduktion på 6 årskøer, 2 ungdyr og 4 slagtekalve,
alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.

HEDEGÅRDVEJ 2, SEVEL, 7830
VINDERUP, tlf. 97-448209.
ANDERS HEDEGÅRD, gårdejer,
født den 9.-2.-1935, søn af Edel
Kirstine og Peder Hedegård.
A.H. har været på Haslev land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-11.-1964 fra sin far, nu
værende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.270.000. Areal
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28 ha., heraf tilkøbt 2 ha. eng, der er ialt 4,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1979, kostald og gylletanke 1975, garage og lagerbygning 1958,
lade 1867 og maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40
ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 3 traktorer, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HERNINGVEJ 54, "STENHOLM",
SEBSTRUP, 7800 SKIVE, tlf.
97-544084.
KRISTIAN SKOV MADSEN og
ÅSE SKOV MADSEN, gårdejere.
K.S.M. er født den 12.-11.-1924,
søn af Sidsel og Hans Madsen,
gift den 3.-7.-1951 med Mette
Sandahl Svenningsen, født den
12.-12.-1929, datter af Agnes og
Åse Svenningsen. Parret har bør
nene: Svend, født den 15.-1.-1954
og Åge, født den 5.-12.-1957.
K.S.M. overtog gården i juni
1965 fra Kaj Aggerholm, gården stammer fra 1547, da den hørte under "Stubber
Kloster". Gården drives som I/S af K.S.M. og sønnen Åse Skov Madsen.
Å.S.M. er gift med Anna Marie Holst, født den 18.-2.-1959, datter af Inger og Niels
Holst.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 3 ha. skov, mose og
eng. Desuden er der forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1966, kostald 1940 og tilbygget med foderhus i 1986, kviestald
opført 1973, kalvestald 1978, lade 1940, maskinhus 1975 samt foderhus, desuden er der
5 2-rækkers minkhaller. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 40
ungdyr og 2 avlstyre af racen Jersey, desuden er der en minkproduktion på 300
minktæver og 1.500 hvalpe. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, 1 minkfodermaskine, tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
HERNINGVEJ 60, "JENSENSMINDE", MOGENSTRUP, 7800
SKIVE, tlf. 97-544130.
CHRISTIAN NØRGAARD, gårdej
er, født den 13.-10.-1928, søn af
Kresten Dueholm, gift den 5.-5.1951 med Karen Margrethe Niels
en, syerske, født den 8.-10.-1924,
datter af Anna og Hans Kristian
Nielsen. Parret har børnene:
Jens, født den 23.-12.-1951, El
len Katrine, født den 6.-7.-1953,
Anne Marie, født den 1.-7.-1955
og Edel Kirstine, født den 19.-1.-1960. C.N. er udlært tømrer. Han overtog gården den
1.-3.-1972 fra sin svigerfar, som købte den i 1924.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 18,4 ha., heraf 0,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1887 og restaureret og tilbygget 1972, kostald og svinestald opført
1959, maskinhus 1967 og staklade 1977. Gårdens besætning er på 6 årssøer, der
produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 8 ammekøer af racen DRK
krydset med Limousine. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HERNINGVEJ 65, "BAUNTOFT", TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. 97-544177.
SVEND LARSEN, gårdejer, født den 16.-5.-1925, søn af Charlotte og Søren Larsen,
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Vinstrup, født den 1 1 .-5.-1932,
datter af Laura og dens Vinstrup.
Parret har børnene: Ruth, født
den 3.-6.-1953, Aksel, født den
1.-2.-1958 og Bente, født den
26.-8.-1967.
S.L. overtog gården den 1.-2.-1964
fra Åge Nørgård.
Areal 13,8 ha., heraf tilkøbt 2
ha.
Stuehuset er opført 1952 og til
bygget 1976, kostald opført 1952
og tilbygget 1977, laden er fra 1952 og maskinhus fra 1972. Gårdens besætning er på
2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HERNINGVEJ 66, "HEDELYKKE", TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. 97-544152.
MILTER LODAHL, gårdejer, født den 5.-10.-1957, søn af Ketty og Mads Lodahl, gift
den 6.-7.-1984 med Gurli Mariane Rosenlund Lodahl, lærer, født den 25.-3.-1960,
datter af Anne og Jens Lodahl. Parret har børnene: Michael, født den 3.-10.-1985 og
Anita, født den 16.-7.-1987.
M.L. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 1.-8.-1987 fra Thomas Thomassen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 53 ha., heraf 6 ha. skov og 7 ha. dyrket eng og mose.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret flere gange, kostald opført 1964, gennemrestaureret og ombygget 1987/88, ungdyrstald opført 1975, hønsehus 1980 og ombygget
til kalvestald 1989, lade opført 1964, maskinhus 1978 og gylletank 1987. Gården drives
med en kvægproduktion på 48 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri med varm lufts
blæsning. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er til tider ansat 1
skoledreng.

HERN1NGVEJ 67, "NØRGÅRD",
TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-544083.
EVALD BÆK og OTTO BÆK,
gårdejere.
E.B. er født den 7.-10.-1922, søn
af Elise og Valdemar Bæk, gift
den 26.-11.-1949 med Kristine
Jakobsen, født den 24.-12.-1925,
datter af Johanne og Peder Ja
kobsen. K.J. døde den 4.-7.-1969.
Parret har børnene: Otto, født
den 12.-3.-1952, Peder, født den
19.-7.-1955, Sonja og født den 20.-3.-1962.
O.B. er gift med Asta Nielsen, født den 9.-3.-1955, datter af Marie og Vagn Nielsen.
Parret har børnene: Henry, født den 30.-1.-1980, Bjarne, født den 2.-2.-1982 og Anita,
født den 5.-11.-1988. A.B. er sygeplejerske.
E.B. overtog gården den 12.-8.-1966 fra sin far. I 1984 købt O.B. halvpart i gården,
som i dag drives som "I/S Nørgård". O.B. er 3. generation på gården, som har været i
familiens eje siden 1919.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 51 ha., heraf 3 ha. eng ved Karup Å.
Stuehuset er opført 1941, kostalden fra 1925 nedbrændte og blev genopført i 1959,
svinestalden brændte i 1959 og blev genopført 1960, ældre svinestald opført 1930,
kalvestald og roehus 1974, lade 1953 og genopført 1959 og maskinhus fra 1970. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 15

-437-

slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca.
200 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest. Planteprodktionens salgsafgrøder er
kartofler til industri, ærter og spindehør. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
HERNINGVEJ 71, "R0NH0JGÄRD", TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. 97-544189.
TAGE PEDERSEN, gårdejer, født den 30.-4.-1960, søn af Lis og Kristian Pedersen,
gift den 10.-11.-1984 med Laurie Ann Adams, husmor, født den 27.-7.-1959, datter af
Helen Teresa og Elmer Adams, Calgary, Canada. Parret har børnene: Steffen, født
den 28.-4.-1983, Kristian, født den 8.-2.-1985 og Niels, født den 23.-5.-1987.
T.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1983 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1918.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30,4 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1959 og tilbygget 1968, ungdyrstald opført 1974 og
maskinhus 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 70 ungdyr af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 3 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
HERNINGVEJ 75, TRANDUM,
7800 SKIVE, tlf. 97-544058.
EIGIL PEDERSEN, landmand,
født den 6.-12.-1924, søn af Ma
rie og Peder Pedersen, gift den
12.-5.- 1950 med Anna Andersen,
født den 29.-1.-1930, datter af
Katrine og Anders Andersen.
Parret har børnene: Leif, født
den 23.- 12.-1951, Vera, født den
25.-10.- 1955, Jonna, født den
28.-9.-1959 og Claus, født den
21.-5.-1966.
E.P. overtog gården den 1.-11.-1949 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1913.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 17 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret, kostald opført 1957 og ombygget til
svinestald 1976, svinestald opført 1972, lade 1960 og ombygget til grise 1968, roehus
opført 1967 og maskinhus 1979, desuden er der 3 2-rækkers minkhaller. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt, desuden er der 300 minktæver +
hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 tårnsilo med varm lufts tørreri samt træfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

HERRUPVEJ 4, "MOSEVANG",
HERRUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-452224.
HOLGER HEDEGAARD, gårdej
er, født den 12.-10.-1950, søn af
Marie og Jens Peder Hedegaard,
gift den 13.-9.-1975 med Karen
Margrethe Kirkegaard, hushold
ningstekniker, født den 4.-4.-1950,
datter af Ingeborg og Anders
Kirkegaard. Parret har børnene:
Tina, født den 22.-3.-I976, Gert,
født den 5.-10.-1977 og Lisbeth,
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H.H. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i Vinderup Kommunalbestyrelse.
Han overtog gården den 4.-2.-1977 fra Folmer Østergaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Desuden er der forpagtet
15 ha.
Stuehuset er opført 1892 og gennemrestaureret, kostald opført 1958 og tilbygget en
kviestald og silohus i 1979, maskinhus opført 1982, gylletank 1983, desuden er der en
indendørs køresilo og udendørs silo til roetopensilage. Gården drives med en kvægpro
duktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden
produceres ca. 40 slagtesvin årligt og der er 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 proprionssyreanlæg samt
tårnsilo og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges en del maskinstation.

HERRUPVE3 6, "ØSTER HER
RUP", HERRUP, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-452183.
KNUD ERIK THOMSEN, gårdej
er, født den 7.-1.-1939, søn af
Anna Margrethe og Carl Emil
Thomsen, gift den 1.-7.-1966
med Dagny Katrine Elisabeth
Madsen, født den 22.-4.-1946,
datter af Stinne og Aksel Mad
sen. Parret har børnene: Mikael,
født den 8.-1.-1969, Vibeke, født
den 30.- 8.-1971 og Merete, født
den 7.- 4.-1975.
K.E.T. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Herrup Menighedsråd
og i Skolekommissionen samt formand for Skolenævnet. Han overtog gården den
18.-5.-1966 fra Grethe Svenning Olesen. Gårdens historie kan føres tilbage til mellem
900 og 1100, indtil 1760 var gården den eneste i Herrup, den blev i 1763 pantsat af en
præst, på dette tidspunkt hørte gården under "Kærgårdsholm", i 1778 blev gården
selveje.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 24,5 ha., heraf 1,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet
3 ha.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1953 og
udvidet 1972, spaltestald opført 1974, svinestald 1971, lade 1953, maskinhus og silohus
1977, fyrrum, hønsehus og garage 1979, desuden er der indendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr, alle af racen SDM. Der
findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
H3ELMHEDEVE3 6, "LANGAGERGAARD", SEBSTRUP, 7800 SKI
VE, tlf. 97-5441 15.
OSVALD DALGAARD, gårdejer,
født den 8.-1.-1959, søn af Edith
og Kresten Dalgaard, gift den
5.-2.-1983 med Hanne Andersen,
født den 6.-11.-1964, datter af
Anna Marie og Ejnar Andersen.
Parret har børnene: Henriette,
født den 15.-12.-1982, Lilian,
født den 8.-7.-1985 og Christian,
født den 18.-3.-1988.
O.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1982 fra
3ens K. Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23 ha., desuden er der forpagtet 19 ha. og 7 ha. i
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Viborg Amt.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret flere gange, kostald opført 1976 og spal
testald 1985, svinestald 1969 og ombygget til køer 1980, gammel kostald er ombygget
til silo og spaltestald 1987, gylletanke er opført 1976 og 1989, og der er en udendørs
køresilo fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 87 årskøer, 100 ungdyr og
50 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
hvede. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og staldvarmen bruges til op
varmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper samt 1 skoledreng, maskin
station bruges til en del af markarebjdet. Gården drives sammen med Sebstrupvej 7.
HJELMVEJ 2, "MELDGAARD",
MOGENSTRUP, 7800 SKIVE, tlf.
97-544030.
JØRGEN DUEHOLM, gårdejer,
født den 3.-7.-1912, søn af Ka
trine og Peder Dueholm, gift den
12.-10.-1935 med Emma Margre
the Juul Hansen, cand.jur., født
den 30.-12.-1913, datter af Emi
lie og Hans Emil Juul Hansen.
Parret har sønnen Hans Peder,
født den 23.-11.-1951.
J.D. har været medlem af Kom
munalbestyrelsen samt i bestyrelsen for Skive Andelsslagteri og formand for Kreatur
eksportforeningen. Han overtog gården den 1.-4.-1941 fra sin mor. Gården har været i
slægtens eje siden 1918. Den 1.-9.-1987 overtog sønnen gården, som i dag beboes af
forældrene.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 6 ha. opdyrket
hede og 5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1892 og gennemrestaureret, kostald opført 1939 og ombygget til
svinestald 1973, svinestalde opført 1960 og 1970, lade 1950 og 1982, samt maskinhus
1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og
korn. Der findes 2 traktorer, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstatation bruges til en del af markarbejdet.

HJELMVEJ 5, "BÆKGAARD",
MOGENSTRUP, 7800 SKIVE, tlf.
97-544015.
JØRGEN SVENDSEN, gårdejer,
født den 29.-7.-1942, søn af Ka
ren og Gunnar Svendsen, gift
den 24.-6.-1967 med Britta Dalsgaard, matrikeltegner, født den
6.-4.-1946, datter af Anne Lise
og Siegfred Dalsgaard. Parret
har børnene: Jan, født den 10.6.-1970, Karin, født den 28.-3.1974, Linda, født den 8.-10.-1976
og Maria, født den 24.-3.-1981. J.S. overtog gården den 1.-8.-1975 fra sin far, som
købte den i 1970.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 73 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1770 og gennemrestaureret, kostald opført 1960 og
ombygget til kartoffelhus 1988, ungdyrstald opført 1978, svinestald 1963 og ombygget
til kartoffelhus 1983, lade opført 1962 og ombygget til kartoffelhus 1988, desuden er
der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 100
stk. af racen SDM, desuden er der 4 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er kar
tofler, korn, ærter og raps samt læggekartofler. Der findes 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo med varm lufts tørreri, halmfyr og stuehuset opvarmes med gen
vindingsanlæg fra køleanlæg fra kartoffelhuset. Der bruges lidt fremmed arbejdskraft.
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MOGENSTRUP, 7800 SKIVE, tlf.
97-544076.
HELMER WILHELM HAGENSEN,
gårdejer, født den 8.-1.-1937, søn
af Karen og Peder Hagensen,
gift den 16.-9.-1961 med Kirsten
Hedegaard Christensen, født den
25.-9.-1937, datter af Trine og
Thomas Hedegaard Christensen.
Parret har børnene: Lars, født
den 11.-6.-1962, Gorm, født den
6.-5.-1964, Peder, født den 1.2.-1968 og Iben Kathrine, født den 23.-7.-1970.
H.W.H. har været tillidsmand for Topsikring, han har været på Bygholm Landbrugs
skole, har været formand for den lokale gødningsforening. Han overtog gården den
9.-6.-1961 fra Johanne og Mads Madsen "Vestergård".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 15,2 ha., der er 2 ha. eng og ca.
15 ha. henligger som morads.
Stuehuset er opført omkring 1800 af soltørrede lerstenog gennemrestaureret, kostald
opført 1953 og ombygget til farestald 1983, gammel heste- og svinestald opført 1900
er ombygget til drægtighedsstald 1983, svinestald opført
1964, kartoffelhus 1974,
staklade 1970, garage 1975, lade 1911 og restaureret 1980 samt maskinhus 1975.
Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, ærter, raps og fremavls
byg. Der findes 2 traktorer og portionssiloer med varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HJELMVEJ 9, "SKOVVANG", MOGENSTRUP, tlf. 7800 SKIVE, tlf. 97-544086.
JØRGEN HESSELLUND, gårdejer, født den 29.-12.-1942, søn af Gudrun og Aksel
Hessellund, gift den 2.-4.-1966 med Jytte Petrea Møller Abildtrup, aftenskolelærer,
født den 30.-1.-1944, datter af Jensine og Frede Abildtrup. Parret har børnene: Kim,
født den 3.-11.-1967, Anette, født den 7.-10.-1969 og Merete, født den 16.-3.-1973.
J.H. er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han overtog gården den 11.-12.-1972
fra Alfred Damsgaard.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Desuden er der forpagtet
28 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1956 og ombygget til grise i 1973, svinestalde opført
1967 og 1975, kartoffelhus 1978, lade 1938 og maskinhus 1984. Gården drives med en
svineproduktion på 45 årssøer, der sælges 100 smågrise og 700 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter og raps. Der findes 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, plansilo og tårnsilo med
varm lufts tørreri samt 1 vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJELMVEJ 12, MOGENSTRUP,
7800 SKIVE, tlf. 97-544032.
GUNNAR HANSEN, gårdejer,
født den 3.-10.-1932, søn af
Dorthea og Ejnar Hansen, gift
den 14.- 1 1.-1959 med Else Mor
tensen, født den 3.-4.-1937, dat
ter af Marie og Martin Morten
sen. E.M. døde den 12.-10.-1971.
Parret har børnene: Susanne,
født den 7.-6.-1963 og Ejner,
født den 10.-1.-1966 og død den
12.-10.- 1971.
G.H. er formand for Vinderup og Omegns Indkøbsforening. Han overtog gården den
1.-4.-1962 fra sin far, som købte den i 1928.
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Gunnar Hansens gärd har en ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 15
ha. hede som blev opdyrket 1941.
Stuehuset er opført 1972, svinestald 1964 og gennemrestaureret 1972, lade opført
1972, maskinhus 1972 og tilbygget 1980. Gården drives med en svineproduktion på 30
årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJERLHEDEVEJ 4, "ØSTER RAAE", SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448237.
OLE NØRGÅRD, gårdejer, født den 15.-4.-1940, søn af Anna og Kristian Nørgård, gift
den 20.-4.-1967 med Bente Jørgensen, lærer, født den 25.-9.-1941, datter af Stinne og
Hans Jørgensen. Parret har børnene: Jørgen, født den 25.-2.-1970, Anne Kirstine, født
d. 14.-9.-1972, Inge Lise, født den 6.-11.-1977 og Karen Margrete, født d. 1.-7.-1979.
O.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1967 fra
sin mor. Gården har været i familiens eje siden 1925.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 44 ha., heraf 10 ha. mose, hvori der var tørvefabrik
fra 1942-1953. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1987, kostald 1965, kviestald 1977, svinestalde 1970 og 1972, lade
1946 og maskinhus 1976, desuden er der en gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt, desuden er der 45 ammekøer, 30 ungdyr og 14
slagtekalve af racen Limousine og krydsninger. Der er også 100 minktæver + hvalpe.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler, frøgræs og korn. Der fin
des 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med varm lufts tørreri
samt halmfyr. Der er ansat 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

HJERLHEDEVEJ 6, JATTRUP,
7830 VINDERUP, tlf. 97-448069.
VERNER BUCH KRISTIANSEN,
gårdejer, født den 12.-5.-1926,
søn af Helga og Kristian Kristi
ansen, gift den 17.-11.-1951 med
Ellen Margrethe Olesen, født den
27.-11.-1920, datter af Inger og
Kristian Olesen. Parret har børne
ne: Inger Marie, født den 11.-9.1945, Eva, født den 13.-3.-1949
og Niels Jørgen, født den 17.-5.1952. V.B.K. har været på Fyens
Stifts Husmandsskole, han har været i Skolekommissionen, i mejeribestyrelsen samt i
D.L.G. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra sin svigerfar, som købte den i 1919.
Omkring 1910 blev der solgt en del jord fra til frilandsmuseet "Hjerl Hede".
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23 ha., heraf 7 ha. plantage og eng.
Stuehuset er opført 1878 og gennemrestaureret i 1970'erne, kostald opført 1912 og
ombygget 1960, hestestald og vognport er ombygget til maskinhus og garage i 1960,
lade opført 1950 og roehus 1977. Gårdens besætning er på 3 årskøer og 20 ungdyr af
racen SDM, desuden er der 6 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, græs og roer. Der findes 2 traktorer og
tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJERLHEDEVEJ 9, "RAAE", 7830 VINDERUP, tlf. 97-441885.
FINN HUMMELMOSE, gårdejer, omtales under Svenstrupvej 4.
F.H. overtog gården den l.-ll.- 1986 fra Jens Raae Søndergaard.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 63 ha., heraf 4 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1906, kostald 1938, svinestalde 1938 og 1974
samt lade 1938. På gården er der en plansilo med varm lufts tørreri. Gårdens pro
duktion omtales under Svenstrupvej 4.
HJERLHEDEVEJ 11, "SDR. TVED", JATTRUP, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448128.
JENS EJLERT NIELSEN, gårdejer, født den 17.-10.-1918, søn af Anna og Jens Severin
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med Mary Elisabeth Johansen,
født den 7.- 2.-1923, datter af
Marie Dithlevsen. Parret har bør
nene: Jonna, født den 13.-9.-1946,
Anne Marie, født den 15.-8.-1948
og Inger Merete, født den 7.-<+.1955.
J.E.N. er uddannet murer og dri
ver selvstændig murervirksomhed
og han er kirkesanger ved Sevel
Kirke. Han overtog gården den
14.-11.-1950 fra Gustav Jensen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 9,5 ha., heraf 1 ha. eng og kær.
Stuehuset er opført 1904 og gennemrestaureret, kostald opført 1955 og tilbygget 1960,
kostalden er ombygget til svinestald i 1975 og laden er fra 1904, desuden er der et
maskinhus. Gårdens besætning er på 3 årssøer og alle grisene opfedes. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor og plansilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HJERLHEDEVEJ 12, "PILGAARD",
JATTRUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448145.
MADS DUNKER, gårdejer, født
den 28.-9.-1954, søn af Ingrid og
Gunnar Dunker, gift den 27.-4.1984 med Randi Pedersen, bør
nehavepædagog, født den 4.-8.1954, datter af Karen og Aksel
Pedersen. Parret har børnene:
Peter, født den 13.-2.-1984 og
Anne, født den 5.-9.-1986.
M.D. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1984 fra sin mor.
Ejendomsskylden på nr. 12 er 1.600.000 og nr. 15 på 220.000. Samlet areal er på 40
ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 10 ha. skov, eng og mose. Desuden er der forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, kostald opført 1962 og tilbygget
1979, spaltestald opført 1980, lade 1979, maskinhus 1986, desuden er der 2 gylletanke
samt både inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 64
årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der findes 4 traktorer og 1
markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fuldtids medhjælper samt 1 skoledreng og
der bruges en del maskinstation. Gården drives sammen med Agerbækvej 4.
HJERLHEDEVEJ 13, JATTRUP,
7830 VINDERUP, tlf. 97-448138.
SVEND NIELSEN og AKSEL
NIELSEN, pelsdyravlere.
S.N. er født den 25.-11.-1928,
søn af Mette og Aksel Nielsen,
gift den 19.-5.-1957 med Ellen
Elbrønd Sevelsted, født den 2.11.-1936, datter af Anna og Kre
sten Sevelstred. E.E.S. døde den
15.-5.-1982. Parret har børnene:
Aksel, født den 11.-6.-1958, An
ne Mette, født den 2.-12.-1960

og Susanne, født den 6.-5.-1962.
S.N. overtog gården i august 1966 fra Viggo Kristensen, han solgte halvparten til
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sønnen Aksel i 1987. A.N. er buschauffør.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov og 1 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1905 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1929,
maskinhus 1983, desuden er der 1 6-raekkers minkhal og 5 2-rækkers minkhaller samt
gylletank. Besætningen er på 550 minktæver samt hvalpe. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr.
HOLSTEBROVEJ 2, "NØRGAARD",
BJERT, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-441386.
VERNER GUDIKSEN, ejendoms
handler, født den 7.-10.-1934,
søn af Astrid og Kristen Ander
sen Gudiksen, gift den 6.-6.-1964
med Edith Jensen, født den
26.-3.-1935, datter af Alma og
Gert Ingerslev Jensen. Parret har
børnene: Hanne, født den 17.-5.1957, Torben, født den 2.-6.-1967
og Jette, født den 12.-12.-1970.
V.G. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i Vinderup Kommunalbestyrelse og
er medejer af Vinderup Ejendomskontor. Han overtog gården den 1.-4.-1964 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra
omkring 1900.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret flere gange, alle avlsbygningerne,
bestående af kostald, svinestald, lade og maskinhus, er fra omkring 1900. Jorden er
bortforpagtet.

HOLSTEBROVEJ 4, BJERT, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441127.
KRISTIAN OLESEN, gårdejer, født den 12.-6.-1914, søn af Amalie og Niels Olesen,
gift den 22.-10.-1947 med Ellen Margrethe Maarbjerg, født den 5.-10.-1915, datter af
Sesilie og Niels Maarbjerg. Parret har børnene: Niels, født den 15.-12.-1948, Mette,
født den 26.-5.-1950, Kirsten Amalie, født den 7.-2.-1952 og Jens Ole, født den
15.-10.-1954.
K.O. overtog gården den 1.-5.-1982 fra Magnus Madsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er opført 1908, kostalden er ombygget til svinestald, desuden er der en
lade. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres ca. 60 slag
tesvin årligt. Der findes 1 tårnsilo.
HOLSTEBROVEJ 9, "BÆKSGAARD", BJERT, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-441353.
ANDERS POULSEN, gårdejer,
født den 4.-3.-1924, søn af Petra
og Poul Poulsen, gift den 26.-3.1960 med Krista Lundgaard Mad
sen, født den 13.-5.-1921, datter
af Dagmar og Julius Janus Mad
sen. Parret har datteren Aase,
født den 24.-10.-1962.
A.P. har været på Kongens Lyng
by Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-10.-1956 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation på gården, som
har været i slægtens eje fra omkring 1800.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 14,9 ha., heraf 5 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1865 og gennemrestaureret, kostald og svinestald opført 1962,
gammel kostald fra 1926 er ombygget til maskinhus og garage, laden er fra 1972 og
maskinhus fra 1978. Gårdens besætning er på 6 årssøer, alle smågrisene sælges. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der findes , 1 traktor og tårnsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 10, "PILGAARD",
BJERT, 7830 V1NDERUP, tlf. nr.
97-442752.
METTE MARIE OLESEN, gårdej
er, født den 26.-5.-1950, datter
af Ellen og Kristian Olesen, gift
den 31.-1.-1970 med Jens Kristi
an Nielsen, gårdejer, født den
17.-12.-1945, søn af Kristiane og
Niels "Eskildsen" Nielsen. Parret
har børnene: Flemming, født den
24.-9.-1971, Karsten, født den
20.-7.-1974 og død den 3.-3.1977, Marianne, født den 10.-1.-1979, Bjarne, født den 19.-9.-1982 og Henriette, født
den 5.-4.-1987.
J.K.N. har været på Dalum Landbrugsskole.
M.M.N. overtog gården den 1.-6.-1986 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1868. Ved hver generationskifte har det
været en datter, der har overtaget gården.
Ejendomsskyld 1.228.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 7 ha. eng og 1 ha.
skov. Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1911, gården nedbrændte ved et lynnedslag i 1952 og blev gen
opført med kostald og lade. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40
ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Der findes 3 traktorer og tårnsilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 15, "VESTER
BUSKOV", BJERT, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441253.
CHRISTIAN KLITHOLM BUSKOV,
gårdejer, født den 5.-10.-1927,
søn af Helene og Adolf Buskov,
gift den 8.-7.-1954 med Ester
Bunk Jensen, født den 22.-9.-1927,
datter af Marie og Sigurd Bunk.
Parret har børnene: Carsten,
født den 18.-4.-1955 og Annelene, født den 21.-7.-1958.
C.K.B. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1954 fra sine forældre. Gården har
været i slægtens eje siden 1852, da den blev udstykket fra "Buskov".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 6 ha. ved udstykning fra "Rydhave". Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1941 og delvis restaureret, kostald opført 1964 og ombygget til
farestald 1978, det gamle stuehus er ombygget til hestestald og senere til svinestald,
gammel kostald er ombygget til svinestald 1970, laden fra 1903 er ombygget til
foderhus 1978 og maskinhuset er opført 1940. Gården drives med en svineproduktion
på 45 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 19, "HARDBO", RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441140.
JAKOB DALBY, gårdejer, født den 27.-5.-1920, søn af Johanne og Andreas Dalby,
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syerske, født den 7.-7.-1919, dat
ter af Ane Kirstine og Niels
Kristian Nielsen.
J.D. har været pä Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1972 fra sin far, som
købte den, da den blev udstykket
i 1911.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
24 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha.
plantage.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaurereti 1975, kostald opført 1951, svinestalde 1953 og 1955, hestestald 1955,
lade 1911 og ombygget til maskinhus 1975. Gårdens besætning er på 2 årssøer. Jorden
er udlejet. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo.

HOLSTEBROVEJ 20, BJERT,
7830 VINDERUP, tlf. 97-441528.
ANDERS NEDERGÅRD, landmand,
født den 28.-4.-1938, søn af Vita
og Peder Nedergård, gift den
8.-12.-1962 med Norma Mejdahl
Jeppesen, født den 15.-3.-1941,
datter af Else og Niels Mejdahl
Jeppesen. Parret har børnene:
Dorthe, født den 29.-5.-1965,
Hanne, født den 18.-12.-1966 og
Jan, født den 12.-10.-1973.
A.N. arbejder på V.T.I. Limtræ,
han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra
Kristian Larsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. eng, som er bortforpagtet.
Stuehuset er gennemrestaureret flere gange, kostalden er ombygget til grise i 1974,
svinestalde opført 1970 og 1974, desuden er der en lade. Gårdens besætning er på 2
årssøer, der produceres ca. 30 slagtesvin årligt, desuden er der 2 moderfår og 2 lam.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og tårnsilo. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 21, "EGELUND", RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441004.
BERNHARD TANG KRISTENSEN, gårdejer, søn af Erna og Anders Kristensen, bor
sammen med Anna Kirstine Godskesen, datter af Ane og Albert Godskesen.
B.T.K. overtog gården den 4.-4.- 1964 fra Dosinus Kobborg. Jorden hørte indtil 1935
under "Rydhave".
Ejendomsskyld 660.000. Areal 14,2 ha., heraf 6 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1935, kostald og lade er ligeledes fra 1935. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af hvede og byg. Der findes 1 traktor og
1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 24, "SANGGAARD", BJERT, 7830 VINDERUP, tlf. 97-442601.
NIELS JAKOBSEN, gårdejer, født den 17.-6.-1957, søn af Alis og Kristian Jakobsen,
gift den 1.-9.-1979 med Lilly Rosenbjerg Jensen, født den 20.-12.-1960, datter af
Martha og Alfred Rosenbjerg Jensen. Parret har børnene: Alis, født den 18.-10.-1981
og Lars, født den 28.-12.-1983.
N.J. har været på Hammerum og Boris landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-3.-1980 fra Edith Grønkjær.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 5 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1955 og gennemrestaureret 1989, kostald og maskinhus opført
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køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 80 ungdyr og 30 slag
tekalve, alle af racen Jersey. Der findes 3 traktorer og plansilo med varm lufts
tørreri. Der bruges husbondafløser og en del maskinstation.

HOLSTEBROVEJ 25, "NØRRE
TINGSKOV", HANDBJERG, 7830
VINDERUP, tlf. 97-442058.
LAURIDS LIND, gårdejer, født
den 18.-6.-1919, søn af Jakobine
og Andreas Lind, gift den 15..12.-1946 med Esther Jensen, født
den 23.-8.-1924, datter af Jane
og Marius Jensen. Parret har
børnene: Anne Grete, født den
25.-1 1.-1947, Birgit, født den
11.- 11.-1948, Henning, født den
31.- 10.-1949, Mariane, født den
10.-7.-1951, Inga, født den 14.-10.-1952, Bente, født den 15.-11.-1953, Gerda, født den
28.-3.-1955, Svend Erik, født den 27.-5.-1956, Else Marie, født den 19.-1.-1958,
tvillingerne Kaj og Ole, født den 5.-3.-1959, Vagn, født den 2.-10.-1960 og Erling, født
den 28.-8.-1962.
L.L. overtog gården den 17.-12.-1960 fra Henning Hansen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22,8 ha., heraf 3 ha. skov og bakker.
Stuehuset er opført omkring 1900, kostalde 1900 og ombygget til kalvestald i 1978, ny
kostald opført 1977, svinestald 1964 og maskinhus 1969. Gården drives med en
kvægproduktion på 16 årskøer, 15 ungdyr og 17 slagtekalve, alle af racen SDM. Der
findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
HOLSTEBROVEJ 28, "DAMGAARD", BJERT, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441461.
IB THOMSEN, gårdejer, født den
7.-2.-1939, søn af Nora og Ernst
Thomsen, gift den 3.-11.-1961
med Aase Risum, født den 17.1 1.-1940, datter af Agnes og
Erik Risum. Parret har børnene:
Peter, født den 17.-7.-1965,
Poul, født den 20.-6.-1068 og
Kirsten, født den 10.-7.-1975.
E.T. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole, han er medlem af Vinderup Kommunalbestyrelse.
Han overtog gården den 23.-12.-19 S8 fra Bent Henry Pedersen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er frasolgt 8 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1959 og ombygget til svinestald 1972, laden er
opført 1974 og 2 maskinhuse 1975, desuden er der en 4-rækkers minkhal samt gylle
tank ved minkene. Gårdens besætning er på 340 minktæver samt hvalpe. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og rajgræs. Der findes 4 traktorer, 2 meje
tærskere, 1 plansilo, 3 tårnsiloer samt varm lufts tørreri. Der bruges delvis fremmed
arbejdskraft.
HOLSTEBROVEJ 29, "GL. PRÆSTEGAARD", HANDBJERG, 7830 VINDERUP, tlf.
97-441723.
VAGN JENSEN, gårdejer, født den 20.-8.-1930, søn af Thomine og Jens Christian
Jensen, gift den 13.-10.-1961 med Margit Dahlmann, organist, født den 28.-4.-1933,
datter af Anne Marie og Theodor Dahlmann. Parret har børnene: Solveig, født den
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21.-9.-1962, Anne Marie, født den 22.-3.-1964 og Kristian, født den 3.-11.-1967.
V.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1961 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra
omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 3 ha. eng, mose
og skov.
Stuehuset er opført 1915, kostald 1958 og kalvestald 1969, gammel kostald er om
bygget til grise i 1958 og senere igen ombygget til kostald i 1976, svinestald, lade og
maskinhus er opført 1969, roehus og gylletank 1987, samt indendørs køresilo 1972.
Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af
racerne SDM og DRK, desuden produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Der findes 4
traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri samt 1 vindmølle.
På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.
HOLSTEBROVEJ 33, "NYGAARD",
HANDBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-461250.
GODTFRED M. CHRISTENSEN,
landmand, født den 21.-11.-1911,
søn af Jensine og Niels Christen
sen, gift den 5.-5.-1939 med Ka
ren Kjeldsen, født den 28.-9.1913, datter af Marie og Kristian
Kjeldsen. Parret har børnene:
Kaj, født den 30.-10.-1940, Ruth,
født den 9.-8.-1943, Inga, født
den 29.-7.-1945, Finn, født den
1.-5.1947, tvillingerne Aase og Vagn, født den 29.-7.-1951 og Britta, født den 14.-12.-1956.
G.M.C. har haft vognmandsforretning. Han overtog gården den 1.-3.-1943 fra Kresten
Nyborg "Jensen".
Ejendomsskyld 440.000. Areal 7 ha. Jorden er udlejet for 1 år af gangen.
Stuehuset er opført 1890 og tilbygget 1957, kostald og lade opført 1920. Der findes 1
traktor.

HOLSTEBROVEJ 40, "SKOVLY",
RYDE, 7830 VINDERUP, tlf.
97-442363.
ARNE CHRISTENSEN, landmand,
født den 19.-4.-1916, søn af Ka
ren og Chresten Hermand Chri
stensen, gift den 15.-9.- 1950
med Bodil Nielsen, datter af
Johanne og Morten Nielsen. Par
ret har børnene: Niels Jørgen,
født den 8.-7.-1951 og Anni,
født den 5.-7.-1961.
A.C. har arbejdet på Vestjyske
Slagterier. Han overtog gården den 1.-8.-1950 fra sine forældre, som købte den i 1911,
da den blev udstykket fra "Rydhave".
Ejendomsskyld 660.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1956, kostald, lade og maskinhus ligeledes 1956 og svinestald
1932. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, græs og
rug. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 43, "LAUMARK", HANDBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-461413.
VILHELM BIRKEDAL JENSEN, gårdejer, født den 3.-11.-1958, søn af Anna og Gunnar
Birkedal Jensen, gift den 4.-8.-1984 med Karen Kildegaard Thomsen, socialpædagog,
født den 3.-11.-1954, datter af Esther og Kristen Thomsen. Parret har børnene: Stine,
født den 20.-5.-1985 og Thomas, født den 29.-5.-1987.

-wsV.B.J. har været på Hammerum Landbrugsskole samt Boris Landbrugsskole, han er
tillidsmand for Hjerm-Ginding Herreds Landboforening. Han overtog gården den
9.-11.-1984 fra Knud Krogh.
Ejendomsskyld 1.820.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 20
ha.
Stuehuset er opført 1930, restaureret og tilbygget senest i 1988, kostald og kalvestald
opført 1971, ungdyrstald 1979, garage og udhus 1963, lade 1956, maskinhus 1974,
foderhuse 1979 og 1988 samt gylletanke 1988, desuden er der en indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve, alle
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter og raps. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med kold lufts tørreri samt
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.

HOLSTEBROVEJ 45, "KOBBER
DAM", HANDBJERG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-461253.
SVEND BRØDBÆK PEDERSEN,
gårdejer, født den 10.-8.-1925,
søn af Kirstine og Peder Brød
bæk Pedersen, gift den 27.-11.-1948
med Laura Marie Nielsen, født
den 27.-11.-1929, datter af Kristiane og Niels "Eskildsen" Niels
en. Parret har børnene: Anni,
født den 22.-7.-1949 og Lisbeth,
født den 28.-5.-1952.
S.B.P. overtog gården den 1.-10.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1888.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 18,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret 1977, kostald opført 1952 og ombygget
til grise i 1985, lade opført 1950 og maskinhus 1955. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der findes 2 traktorer og 1 tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 48, "KATHOLM",
HANDBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441637.
KRISTIAN ØRSKOV PEDERSEN,
gårdejer, født den 24.-9.-1919,
søn af Kirstine og Ingvard Pe
dersen, gift den 5.-7.-1946 med
Erna Rasmussen, født den 16.-4.1925, datter af Kirstine og Niels
Rasmussen. Parret har børnene:
Bent, født den 1.-12.-1946, Bjar
ne, født den 4.-9.-1951 og Niels
Erik, født den 16.-7.-1953.
K.Ø.P. overtog gården den 1.-1.-1947 fra sin far, som købte den i 1915.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2,5 ha. eng. Desuden
er der lejet 2,3 ha.
Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret senest i 1988, kostalden fra 1916 er
senest tilbygget i 1965, lade opført 1916 og tilbygget 1965, maskinhus opført 1979.
Gården drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, korn og kartofler. Der findes 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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HANDBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-461251.
PEDER KRISTIAN HOLMGAARD,
gårdejer, født den 26.-7.-1946,
søn af Mariane og Niels Kristian
Gosvig Holmgaard, gift den
4.-6.- 1946 med Signe Marie Ni
elsen, født den 14.-4.-1924, dat
ter af Kirstine Petrine og Niels
Nielsen. Parret har børnene:
Amy Elisabeth, født den 11.-9.1947, Margit Marianne, født den 10.-4.-1950, Else Marie, født den 31.-7.-1953 og
Anne-Mette, født den 25.-3.-1957.
P.K.H. overtog gården den 21.-9.-1946 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden den 8.-10.-1881.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 10,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret, kostald og lade opført 1954 og stalden
er ombygget til s vinestald i 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor og plansilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOVGÄRDVEJ 4, "BRUNSGÅRD",
SAHL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-441574.
POUL BRUNSGÅRD POULSEN,
gårdejer, født den 8.-9.-1955,
søn af Karen Margrethe og An
ders Kristian Brunsgård Poulsen,
gift den 9.-5.-1987 med Laila
Nørgaard Jensen, sygeplejerske,
født den 17.-2.-1960, datter af
Edith og Henry Nørgaard. Parret
har børnene Nikolaj, født den 15.-12.-1987 og Sara, født den 13.-3.- 1989.
P.B.P. har været på Kalø Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kalø Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-10.-1980 fra sin far. Gården har været i slægtens eje
fra omkring 1800-tallet.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 48,6 ha.
Stuehuset er opført 1884 og restaureret flere gange, kostald opført 1976, kalvestald
1977, gammel svinestald ombygget til ungkreaturer senest i 1981, lade opført 1976 og
staklade 1960, desuden er der 2 indendørs køresiloer og 2 gylletanke. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer, 85 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne SDM og
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg og plansilo. Der er ansat 1 fast medhjælper og der bruges en del
maskinstation.
HOVGÅRDVEJ 6, " NY HOVGAARD", SVENSTRUP, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-441941.
PEDER SKOVGAARD MORTEN
SEN, gårdejer, født den 5.-4.1946, søn af Johanne og Johan
nes Skovgaard Mortensen, gift
den 16.-6.-1973 med Anette Ma
rianne Jakobsen, født den 26.-4.1950, datter af Laura og Peder
Jakobsen. Parret har børnene:
Vibeke, født den 24.-1.-1974, Bri
an, født den 19.-3.-1975, Ivan,
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født den 22.-11.-1977 og Helle, født den 27.-5.-1983.
P.S.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-6.-1973
fra Knud Ove Larsen, før ham var ejeren Evald Ringgaard.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16 ha., desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset opført 1905, kostald 1960, spaltestald 1979, lade 1974 og maskinhus 1969,
desuden er der ensilagehus fra 1979 og en indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 39 årskøer, 65 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der findes
2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.

HOVGÅRDVEJ 8, "NØRRE HOUGAARD", SVENSTRUP, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-441270.
JENS KRISTEN VILLADSEN, SØ
REN VILLADSEN og JOH/NNES
VILLADSEN, gårdejere.
J.K.V. er født den 27.-3.-1903,
S.V. er født den 21.-4.-1912 og
J.V. er født den 10.-6.-1920, alle
er sønner af Kirstine og Peder
Villadsen.
3.K.V. har været i bestyrelsen
for Kvægavlsforeningen i Ringkøbing Amt. Brødrene overtog
gården i marts 1960 fra deres mor. Gården har været i slægtens eje siden 1710.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret flere gange, kostald og svinestald er opført
1930, lade 1877 og maskinhus 1969, desuden er der en udendørs køresiloe. Gården
drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen
RDM, desuden er der 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Brødrene har
haft 70-års jubilæum som udstillere på dyrskue og ungskue. Der findes 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOVGÅRDVEJ 23, "AGERBÆKSKOV", SVENSTRUP, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-441279.
SVEND AAGE NIELSEN, gårdej
er, født den 3.-5.-1929, søn af
Marie og Peder Nielsen, gift den
1.-8.-1958 med Ruth Blæsberg
Jensen, født den 1.-2.-1930, dat
ter af Jenny og Simon Jensen.
Parret har børnene: Jenny Ma
rie, født den 9.-1.-1960, Ib Pe
der, født den 22.-11.-1962, Jør
gen, født den 26.-10.-1966 og
Gerda, født den 4.-8.-1973.
S.AA.N. overtog gården i 1957 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret flere gange, kostalden er tilbygget og
restaureret flere gange senest i 1962, lade opført 1974 og maskinhus 1978. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 årskøer, 15 ungdyr og 7
slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer, der sælges ca. 350
smågrise og 50 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og 1 tårnsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HUSTEDVEJ 5, "HØJGAARD", SEVEL SKOV, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448097.
NIELS JØRN LAUSTSEN, gårdejer, født den 28.-2.-1947, søn af Gudrun og Niels
Laustsen.
N.J.L. har børnene: Niels Heinrich, født den 20.-10.-1968, Hans Eric, født den
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N.3.L. overtog gården den 1.-3.-1969 fra sin bror, Egon Laustsen, som havde overtaget
den fra faderen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha., der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret flere gange, kostald opført 1952 og lade 1980.
"Højgaards" besætning er på 2 ammekøer, 2 ungdyr og 2 slagtekalve, alle krydsnings
dyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer,
1 mejetærsker, tårnsilo med gennemløbstørreri med varm luft samt halmfyr. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

HVE3NK3ÆRVE3 1, "PEBRINGHUS", SEVEL SKOV, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-448131.
KA3 FRITS CHRISTENSEN, land
mand, født den 27.-3.-1928, søn
af Magda og Ingvard Christensen,
gift den 15.-10.-1955 med Dagny
Nielsen, født den 14.-2.-1935,
datter af Anna og Lars Nielsen.
Parret har sønnen Bent, født den
6.-10.-1961.
K.F.C. er træindustriarbejder,
han har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1955 fra sine forældre, som købte den
i 1942.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 12,5 ha., heraf 0,5 ha. mose. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1964, lade 1952, maskinhus 1973 og halvdelen af
laden er ombygget til svinestald i 1970 og senere igen ombygget til kreaturer. Der
findes 1 traktor.

HVE3NK3ÆRVE3 2, "TINGGAARD", SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf.
nr. 97-448369.
NIELS KROGAGER, gårdejer,
født den 28.-6.-1948, søn af
Karla og 3ens Krogager, gift den
17.-2.- 1973 med Ruth Brun
Tanderup, født den 8.-4.-1949,
datter af Anna og Otto Tande
rup. Parret har børnene: 3akob,
født den 14.-1.-1975 og Merete,
født den 5.-5.-1979.
N.K. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1974 fra sine forældre, som købte den den
1.-4.-1968.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. krat og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1968, kostalden fra 1951 er ombygget til grise i 1975, lade opført
1959 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, plansilo med varm lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HVE3NK3ÆRVE3 3, "VESTER HVE3NK3ÆR", SEVEL SKOV, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448298.
3ENS KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født den 6.-7.-1946, søn af Katrine og Kristian
Pedersen, gift den 25.-10.-1969 med Ruth 3eppesen, født den 10.-9.-1950, datter af
Gudrun og Evald 3eppesen. Parret har børnene: Birgitte, født den 30.-12.-1971, Lars,
født den 4.-11.-1974 og Malene, født den 23.-11.-1985.
3.K.P. er træindustriarbejder. Han overtog gården den 1.-6.-1971 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.470.000. Areal 11,2 ha.

-452"Vester Hvejnkjær"s stuehus er
opført 1915 og tilbygget 1979,
kostalden er ombygget til slagte
svin i 1985, svinestald opført
1979, lade 1915, maskinhus 1974
og gylletank 1987. Gården drives
med en svineproduktion på 85
årssøer, der sælges ca. 800 smågrise og 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der findes 2 traktorer
og tårnsilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
HVEJNKJÆRVEJ 4, "MOSGAARD".
SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-448467.
NIELS JØRGENSEN, gårdejer,
født den 12.-6.-1952, søn af Lau
ra og Ejner Jørgensen, gift den
20.-5.-1978 med Ingeborg Jensen,
kommuneassistent, født den
5.-4.-1954, datter af Inger og
Ingvard Jensen. Parret har bør
nene: Peter, født den 14.-8.-1979
og Maria, født den 25.-2.-1983.
N.J. har været på Lægård Land
brugsskole, han er i bestyrelsen for Holstebro-Vinderup Husmandskreds. Han overtog
gården fra sine forældre, nuværende ejer er 7. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 22,8 ha., desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1963 og restaureret flere gange, kostalden er tilbygget flere
gange og ombygget til svinestald i 1980, lade opført 1975, maskinhuse 1962 og 1987.
Gården drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og
800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med plantørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.

HVEJNKJÆRVEJ 6, "SPANGK JÆRHUS", SEVEL SKOV, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448335.
NIELS JOKUMSEN, gårdejer, født den 24.-6.-1948, søn af Dagny og Sigurd Jokumsen,
gift den 7.-8.-1970 med Maren Jytte Kjærsgaard Rasmussen, født den 20.-3.-1947,
datter af Mette Marie og Jens Ejler Rasmussen. Parret har børnene: Tina, født den
16.-1.-1971, Jens, født den 31.-5.-1972, Mette, født den 11.-2.-1977 og Heidi, født den
17.-8.-1979.
N.J. overtog gården den 1.-10.-1971 fra Jens Skytte Vad Jensen.
Ejendomsskyld 1.890.000. Areal 9,4 ha., desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1972 og tilbygget 1985, svinestalde opført 1974, 1979 og 1986,
lade 1979, maskinhus 1974 og gylletanke 1980 og 1985. Gården drives med en svine
produktion på 200 årssøer, der produceres ca. 3.400 smågrise og 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 3 traktorer, 6 fodersiloer og
tårnsilo, gården har eget foderblandeanlæg. Gården drives sammen med Strøkjærvej 2.
HØJBJERGVEJ 1, "VESTERVANG", RYDE, 7830 VINDERUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-440037.
HENRY VESTERGAARD KNUDSEN, gårdejer, født den 2.-6.-1918, søn af Sidsel og
Kresten Vestergaard Knudsen, gift den 12.-9.-1952 med Hanne Katrine Plougmann
Nielsen, født den 8.-11.-1930, datter af Jensine og Anders Nielsen. Parret har bør
nene: Kirsten, født den 20.-4.-1954, Sinne, født den 7.-10.-1956, Aksel, født den
30.-4.-1958, Ella, født den 27.-11.-1962 og Ketty, født den 25.-4.-1966.
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tog gården den 1.-11.-1951 fra
Kristian Elkjær.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 9,5
ha.
Stuehuset er opført 1942, senere
tilbygget og gennemrestaureret,
kostald opført 1965, gammel ko
stald er ombygget til svinestald i
1965, hønsehus og vognport byg
get fra 1954 og lade 1942. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

HØJBJERGVEJ 3, "ØSTERSKOV",
HØJBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-440125.
CHRISTIAN HANSEN, gårdejer,
født den 30.-3.-1945, søn af Ma
rie og Viggo Hansen, gift den
21.-11.-1970 med Mariane Skadborg, bankdirektør, født den 4.2.-1948, datter af Laura og Chri
stian Skadborg. Parret har bør
nene: Lis, født den 30.-11.-1973
og Line, født den 13.-9.-1977.
C.H. er tilsynstekniker på Vinderup Fjerkræslagteri, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
i august 1971 fra Niels Bak.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 28 ha., der er 0,5 ha. tørvemose.
Stuehuset er opført 1930 og gennemrestaureret flere gange, løsdriftstald opført 1973,
lade 1960, desuden er der indendørs køresilo i foderhuset. Gården drives udelukkende
mede planteproduktion bestående af ærter, raps, frøgræs og korn. Der findes 2 trak
torer, 1 mejetærsker, plansilo med korntørreri samt halmfyr.
HØJBJERGVEJ 12, "HØJBJERG",
HØJBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-440062.
ARTHUR PEDERSEN, gårdejer,
født den 15.-11.-1933, søn af
Ane Margrethe og Niels Peder
Pedersen, gift den 6.-3.-1963
med Margit Daugaard Jensen,
født den 20.-2.-1942, datter af
Ane Kirstine og Asger Daugaard
Jensen. Parret har børnene: Do
ris, født den 12.-4.-1965, Peder,
født den 17.-3.-1968 og Gert,
født den 16.-3.-1973.
A.P. døde den 5.-6.-1988. Han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården i december 1969 fra sin far, der overtog gården i 1929.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 17,7 ha., heraf 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 18
ha.
Stuehuset er opført 1917, gennemrestaureret og tilbygget, kostald opført 1957 og
tilbygget 1960, svinestald opført 1972, lade 1957 og tilbygget 1962, maskinhus bygget
1975, garage 1956, roehus 1974, desuden er der en indendørs køresilo. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt, desuden er der 13 ammekøer, 9

-Mungdyr og 9 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 plansilo, 1 tårnsilo med varm lufts tørreri
samt automatisk fodring i svinestalde. Maskinstation bruges til en del af markarbejd
et.
HØJBJERGVEJ 13, "SKOVHUS",
HØJBJERG RYDE, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-440107.
IB BJØRNHOLT HOFMANSEN,
gårdejer, født den 16.-6.-1955,
søn af Ruth og Peter Hofman
sen.
I.B.H. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1985 fra sin far.
Nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægt
ens eje siden 1922.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 12 ha., desuden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1921 og gennemrestaureret 1979, kostald opført 1954 og tilbygget
1986, lade opført 1921 og maskinhus 1968. Gården drives med en kvægproduktion på
ca. 20 årskøer, 22 ungdyr og 12 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 1 traktor
og tårnsilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HØJBJERGVEJ 16, "HØJBJERG", HØJBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440105.
KRISTIAN SANDFÆR LARSEN, gårdejer, født den 26.-8.-1946, søn af Sigrid og Hans
Larsen, gift den 23.-8.-1969 med Solveig Hedegaard Jensen, født den 14.- 12.-1942,
datter af Agnes og Peder Jensen. Parret har børnene: Michael, født den 6.-5.-1971,
Bettina, født den 3.-4.-1974 og Carsten, født den 13.-4.-1979.
K.S.L. har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for Vinderupegnens 4H.
Han overtog gården den 5.-8.-1969 fra Anders Sandholm.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 7 ha., heraf 2 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført 1967, tilbygget og restaureret 1976, der er bygget medhjælper
bolig i 1984, kostalden er opført 1962 og ombygget til svinestald, svinestaldene er fra
1970 og 1974, laden fra 1962 er ombygget til svinestald og værksted, maskinhus opført
1984 og gylletank 1983. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der
produceres ca. 3.000 slagtesvin årligt, desuden er der 11 moderfår. Planteproduktion
ens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, foderblandeanlæg og automatisk
vådfodringsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper og maskinstation bruges til
markarbejdet.
HØJBJERGVEJ 20, "HØNSERIET
SKOVLUND", HØVEDET, 7830
VINDERUP, tlf. 97-440058.
EDVARD HENRIKSEN, hønseriej
er, født den 18.-4.-1923, søn af
Julie og Oluf Henriksen, gift den
18.-5.-1956 med Elna Borg, syer
ske, født den 23.-10.-1929, dat
ter af Johanne og Johannes
Borg. Parret har børnene: Annie,
født den 11.-7.-1958, Lars, født
den 12.-6.-1963 og Hanne, født
den 4.-6.-1967.
E.H. døde den 11.-3.-1973, han var i fire år i bestyrelsen for Dansk Andelsæg. Han
overtog gården den 1.-4.-1956 fra Andreas Pedersen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 7 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1966, hønsehusene 1956, 1962, 1964 og 1972, desuden er der
maskinhus fra 1962. Gårdens produktion er på 8.500 æglæggende høns, som går i

fjerkræbure og der automatisk fodring. Jorden er udlejet. Maskinstation bruges til en
del af arbejdet og der er 1 skolepige til hjælp.

KIRKEVEJ 39, "STRANDBY",
HANDBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441890.
SVEND KJELSMARK OLESEN,
gårdejer, født den 19.-5.-1941,
søn af Karen og Jens Kjelsmark
Olesen, gift den 19.-8.-1972 med
Margit Pedersen, sygehjælper,
født den 29.-12.-1949, datter af
Signe og Peder Larsen Pedersen.
Parret har børnene: Torben, født
den 4.-5.-1974, Malene, født den
20.-2.-1976, Louise, født den 13.5.-1980 og Kirstine, født den 22.-7.-1982.
S.K.O. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hjerm-Asp Lokal
forening. Han overtog gården den 17.-8.-1971 fra Laurits Strandby.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 7 ha. udlagt i græs.
Stuehuset er opført 1977, kostald 1914 og gennemrestaureret 1973 og 1976, svinestald
opført 1914 og renoveret 1988, lade opført 1914, maskinhus 1973 og gylletank 1987.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt, desuden er der 10
ammekøer, 40 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og maltbyg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm
lufts tørreri samt 1 vindmølle.
S.K.O. driver også Bukdalvej 23 og Hvamvej 66.
KIRKEVEJ 42, "DAMGAARD", HANDBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441480.
BENT FORBECH CHRISTENSEN, gårdejer, født den 15.-9.-1933, søn af Kristine og
Søren Forbech Christensen, gift den 23.-5.-1958 med Petra Nielsen, født den 15.-10.1932, datter af Anna og Søren Nielsen. Parret har børnene: Erling, født den 21.-4.1959, Henning, født den 10.-5.-1961, Aase, født den 3.-2.-1965, Bjarne, født den
30.-8.-1969 og Søren, født den 14.-9.-1971.
B.F.C. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet ved Hand
bjerg Kirke. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra Andreas Damgård.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22,3 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalden fra 1936 er tilbygget 1960, svinestalden fra 1979
er ombygget til kyllingehus i 1989, lade opført 1936, maskinhus 1985, desuden er der
en gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. årligt,
desuden er der 12 ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve, alle af racen DRK. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og maltbyg. Der findes 2 traktor
er, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr, desuden er der
halvpart i en vindmølle.

KIRKEVEJ 48, "HULGAARD",
HANDBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441630.
KIRSTINE MIKKELSEN, gårdejer,
født den 15.-12.-1940, datter af
Astrid og Christian Stilling, gift
den 9.-9.-1961 med Niels Erik
Engelst Mikkelsen, gårdejer, født
den 27.-5.-1936, søn af Johanne
og Alfred Engelst Mikkelsen. Par
ret har børnene: Agnethe, født
den 17.-8.-1963, Irene, født den
5.-9.-1965, Kaj Ivan, født den
24.-9.-1970 og Hans Jørgen, født

-456den 17.-1.-1975.
N.E.E.M. døde den 17.-1.-1987. Han overtog gården i april 1972 fra Minna og Ejnar
Hulgaard, gården har været i Hulgaard-slægten i mange år.
Areal 23 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret flere gange, kostalden fra 1964 er
udvidet med spaltestald i 1974, svinestalden er ombygget til fyrrum og garage i 1981,
lade opført 1975, desuden er der en indendørs køresilo og gylletank. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, korn, gulletødder og
jordbær. Der findes 3 traktorer, 1 gullerodssåmaskine, tårnsilo med kold lufts tørreri,
halmfyr samt andel i en vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KIRKEVEJ 50, "SANDHOLM", HANDBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441635.
JENS ANDERSEN, gårdejer, født den 15.-12.-1921, søn af Maren og Anders Andersen.
J.A. overtog gården i marts 1961 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden
1880.
Ejendomsskyld 890.000. AReal 20,5 ha., heraf 3 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1972, kostald 1924, garage, værksted og lade 1952. Gården drives
med en besætning på 3 årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, desuden
opfedes 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der findes 1 traktor og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
KIRKEVEJ 58, "BYGHOLM",
HANDBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-464541.
KURT CLAUSEN, maskinarbejd
er, født den 27.-5.-1950, søn af
Maja og Axel Clausen, gift den
31.-3.-1973 med Karen Marie
Sig, ekspeditrice, født den 6.-4.1951, datter af Anna og Gudmund
Sig. Parret har børnene: Mona,
født den 25.-1.-1974 og Bente,
født den 12.-1.-1978.
K.C. overtog gården den 15.-1.1973 fra Henning Nielsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 5,6 ha.
Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret, kostald opført 1954 og ombygget til
værksted, lade opført 1954 og maskinhus 1987. Jorden er udlejet. Der findes 2
traktorer.

KIRKEVEJ 62, "HEDEGAARD", HANDBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-464183.
OTTO JENSEN, gårdejer, født den 5.-6.-1930, søn af Erikke og Ingvard Jensen, gift
den 18.-7.-1958 med Maren Tanderup, født den 15.-6.-1935, datter af Katrine og
Magnus Tanderup. Parret har børnene: Jørgen, født den 13.-7.-1959, Ulla, født den
1.-4.-1962 og Lis, født den 1.-3.-1965.
O.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1961 fra sine
svigerforældre, som købte den i maj 1944.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 3 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1968, kostald 1973 og ombygget til svinestald i 1981, svinestald
opført 1952 og ombygget 1980, hvor der også blev bygget en sostald, lade opført 1954.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges ca. 700 smågrise og
500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg.
Der findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

KOKBORGVEJ 2, "GUNDERUPGAARD", GUNDERUP,
97-448025.

7830 VINDERUP,

tlf.
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SVEND KUDAHL, gårdejer, født
den 10.-10.-1929, søn af Else
Marie Kudahl, gift den 2.-5.-1956
med Astrid Grænge Mortensen,
født den 19.-5.-1934, datter af
Marie og Frede Mortensen. Par
ret har børnene: Erik, født den
14.- 8.-1957 og Anne Marie, født
den 24.-6.-1963.
S.K. har været på Lægård Land
brugsskole. Han købte palvpart i
gården i 1961 sammen med sin
morbror, Søren Kudahl, i 1965
Jakob
Kudahl. Gården har været i
købte Svend Kudahl hele gården, tidligere ejer var
slægtens eje siden 1870.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1907, gennemrestaureret og tilbygget senest i 1984, kostalden fra
1976 er tilbygget flere gange, slagtesvinestald opført 1966, sostald og lade 1970,
maskinhus omkring 1950 og gylletank 1976. Gården drives med som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 35 årskøer, 44 ungdyr og 27 slagtekalve, alle af racenSDM.
Svineproduktionen er på 20 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin årligt. Der
findes 2 traktorer og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KOKBORGVEJ 5, "HØJAGERGAARD", KOKBORG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-452449.
MADS FISKBÆK BJERRE, gård
ejer, født den 1.-4.-1950, søn af
Mette Marie og Enrico Bjerre,
gift den 8.-8.-1981 med Edith
Jakobsen, fysioterapeut, født
den 28.-6.-1954, datter af Marie
og Olaf Jakobsen. Parret har
børnene: Marianne, født den
20.-2.- 1979, Jacob, født den
29.-7.-1982 og Marie, født den
15.-8.-1985. M.F.B. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i landboforeningens
bestyrelse. Han overtog gården den 15.-3.-1975 fra Tage Johannesen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 42,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha., her 3 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gange, kostald opført 1956, svinestalden
er ombygget i 1975 og 1985, slagtesvinestald opført 1980, fravænningsstald og maskin
hus 1979, lade 1953, gastæt silo 1983 og gylletank 1988. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 32 årskøer og 35 ungdyr af racen Jersey. Svine
produktionen er på 45 årssøer, der produceres ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der bru
ges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

KOKBORGVEJ 7, KOKBORG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-452203.
JØRGEN LAURITSEN, landmand,
født den 3.-4.-1960, søn af Edith
og Ingemann Lauritsen, bor sam
men med Lene Uhrenholt, syge
plejerske, født den 30.-1.-1960,
datter af Lissy og Ingo Uhren
holt. Parret har sønnen Mads,
født den 31.-1.-1989.
J.L. er politiassistent i Holste

-458bro. Han overtog gården den 1.-9.-1988 fra Anna Vestergaard Nielsen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 9,8 ha.
Stuehuset er opført 1953 og senere restaureret. Gården nedbrændte i 1953 og blev
genopført med svinestald, lade og maskinhus, roehuset er fra 1970. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der findes 1 traktor og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOKBORGVEJ 8, "DAMTOFT",
HERRUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-452259.
ARNE KRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født den 3.-4.-1923, søn af
Sigrid og Martin Jensen, gift den
29.-11.-1946 med Marie Sofie
Krista Sørensen Høj, født den
18.-1.-1928, datter af Matilde og
Christian Sørensen Høj. Parret
har børnene: Lisbeth, født den
27.-1.-1949, Jytte, født den 28.12.-1954 og Niels Jørgen, født

den 7.-12.-1956.
A.K.J. er driftsleder for Vinderup og Omegns Indkøbsforening. Han overtog gården den
1.-8.-1961 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje fra omkring 1885. Ejendomsskyld 960.000. Areal 22 ha., heraf 1
ha. beplantning.
Stuehuset er opført 1942 og gennemrestaureret i 1974, kostalden fra 1955 er tilbygget
i 1970, svinestald opført 1900 og restaureret 1965, lade opført 1941 og maskinhus
1930. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3
traktorer, I mejetærsker, tårnsilo med varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOKBORGVEJ 9, KOKBORG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-452268.
AKSEL HESSELAA PEDERSEN,
gårdejer, født den 5.-4.-1925,
søn af Maren Kristine og Mads
Pedersen, gift den 9.-1.-1954
med Karen Poulsen, født den
28.-1.- 1928, datter af Laura og
Christian Poulsen. Parret har
børnene: Randi, født den 4.-8.-1954,
Jørgen, født den 16.-8.-1956,
Svend Erik, født den 14.-6.-1962,
Gitte, født den 11.-10.-1964 og Lena, født den 9.-3.-1966.
A.H.P. har været 23 år i Herrup Menighedsråd, de sidste 7 år som formand. Han
overtog gården den 1.-8.-1969 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 34 ha., heraf 4 ha. kuperet terræn og skov.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, aftægtshus er opført 1924,
kostald 1961, svinestald 1930, lade før 1900 og maskinhus 1967. Gården drives med en
kvægproduktion på 27 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desuden
produceres ca. 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
KOKBORGVEJ 10, "BAKKEGÅRDEN", KOKBORG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-452490.
SVEN ERIK SØRENSEN, minkfarmer, født den 14.-8.-1944, søn af Inger og Ejner Sø
rensen, gift den 29.-5.-1971 med Lone Gøtterup, teknisk tegner, født den 31.-3.-1951,
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Parret har børnene: Esben, født
den 19.-9.-1972, Tommy, født
den 1.-2.-1976 og Uffe, født den
26.- 10.-1979.
S.E.S. er politibetjent, han har
været på Bygholm Landbrugssko
le. Han overtog gården den 1.10.-1976 fra Gunhild og Jens Obitsø Kristensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
18,4 ha.
Stuehuset er opført 1970 og udvi
det 1976, slagtesvinestalden fra
1981 er ombygget til minkhus i 1988, gammel stald fra 1951 er ombygget til kornma
gasin og stuehus, laden fra 1981 er ombygget til mink, maskinhus opført 1970.
Besætningen er på 294 minktæver samt hvalpe og hanner. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, korn og kartofler. Der findes 1 traktor og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KOKBORGVEJ 14, KOKBORG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-452081.
THEODOR FIHL, gårdejer, født
den 29.-7.-1950, søn af Karla og
Niels Fihl, gift den 20.-7.-1985
med Birthe Dyrholm, født den
8.-12.-1953, datter af Ruth og
Jens Dyrholm. Parret har datte
ren Lene, født den 6.-12.-1986.
T.F. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-8.-1977 fra sine forældre,
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 23 ha.
Stuehuset er restaureret flere gange, kostalden fra 1956 er udvidet i 1960, lade opført
1930, foderhus 1981, maskinhus 1983 og udendørs køresilo 1988. Gården drives med en
kvægproduktion på 34 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer og plansilo med varm
lufts tørreri. På gården er 1 skoledreng som medhjælp og der bruges en del
maskinstation.

KOKBORGVEJ 17, MUNDBJERG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-452218.
EGON SVENNINGESEN, gårdejer,
født den 22.-7.-1932, søn af Kir
stine og Alfred Svenningsen, gift
den 27.-2.-1960 med Eva Kristen
sen, bogføringskonsulent, født d.
29.-5.-1933, datter af Astrid og
Marius Bredal Kristensen. Parret
har børneen: Jonna, født den 21.12.-1960, Bodil, født den 14.-7.1962, Kaj, født den 29.-7.-1965,
Doris, født den 10.-11.-1966 og
Per, født den 8.-6.-1969.
E.S. er uddannet svinekontrolassistent, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-5.-1964 fra Johanne og Morten Nielsen.
E.K. er i Kommunalbestyrelsen for Vinderup Kommune.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 4 ha. krat, eng og
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mose. 0,5 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret flere gange, kostalden er udvidet i 1965 og
1969, lade opført 1920, maskinhus 1974, foderhus 1978 og gylletank 1969. Gården
drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af
racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo med kold lufts
tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 skolepige
til hjælp og der bruges en del maskinstation.
LANDTINGVEJ 9, "NØRRE MØ
GELTOFT", EJSING, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-446018.
PEDER MØGELTOFT KAMSTRUP,
landmand, født den 20.-5.-1947,
søn af Elisabeth og Kristen Møgeltoft Kamstrup, gift den 9.-10.1976 med Ulla Agnethe Jensen,
sygehjælper, født den 9.-9.-1947,
datter af Kathrine og Arne Jen
sen. Parret har børnene: Kristi
an, født den 3.-11.-1977, Søren,
født den 22.-5.-1980 og Helene,
født den 28.-11.-1984.
P.M.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1977
fra sin far, nuværende ejer er 10. generation på gården, som var fæstegård indtil
1802, da den blev frikøbt, før frikøbet var gården også i slægtens eje.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, kostalden fra 1915 er restaureret
i 1976, svinestald opført 1915, maskinhus 1983, roehus 1977, desuden er der en lade og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 80 ungdyr og 35
slagtekalve, alle af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk.
årligt. Der findes 4 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 tårnsilo med varm lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er ansat 1 med
hjælper og der bruges en del maskinstation.
LANDTINGVEJ 11, "SØNDER
MØGELTOFT", EJSING, 7830
VINDERUP, tlf. 97-446458.
HANS JØRGEN NIELSEN, pels
dyravler, født den 27.-9.-1950,
søn af Ellen og Svend Aage Niel
sen, gift den 1.-5.-1971 med In
ger Marie Thomsen, dagplejer,
født den 25.-6.-1951, datter af
Lilly og Emil Thomsen. Parret
har børnene: Claus, født den
14.-10.-1971, Michael, født den
20.-12.-1973, Jesper, født den
20.-11.-1978 og Jeanette, født den 11.-1.-1982.
H.J.N. arbejder på en vinduesfabrik i Struer. Han overtog gården den 11.-9.-1983 fra
Karen og Thorvald Højgaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf 2,5 ha. skov og 4 ha. mose.
Stuehuset er opført 1904 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1926,
svinestald 1927 og maskinhus 1972, desuden er der 2 2-rækkers minkhaller. Gårdens
besætning er på 300 minktæver samt hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, 1 tårnsilo med varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LANDTINGVEJ 14, EJSING, 7830 VINDERUP, tlf.97-446415.
JENS VORM, landmand, født den 9.-12.-1935, søn af Agnethe og Magnus Vorm, gift
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stensen, født den 27.-11.-1939,
datter af Anna og Johannes Kri
stensen. De har børnene: Kurt,
født den 18.-8.-1960, Ib, født den
16.-9.-1961, Gitte, født den 29.9.-1965 og Jan, født den 15.-3.1967.
J.V. har været på Nordisk Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-10.-1972 fra sin far. Går
den har været i slægens eje siden
1928. Ejendomsskyld 730.000. Areal 11 ha. og desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af ko
stald, spaltestald, svinestald, lade, maskinhus og indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 26 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og
Jersey. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 2 kraftfodersiloer. På gården
er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
J.V. ejer og driver også Landtingvej 20.

LANDTINGVEJ 20, "LILLE ELBRØND", EJSING, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446415.
JENS VORM, landmand, omtales under Landtingvej 14.
J.V. overtog gården den 1.-10.-1973 fra Andreas Andersen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 18 ha., heraf 2,5 ha. beplantning.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af ko
stald, lade og maskinhus. Gården drives sammen med Landtingvej 14.
LANDTINGVEJ 24, "KIERSTEINS
MINDE", RAAST, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446148.
NIELS BJERREGAARD KAM
STRUP, landmand, født den 3.7.-1950, søn af Elisabeth og Kri
sten Møgeltoft Kamstrup, gift
den 15.-6.-1985 med Margit Pe
dersen, født den 17.-8.-1955, dat
ter af Esther og Thoralf Peder
sen. Parret har børnene: Anja,
født den 9.-6.-1975, Kate, født
den 28.-12.-1978 og Regitze,
født den 5.-10.-1985. N.B.K. er ansat i Skive Sparekasse. Han overtog gården den
11.-6.-1978 fra Bernhard W. Kierstein, som havde testamenteret ejendommen til Hol
stebro Centralsygehus. Ejendomsskyld 680.000. Areal 10,9 ha.
Stuehuset er opført 1969 og tilbygget 1987, kostald og lade opført 1900, laden er
tilbygget i 1960 og svinestalden er fra 1965. Gårdens besætning er 1 pony og 1 får.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1
plansilo med varm lufts tørreri.

LANDTINGVEJ 31, "STORE HEDETOFT", LANDTING, 7830 VINDERUP, tlf.
97-441808.
ANDERS ZINCK WULFF, vildtforvaltningskonsulent, født den 23.-3.-1938, søn af
Elsine og Carl Zinck Wulff, gift i 1969 med Sigrid Kruse, fysioteratpeut, født den
31.-5.-I938, datter af Karen og Niels Kruse. Parret har sønnen Torben, født den
5.-8.-1976.
A.Z.W. er vildtforvaltningskonsulent i distrikt II. Han overtog gården den 1.-9.-1970
fra C.P. Nielsen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 37,6 ha., heraf 22 ha. udlagt i græs, 9 ha. naturareal og
mose samt 6 ha. dyrket areal. Græsningsretten er udlejet.
Stuehuset er opført 1974. Gårdens avlsbygninger består af lade og maskinhus. Der
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LANDTINGVEJ 34, "HVIDFELDTGÅRD", RÅST, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446236.
LEIF PANK HANSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1942, søn af Helga og Viggo Hansen,
gift den 12.-12.-1970 med Jonna Jensen, bager og konditor, født den 11.-3.-1942,
datter af Ruth og Otto Allind Jensen. Parret har børnene: Morten, født den 19.1.-1973 og Peter, født den 28.-12.-1977.
L.P.H. overtog gården den 1.-12.-1971 fra Aage Bertelsen.
Ejendomskyld 1.150.000. Areal 42,9 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange, kostald opført 1976,
gammel kostald er ombygget til ungkreaturer i 1977, svinestald opført 1965, lade og
gylletank 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 25 ungdyr og 15
slagtekalve, alle af racen Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 550
stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. På gården er 1 skoledreng som med
hjælper og der bruges en del maskinstation.
LANDTINGVEJ 36, "VIRKELYST",
LANDTING, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446123.
RICHARD JENSEN, husmand,
født den 17.-9.-1932, søn af Geogine og Niels Jensen, gift den
8.-4.- 1955 med Ella Andersen,
født den 7.-2.-1935, datter af
Margrethe og Marius Andersen.
Parret har børnene: Preben, født
den 11.-9.-1955, Birgit, født den
14.-4.-1957, Bjarne, født den
18.-9.-1959 og Karsten, født den

14.-5.-1963.
R.J. overtog gården den 1.-11.-1955 fra Jens K. Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 5 ha. strandeng.
Stuehuset er opført 1949, tilbygget og restaureret 1971, kostalden fra 1949 er om- og
tilbygget, spaltestald til ungkreaturer, svinestald opført 1965 og lade 1976. Gården
drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt,
desuden er der 10 ammekøer, 5 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Limousine. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LANDTINGVEJ 38, "FJORD
VANG", LANDTING, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-446108.
HENNING CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 30.-8.-1938, søn
af Anna og Carl Christensen,
gift den 25.-8.-1962 med Anna
Garsdal, født den 19.-4.-1943,
datter af Stinne og Valdemar
Garsdal. Parret har børnene:
Britta, født den 31 .-8.-1963, Han
ne, født den 25.-9.-1964, Anette,
født den 9.-1.-1967, Lars, født
den 19.-4.-1970 og Keld, født den 15.-4.-1975.
H.C. overtog gården den 21.-7.-1962 fra Viggo Poulsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1950 og tilbygget 1972, kostald opført 1950, spaltestald til ung
kreaturer, svinestald og lade opført 1950, svinestalden er restaureret 1978, laden er
ombygget til grise i 1970, maskinhus opført 1970, roehus 1978, desuden er der en
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20 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM. Svineproduktionen er på 30 årssøer,
der sælges ca. 600 smågrise årligt. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
plansilo med kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
På gården er der 1 skoledreng til hjælp og der bruges lidt maskinstation.
LAUHEDEVEJ 3, "NYGAARD",
LAUHEDE, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446167.
FINN BJERRE, gårdejer, født d.
6.-3.-1937, søn af Ingrid og Mads
Bjerre, gift den 13.-3.-1961 med
Ruth Mølgaard Pedersen, født
den 9.-9.-1939, datter af Anna
og Johannes Mølgaard Pedersen.
Parret har børnene: Susanne,
født den 6.-5.-1962 og Ole, født
den 17.-8.-1969.
F.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 24.-10.-1964 fra
Karl Laursen. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3
ha. eng. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1985, kostalden er ombygget til grise i 1986, sostalden fra 1974 er
tilbygget 1978, lade opført 1978 og maskinhus 1971. Gården drives med en svinepro
duktion på 60 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 600 slagtesvin årligt, desuden er
der 6 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsfagrøde er raps. Der findes 2
traktorer og tårnsilo med tørreri.

LAUHEDEVEJ 4, ØSTER EGE
BJERG, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446224.
ANNA KATHRINE PILGÅRD,
gårdejer, født den 29.-5.-1949,
datter af Marie og Henry Møl
ler, gift den 16.-5.-1970 med
Jørn Pilgård, kontorassistent,
født den 17.-2.-1945, søn af In
ger og Martin Pilgård. Parret
har børnene: Bruno, født d.
29.-4.-1973, Svend, født den 20.4.-1975, Helge, født den 2.-6.1977 og Henry, født den 29.-1.-1985.
A.K.P. overtog gården den 8.-12.-1979 fra Magnus Hansen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 8 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1900 og tilbygget 1980, kostald opført 1956, maskinhus 1981 og
foderhus 1989, desuden er der en lade. Gården drives med en kvægproduktion på 12
årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Der findes 1 traktor, 1 mark
vandingsanlæg og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LAUHEDEVEJ 5, "ELMELY",
LAUHEDE, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446330.
ERIK LYDER POULSEN, hus
mand, født den 8.-2.-1929, søn af
Marie og Thorvald Poulsen, gift
den 28.-4.-1956 med Dagny In
grid Jensen, operatør, født den
21.- 10.-1935, datter af Karen og
Søren Jensen. Parret har børne
ne: Karen Marie, født den 2.-10.-
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1956, Agnes, født den 5.-10.- 1958 og Søren, født den 12.-2.-1962.
E.L.P. overtog gården den 1.-5.-1958 fra Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 252.000. Areal 5 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret 1976, kostald opført 1976, desuden er
der svinestald, lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 2 slagtekalve af racerne
SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der findes 1 traktor og
plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LAUHEDEVEJ 6, "BÆKAGERGÄRD", LAUHEDE, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-446170.
JØRN BJERRE, gårdejer, født
den 15.-2.-1936, søn af Ane Kir
stine og Niels Bjerre, gift den
6.-9.-1958 med Elly Reinholt Ni
elsen, telefonist, født den 14.8.-1937, datter af Magna og Ej
nar Nielsen. Parret har datteren
Heidi, født den 28.-12.-1958.
E.R.B. er skoleleder ved A.O.F.
J.B. har i 10 år været lærer ved
Bustrup Skole, han er medlem af ligningskommissionen. Han overtog gården i maj 1975
fra Magnus Madsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 18,6 ha., desuden er der forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1860, det er opført af materialer fra Lanting. Kostalden ned
brændte i 1860 og blev genopbygget og er restaureret flere gange, fedestald opført
1977, udleveringsrum, goldsostald, farestald og smågrisestald er opført 1982, den
gamle kostald blev ombygget til løbeafdeling i 1977, garage og fyrrum er opført 1982,
desuden er der gastæt silo, gylletank og foderrum. Gården drives med en svinepro
duktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.400 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, halmfyr
samt foderblandeanlæg og automatisk fodring. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Gården drives sammen med Egebjergvej 46.
LAUHEDEVEJ 7, "VIRKELYST",
ØSTER EGEBJERG, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-446029.
CHRISTIAN VIRKELYST VESTERGAARD, "Chr. d. III.", gård
ejer, født den 7.-2.-1938, søn af
Petra Kamilla og Jens L.J. Vestergaard, bor sammen med Lilly
Andersen, født den 3.-2.-1933,
datter af Anna og Jens Peder
Andersen. Parret har børnene:
Knud Erik, født den 16.-1.-1959,
Anne Marie, født den 8.-2.-1962,
Edna Ellinor, født den 28.-10.-1963 og Anders, født den 28.-4.-1968.
C.V.V. har været på Høng og Lægård landbrugsskoler, han er formand og kasserer ved
Sdr. Lem Vigs Digelaug. Han har fået tilnavnet Chr. d. III., fordi gården på 1 år havde
3 ejere med navnet Christian. Han overtog gården den 1.-3.-1965 fra Christian A.
Christensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 1 ha. skov og 8 ha.
eng. Desuden er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består af ko
stald, spaltestald, slagtesvinestald, lade, maskinhus, foderhus og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve, alle
af racen SDM, desuden produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation
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bruges til en del af markarbejdet.
LAUHEDEVEJ 11, LAUHEDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446450.
HARTVIG JENSEN HANSEN, pelsdyravler, født den 9.-1.-1958, søn af Gerda og Hans
Hansen, gift den 24.-8.-1985 med Irene Nymann Hansen, kantinebestyrer, født den
24.-6.-1955, datter af Agner Nymann. Parret har sønnen Henrik, født den 9.-7.-1979.
H.J.H. overtog gården i marts 1984 fra Kresten Vaisbjerg.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 3,5 ha., der er 0,5 ha. eng.
Oorden er udlejet for 1 år af gangen.
Stuehuset er opført 1979, kostalden er ombygget til værksted og lagerrum, desuden er
der 15 stk. 2-rækkers minkhaller, lade, maskinhus og fodersilo. Gården drives med en
minkproduktion på 1.080 avlstæver og 100 Sølv- og Blårævetæver, der sælges ca. 5.000
minkskind og 550 ræverskind årligt. På gården er der 1 fodermaskine og 1 skoledreng
som medhjælper.

LAUHEDEVEJ 13, "LAUVANG", LAUHEDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446044.
SØREN BERTELSEN, gårdejer, født den 8.-6.-1954, søn af Gudrun og Vagn Bertelsen,
gift den 4.-10.-1980 med Mette Mogensen, fuldmægtig, født den 19.-4.-1953, datter af
Anna og Ove Mogensen. Parret har børnene: Trine, født den 30.-5.-1981, Troels, født
den 1.-10.-1983 og Tanja, født den 6.-1.-1987.
S.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1987
fra Harald Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 22,4 ha., desuden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostalden er udvidet i 1968, desuden er der ungdyrstald,
lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og
10 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LAUHEDEVEJ 17, "ENGESVANG",
LAUHEDE, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446296.
ARNE ELIAS MOSE PEDERSEN,
gårdejer, født den 4.-12.-1955,
søn af Ester og Richard Peder
sen, gift den 1.-4.-1978 med Bir
git Nørgård Jensen, køkkenleder,
født den 30.-9.-1956 datter af
Mary og Jørgen Jensen. Parret
har børnene: Chris, født d.
1.-9.-1979, Dennis, født den
23.-3.-1982 og Jan, født den

20.-1.-1987.
A.E.M.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-4.1979 fra Karl Christiansen.
Areal 41,6 ha., heraf tilkøbt 19,5 ha., der er 2,5 ha. skov og 1 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1950 og restaureret 1980, avlsbygningerne består af kostald,
ungdyrstald, lade og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 75
årskøer og 90 ungdyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. 1 skoledreng bruges som medhjælper
og der bruges en del maskinstation.
LAUHEDEVEJ 21, "ENGGAARDEN", LAUHEDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446185.
HENNING LYNDERUP, gårdejer, født den 28.-8.-1930, søn af Karen og Kresten Lynderup, gift den 22.-7.-1960 med Bodil Kristensen, født den 4.-3.-1940, datter af
Dorthea og Albert Kristensen. Parret har børnene: Inge Marie, født den 7.-1.-1962,
Torkild, født den 10.-10.-1963, Birthe, født den 20.-8.-1968, Evald, født den 2.-5.1974 og Hanne, født den 23.-12.-1980.
H.L. er i Skolenævnet ved Ejsing Skole, i Skolekommissionen og i Sdr. Lem Vigs
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7.-7.-1960 fra sin far. Gården
har været i slægtens eje siden
1927.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
37 ha., heraf 3,5 ha. skov og 8
ha. eng.
Stuehuset er opført 1921 og re
staureret flere gange, kostald op
ført 1964, svinestald 1968, lade
1974, maskinhus 1979 og desuden
er der udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på
26 årskøer, 20 ungdyr og 12 slagtekalve, alle af racen SDM, des
uden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er fremavlskorn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og
tårnsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

LAUHEDEVEJ 23, LAUHEDE,
7830 VINDERUP, tlf. 97-446239.
ROBERT MARIUS NIELSEN,
gårdejer, født den 8.-10.-1926,
søn af Nanna og Marius Nielsen,
gift den 4.-12.-1954 med Else
Tanderup Nielsen, født den
15.-12.- 1931, datter af Andrea
og Kristian Nielsen. Parret har
børnene: Pia, født den 4.-4.-1961
og Alice, født den 20.-6.-1966.
R.M.N. overtog gården i novem
ber 1953 fra Harald Vinter, ved
købet
i 1953 var ejendomsskylden 9.000. Ejendomsskyld 530.000. Areal 23,9 ha., heraf tilkøbt
9 ha., der er 9,5 ha. eng og 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1909 og tilbygget 1975, avlsbygningerne består af kostald, svine
stald, lade og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 20
ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 årssøer, der sælges ca. 30
smågrise årligt. Der findes 2 traktorer og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
LINDBJERGVEJ 2, "GAMMELBYHUS", HANDBJERG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-461383.
LARS HENRIK SERUP, vvs-tekniker, født den 17.-8.-1958, søn
af Marie og Harald Serup, gift
den 25.-10.-1986 med Tove Bundgaard Christensen, graver, født
den 21.-3.-1965, datter af Inger
og Jens Christensen.
T.B.S. er graver ved Handbjerg
Kirke. L.H.S. er i Menighedsrådet ved Handbjerg Kirke. Han overtog gården den
15.-9.-1986 fra Folmer Andersen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 7,5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret senest i 1987, avlsbygningerne består
af maskinhus. Gårdens besætning er på 5 par harer. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede, ærter, sukkermajs, hvidkål, rødkål, blomkål, asier, drueagurker, squash,
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broccoli, rødbeder og porrer. Der findes 1 traktor, gartneriet drives som selvpluk
gartneri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDBJERGVEJ 6, "LINDBJERG", HANDBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-461246.
SVEND ERLING JØRGENSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1952, søn af Ellen og Kresten
Jørgensen, gift den 20.-8.-1981 med Anne Marie Pedersen, født den 16.-12.-1960,
datter af Ketty og Marinus Pedersen. Parret har børnene: Lars, født den 20.-3.-1983
og Marianne, født den 26.-9.-1985.
S.E.J. er udlært tømrer og arbejder hos Eiler Thomsen. Han overtog gården den
1.-8.-1988 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 26,5 ha.
Stuehuset er opført 1972 og gennemrestaureret 1982, kostald opført 1956 og ombygget
til svinestald i 1984, lade opført 1880 og siden restaureret, maskinhus opført 1982.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn.
Der findes 2 traktorer og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

LINDHOLTVEJ 1, "ELMEGAARD",
SVENSTRUP, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441516.
LAUST LAURSEN MØLGAARD,
gartner, født den 17.-2.-1939,
søn af Birte Marie og Laust Kir
ke- gaard Mølgaard, gift den
27.-9.- 1960 med Valborg Peder
sen, født den 23.-2.-1941, datter
af Andrea og Magnus Pedersen.
Parret har børnene: Britta, født
den 13.-7.- 1961, Tove, født den
27.-1.-1963, Preben, født den
10.-2.-1965 og Aase, født den
11.-3.-1967.
L.L.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1960 fra
sine forældre, som købte den den 17.-2.-1925.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 8,9 ha.
Stuehuset er opført 1980, kostalden fra 1974 er ombygget til lager i 1985, 4 drivhuse
er bygget fra 1984 til 1986, ialt 800 kvadratmeter, lade opført 1952, maskinhus 1974
og roehuset er ombygget til lager i 1985. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af jordbær, blomster og grøntsager. Der findes 1 traktor, 1
markvandingsanlæg og jordvarmeanlæg til opvarmning af stuehuset. Der bruges delvis
fremmedarbejdskraft i sæsonerne, bl.a. til jordbærplukning.
LINDHOLTVEJ 2, "DEN GAMLE
KØBMANDSGAARD", SVEN
STRUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-441260.
HARTVIG NIELSEN, gårdejer,
født den 31.-8.-1925, søn af Sine
og Anders Nielsen, gift den 20.5.-1961 med Ingrid Volsgaard,
født den 3.-1.-1942, datter af
Karen og Laust Volsgaard. Par
ret har børnene: Helle, født den
23.- 5.-1963, Mona, født den
24.-4.- 1966 og Martin, født den
18.-6.- 1972. H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har i en årrække
været i D.L.G.s bestyrelse. Han overtog gården den 9.-10.-1956 fra sin far, som købte
den i 1928.
Ejendomsskyld 2.490.00. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 19 ha. skov.
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Stuehuset er opført 1878 og gennemrestaureret, kostald opført 1983, svinestalden er
ombygget i 1957, nye svinestalde bygget 1963 og 1972, halmlade 1968, maskinhus
1985, gastæt silo 1978, silohus 1974 og gylletank 1983, desuden er der indendørs og
udendørs køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 100
årskøer, 110 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne Jersey og RDM. Svineproduktionen
er på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 4 traktorer, 1
markvandingsanlæg, halmfyr samt automatisk kraftfodertildeling i kostalden. På
gården er 1 fast fodermester, 1 medhjælper og 1 skoledreng, desuden bruges der en
del maskinstation.

LINDHOLTVEJ 5, LINDHOLT,
7830 VINDERUP, tlf. 97-442514.
PEDER F. JENSEN, gårdejer,
født den 25.-2.-1955, søn af Olga
og Holger Jensen, bor sammen
med Dagny Andreassen, fabriksarbej- der, født den 7.-12.-1955,
datter af Jenny og Vagn Andre
assen. Parret har børnene: Kari
na, født den 13.-7.-1974 og
Flemming, født den 2l.-l0.-1976.
P.F.J. er lagerarbejder. Han over
tog gården den 1.-8.-1980 fra
Mads P. Fleng.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1947 og gennemrestaureret, kostalden fra 1952 er ombygget i
1988, lade opført omkring 1900 og maskinhus 1983. Gårdens besætning er på 10
ammekøer, 6 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race. Der findes 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LINDHOLTVEJ 10, HØLMKJÆR, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448480.
MOGENS JENSEN, landmand, født den 14.-7.-1952, søn af Olga og Holger Jensen, gift
den 24.-6.-1978 med Birgitte Nørholt Jensen, født den 22.-7.-1957, datter af Karen og
Jens Nørholt Jensen. Parret har børnene: Thomas, født den 24.-3.-1979 og Britt, født
den 6.-8.-1980.
M.J. er rendegravsfører. Han overtog gården i oktober 1982 fra Finn Thøgersen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 7,2 ha.
Stuehuset er opført 1946, kostalden fra 1946 er ombygget til svinestald i 1980, da
blev der også bygget garage og lade, 4 2-rækkers minkhaller blev opført fra 1985 til
1988, desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 380 minktæver samt hvalpe.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 1 traktor og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LINDHOLTVEJ 12, "ØSTER HØLLUMKJÆR", HØLMKJÆR, 7830
VINDERUP, tlf. 97-448287.
SVEND JENSEN, gårdejer, født
den 25.-4.-1944, søn af Betty og
Harald Jensen, gift den 31.-1.1970 med Birte Kirstine Mikkel
sen Degn, økonomaassistent,
født den 2.-2.-1946, datter af
Anna og Henrik Degn. Parret
har børnene: Mette, født den
5.-7.-1971, Hanne, født den
4.-10.-1973 og Mads, født den
4.-12.-1975.
S.J. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hjerm-Ginding
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Herreds Landboforening samt i bestyrelsen for Holstebro-Vinderupegnens Vikarordning.
Han overtog gården den 26.-8.-1970 fra Nina og Niels Peder Pedersen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. skov og krat. Desuden er der
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret 1986, kostalden er ombygget i 1977,
svinestalden er ændret til ungdyrstald samme år, lade opført 1920, maskinhus 1950,
indendørs køresilo 1981 og roehus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 40
årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er maltbyg. Der findes 3 traktorer, tårnsilo med portionstørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
LUNDVEJ 8, "HORSTOFT", HAND
BJERG, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-461262.
MARTIN CHRISTENSEN, pels
dyravler, født den 12.-12.-1953,
søn af Gerda og Knud Christen
sen, gift den 17.-5.-1986 med
Elin Knudsen, sygehjælper, født
den 5.-12.-1956, datter af Gerda
og Jakob Knudsen. Parret har
børnene: Jonas, født den 6.-1.1985, Lasse, født d. 19.-5.-1987
og Sara, født den 19.-12.-1988.
M.C. har været ansat ved J.D.R. i Holstebro. Han overtog gården den 1.-1.-1981 fra
Ester Ottosen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 13,6 ha., desuden er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1964 og gennemrestaureret 1985, kostalden fra 1903 er ombygget
til pelseri i 1987/88, hønsehus opført 1934 og restaureret 1987, svinestald opført 1954,
14 minkhaller, vaskehal og foderhal opført 1988, lade 1879 og maskinhus 1989, des
uden er der gylletank og møddingsplads. Gården drives med en minkproduktion på
1.030 tæver + hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker og 1 gummiged. 1 skoledreng bruges som medhjælper.
MOSEVEJ 36, "ENGHOLT" "a’Holt", HASSELHOLT, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-441745.
ERIK KRISTENSEN, teknisk assi
stent, født den 29.-8.-1937, søn
af Marie og Jørn
gift den 4.-3.-1972
Elkjær, lærer, født
1936, datter af Agnes og Ole
Elkjær. Parret har børnene: Dor
the, født den 3.-1.-1966 og Su
sanne, født den 7.-5.-1973.
E.K. overtog gården den 16.-12.1977 fra sin svigerfar, som købte den i 1963.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 10,9 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret 1978-1985, kostalden fra 1898 er
moderniseret i 1986, lade opført 1986 og maskinhus 1989. Gårdens besætning består af
6 ammekøer, 6 ungdyr af racen Charolais, desuden er der 20 får. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og jordvarmeanlæg
til opvarmning af stuehuset.
E.K. ejer og driver også 2 ha. skov ved Saugstrup i Holstebro Kommune.

MØGELVANGVEJ 1, "SAHLSHØJ", DJELD, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448169.
KRISTIAN KJÆRGÅRD, gårdejer, født den 8.-7.-1924, søn af Ane Katrine og Johan
Kjærgård, gift den 30.-5.-1953 med Sigrid Holst Jensen, født den 10.-11.-1927, datter
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Parret har børnene: Margit, født
den 10.-3.-1956, Niels Johan,
født den 24.-4.-1959 og Inga,
født den 10.-9.-1965.
K.K. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
den 9.-4.-1953 fra Niels Linneberg.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
25 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der
er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1930, gennemrestaureret og tilbygget senest 1976, kostalden fra 1960 er tilbygget i 1964, svinestald
og lade opført 1970 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af ærter. Der findes 3 traktorer, tårnsilo med varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØGELVANGVEJ 4, "ENEHØJ",
MØGELVANG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-452265.
OVE MOODY JACOBSEN, gårdej
er, født den 30.-21.-1937, søn af
Siliane og Moody Jacobsen, gift
den 28.-5.-1960 med Eva Morten
sen, husassistent, født den
23.-7.- 1935. datter af Sinne og
Jakob Mortensen. Parret har bør
nene: Berit, født den 22.-6.-1962,
Lisbet, født den 3.-9.-1965 og
Gert, født den 25.-5.-1972.
O.M.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har i en del år været i besty
relsen for Skave Mejeri og i Herrup Foderstofforening. Han overtog gården den
2.-1.-1965 fra sin far, som byggede den, da han købte heden i 1930.
"Enehøj Mink I/S" er beliggende på gården og ejes af O.M.J. og Bent Kærgård, som
bor Møgelvangvej 9.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1934 og udvidet 1942, kostald opført 1934 og tilbygget flere gange
senest i 1958, spaltestald opført 1973, svinestald 1965, maskinhus og garage 1958,
lader 1938 og 1977, roehus 1975 og gylletank 1983. Gården drives med en kvægproduk
tion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca.
600 slagtesvin årligt. Minkproduktionen er på 230 avlstæver + hvalpe. Denne produkti
on drives i fællesskab med Bent Kærgård. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med varm lufts tørreri samt
halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

MØGELVANGVEJ 6, MØGEL
VANG, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-452427.
TAGE PEDERSEN, gårdejer, født
den 17.-4.-1942, søn af Elna og
Harry Pedersen, gift den 6.-9.1969 med Elsa Irene Madsen,
syerske, født den 8.-4.-1940, dat
ter af Johanne og Ernst Madsen.
Parret har børnene: Jørgen, født
den 4.-3.-1971 og Jette, født den
19.-10.-1973.
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Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gange, kostalden fra 1934 er ombygget
til svinestald, svinestalden fra 1958 er tilbygget i 1977, sostald opført 1978, lade
1934, maskinhus 1985 og gastæt silo 1983. Gården drives med en svineproduktion på
55 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 400 slagtesvin årligt, desuden er der 6
moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor og automa
tisk fodring i sostalden. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØGELVANGVEJ 8, MØGELVANG, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-452266.
KRISTEN THOMSEN, gårdejer,
født den 9.-6.-1943, søn af Agnes
og Johannes Thomsen, gift den
19.-5.-1966 med Birthe Irene
Madsen, født den 12.-11.-1945,
datter af Jenny og Magnus Mad
sen. Parret har børnene: Poul,
født den 20.-6.-1967, Helene,
født den 26.-9.-1969, Kirsten,
født den 3.- 10.-1972, Mogens,
født den 14.-4.-1978 og Agnete, født den 17.- 10.-1984.
K.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra
Johannes Poulsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 22,7 ha., desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1934, gennemrestaureret og tilbygget 1987, kostalden fra 1934 er
restaureret flere gange, spaltestald opført 1978, svinestalde 1944 og 1970, lade 1934,
roehus 1972, maskinhus 1980 og gylletank 1988. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen
SDM. Svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Der
findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
MØGELVANGVEJ 9, "HØJMARK",
MØGELVANG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-448284.
BENT KÆRGÅRD, landmand,
født den 27.-2.-1961, søn af Gud
run og Kristian Kærgård, bor
sammen med Inge Roskvist, født
den 2.- 2.-1961, datter af Edith
og Anders Jensen. Parret har
børnene: Charlotte, født den
17.-6.-1983 og Maibrit, født den
17.-4.-1986.
B.K. er landbrugsmedhjælper,
han har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-4.-1988 fra Ove Moody Jacobsen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 3 ha., der er bortforpagtet ca. 2 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1988, kostalden fra 1931 er ombygget flere
gange, laden fra 1931 er tilbygget i 1974. B.K. er medejer af "I/S Enehøj Mink",
Møgelvangvej 4. Der findes tårnsilo med varm lufts tørreri.

MØGELVANGVEJ 10, "LÆRKE97-452147.
PEDER PEDERSEN, gårdejer, født
sen, gift den 7.-8.-1976 med Karin
og Henning Christensen. Parret har

HOLT", MØGELVANG, 7830 VINDERUP, tlf.
den 22.-3.-1953, søn af Esther og Richard Peder
Christen sen, født den 5.-11.-1956, datter af Nora
børnene: Claus, født den 19.-3.-1977, Tommy, født
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den 30.-1.-1979, Mai, født den
8.-5.-1983 og Lasse, født den
17.-9.-1985.
P.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 11.-6.-1976 fra dens Han
sen.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal
80 ha., heraf tilkøbt 50 ha.
Stuehuset er opført 1934 og gennemrestaureret flere gange, ko
stalde opført 1981 og 1988, kal
vestald og lade 1981, maskinhus
1985, indendørs køresilo 1984 og desuden er der foderhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 150 årskøer, 230 ungdyr og 70 slagtekalve, alle af racen SDM. Der
findes 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt EDB-kraftfoderanlæg. På gården er
ansat 1 fast medarbejder samt 1 skoledreng og desuden bruges der en del maskin
station.

MØGELVANGVEJ 13, MØGELVANG. 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-452290.
EIGIL KJÆR JØRGENSEN, gård
ejer, født den 5.-4.-1945, søn af
Anna og Aksel Jørgensen, gift
den 25.-5.-1968 med Vera Ander
sen. født den 5.-3.-1947, datter
af Kathrine og Svend Andersen.
Parret har børnene: Karin, født
den 2.-12.-1969, Annette, født
den 2.-4.-1972 og Lene, født den
4.-4.-1976.
E.K.J. har været på Hammerum Landbrugskole. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra
Svend Nielsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1934 og tilbygget 1974, kostalden er udvidet og ombygget til grise
i 1977, svinestalde opført 1968 og 1978, lade og maskinhus 1975 og 1976, maskinhus
1973 og gastæt silo 1980. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der
produceres ca. 950 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 fodersiloer, halmfyr samt automatisk fodringsan
læg ved slagtesvinene.
MØGELVANGVEJ 14, "SØNDER
SKOVGAARD", MØGELVANG,
7830 VINDERUP, tlf. 97-452253.
MIKAEL SIMONSEN, gårdejer,
født den 18.-5.-1834, søn af
Magda og Jens Peder Simonsen,
gift den 18.-5.-1957 med Margit
Christensen, husmor, født den
7.-9.-1935, datter af Mette og
Viggo Christensen. Parret har
børnene: Lisbeth, født den 21.-4.-1958, Britta, født den 28.-4.-1961,
Peter, født den 20.-7.-1966 og

død den 6.-10.-1970, og Poul, født den 31.-8.-1973.
M.S. er snedker, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
den 11.-11.-1964 fra Alfred Søndergaard. Ved købet i 1964 var ejendomsskylden
90.000.
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Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1971, kostalden fra 1934 er ombygget i 1975, spaltestald opført
1981, maskinhuset er ombygget til svinestald i 1967, lade opført 1934 og maskinhus
1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og korn.
Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØGELVANGVEJ 15, MØGELVANG, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-452192.
ARTHUR PILGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født den 10.-10.-1929,
søn af Katrine og Peder Anton
Pilgaard Pedersen, gift den 18.12.-1953 med Margrethe V. Ja
cobsen, født den 21.-12.-1930,
datter af Marie og Jacob Jacob
sen. Parret har sønnen Jan, født
den 9.-3.-1965.
A.P.P. overtog gården den 3.-2.-

1960 fra Niels Obitsø.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1936, restaureret og udvidet 1978, kostald opført 1936 og tilbyg
get 1972, spaltestald og maskinhus opført 1978 samt lade 1936. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM. Der
findes 1 traktor og fodersilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØGELVANGVEJ 16, MØGELVANG, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-452123.
NIELS ERIK TANG, landmand,
født den 25.-9.-1940, søn af An
na og Gustav Tang, gift den
18.-10.-1975 med Ragnhil Martinsen, pædagog, født den 15.-10.1947, datter af Magda og Chri
sten Martinsen. Parret har bør
nene: Trine, født den 22.-9.-1972,
Nina, født den 5.-6.-1976 og
Rasmus, født den 11.-9.-1978.
N.E.T. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1969 fra
sine forældre, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. klitter.
Stuehuset er opført 1946/47, kostalden fra 1933 er udvidet flere gange, nordhuset fra
1938 er udvidet i 1963, lade opført 1933, maskinhus 1963, lufttæt silo 1973 og
gylletank 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 20
slagtekalve, alle af racen Jersey, desuden er der en ammekobesætning på 10 ammekøer, 10 ungdyr og 7 slagtekalve af racen Hereford. Der findes 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 tårnsilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
MØGELVANGVEJ 20, "LYKKEGAARD", MØGELVANG, 7830 VINDERUP, tlf.
97-452262.
ERNST NYGAARD, gårdejer, født den 8.-11.-1936, søn af Cecilie og Carl Nygaard,
gift den 16.-10.-1965 med Johanne Holst Jensen, ekspeditrice, født den 18.-7.-1943,
datter af Rigmor og Larinus Jensen. Parret har børnene: Mads, født den 15.-11.-1969,
Mette, født den 26.-1.-1975 og Marie, født den 6.-3.-1979.
E.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været formand for Herrup-Sevel Kontrolforening, i bestyrelsen for mejeriet Thejls i Sevel, været i Ringkøbing
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Amts Kvægavlsforening og for
mand for Haderup Landbofore
ning, han er lokalmeddeler til
Vinderup Avis. Han overtog går
den den 25.-8.-1965 fra sin far,
som købte jorden i 1930 og deref
ter byggede gården og opdyrkede
heden.
Ejendomsskyld 1.499.000. Areal
38 ha., heraf 2 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført 1930 og gen
nemrestaureret senere, kostalden
fra 1930 er om- og tilbygget,
kviestald og kalvestald opført 1969 og 1971, svinestalde 1939 og 1969, lade 1930 og
ombygget 1969, maskinhus opført 1953, roehus 1973 og desuden er der udendørs
køresilo. Besætningen blev sat ud i 1988 på grund af sygdom, det var en RDM-besætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer
og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØGELVANGVEJ 21, MØGELVANG, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-452239.
ERNA LYKKESKOV, gårdejer,
født den 5.-10.-1935, datter af
Sigrid og Aksel Søndergaard, gift
den 23.-5.-1964 med Finn Lykke
skov, specialarbejder, født den
4.-8.-1939, søn af Magda og Ole
Lykkeskov. Parret har børnene:
Hanne, født den 23.-3.-1965,
Ole, født den 4.-4.-1968 og Eb
be, født den 23.-2.-1971.
F.L. er uddannet svinekontrolassitent og har været på Hammerum Landbrugsskole.
E.L. overtog gården den 1.-1.-1964 fra Jens Obitsø Kristensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1952, kostald ligeledes 1952, svinestalden er ombygget til køer,
maskinhus opført 1980 og laden er lagt til kostalden. Gården drives med en kvægpro
duktion på 15 årskøer og 20 ungdyr, alle af racen Jersey. Børnene har startet en
minkfarm på gården i 1987 og den drives som I/S med 135 minktæver samt hvalpe.
Der findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NAUTRUPVEJ 14, "OVER BEKSGAARD", SEVEL, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-448027.
KNUD KNUDSEN, gårdejer, født
den 30.-9.-1960, søn af Gerda og
Jakob Knudsen, gift den 20.-6.1987 med Kirsten Pedersen, født
den 25.-9.-1962, datter af Herdis
og Hans Pedersen. Parret har
datteren Sanne, født den 8.-6.1988.
K.K. har været på Lægård og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-8.-1988 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i familiens eje siden den 6.-3.-1906.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 16,5 ha., desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1959, kostald 1975, kombineret kostald, svinestald og hestestald
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opført 1929 og ombygget til søer i 1975, lade og maskinhus opført 1975, roehus 1977
og gylletank 1976. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18
årskøer, 18 ungdyr og 9 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Svineproduktionen er på
14 årssøer, der produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NAUTRUPVEJ 16, "OVER PILGAARD", SEVEL, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-448336.
BENT JENSEN, landmand, født
den 7.-11.-1953, søn af Else og
Adolf Jensen, bor sammen med
Jette Grandjean, laborant, født
den 26.-10.-1948, datter af Aase
og Darly R. Sørensen. Parret har
børnene: Tine, født den 11.-6.1968 og Johnny, født den 14.4.-1971.
B.J. er lager og kontorarbejder,
han har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1985 fra
Niels Ebbesen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 20 ha. Desuden er der forpagtet
0,5 ha.
Stuehuset er opført 1865 og gennemrestaureret 1988/89, kostalden er gennemrestau
reret 1975, svinestaldens alder er ukendt og laden er fra 1940. Der drives ikke
landbrug på ejendommen.

NAUTRUPVEJ 24, "HEDEGAARDE", SEVEL, 7870 VINDERUP, tlf. 97-448201.
ARNE LANGE, gårdejer, født den 1.-7.-1923, søn af Wilhelmine Frederikke og Esper
Espersen, gift den 11.-12.-1954 med Inga Marie Madsen, hjemmehjælper, født den
20.-8.-1928, datter af Maren og Søren Madsen. Parret har børnene: Kurt, født den
19.-5.-1956, Britta, født den 9.-7.-1960, Per, født den 22.-10.-1966 og Aase, født den
28.-7.-1968.
A.L. har kørt mælketankvogn ved Sevel Mejeri, han har været på Haslev Landbrugs
skole. Han overtog gården den 15.-4.-1964 fra Niels Jepsen Nielsen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret i 1975, kostald opført 1952,
gammel svinestald er ombygget til ungkreaturer i 1968, lade opført 1952 og maskinhus
1962. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen
SDM. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Ejendommen solgt til Vagn Rasmussen, Bjergbyvej 24.
NAUTRUPVEJ 26, SEVEL, 7830
VINDERUP, tlf. 97-448149.
JØRGEN BANG, gårdejer, født
den 7.-7.-1923, søn af Katrine
og Niels Bang.
J.B. overtog gården den 1.-2.1967 fra sin far. Gården har
været i slægtens eje tilbage til
ca. 1700, den første ejer var
Chr. Christensen, født i Hjel
Mølle i Sevel.
Ejendomsskyld 660.000. Areal
15,5 ha., heraf 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1982, kostalden er ombygget til svinestald i 1976, svinestald
opført 1929, hønsehus 1935, lade 1914 og maskinhus 1949. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og jordbær. Der findes 2 traktorer, tårnsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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NAUTRUPVEJ 35, "GAMMEL BE
DERHOLM", SEVEL, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-448165.
VILLADS ØSTERGAARD, gårdej
er, født den 15.-9.-1924, søn af
Margrethe og Peder Østergaard
Christensen, gift den 12.-12.-1948
med Else Bang, født den 29.-9.1924, datter af Katrine og Niels
Bang. Parret har børnene: Mar
git, født den 15.-12.-1949, Per,
født den 23.-10.-1951, Niels, født
den 28.-7.-1957, Lisbeth, født
den 5.-4.-1960 og Dorte, født den 28.-8.-1962.
V.Ø. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1948 fra
Martin "Bederholm" Knudsen, gården har været i slægtens eje fra omkring 1850 og
måske længere.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 40 ha., der er i årernes løb plantet 40.000 træer, og der
er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret flere gange, kostalden fra 1952 er tilbygget
1963, løsdriftstald opført 1969, svinestalden er ombygget i 1952 og lade opført 1952,
desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 20 kvier af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo med varm lufts tørreri samt halm- og træfyr. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

NAUTRUPVEJ 39, "GAMMEL
NAUTRUP", SEVEL, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-448184.
DAVID CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 23.-8.-1922, søn af Thomasine og Anders Christensen,
gift den 29.-12.-1946 med Inger
Dorthea Andersen, født den
30.-8.-1928, datter af Emilie og
Niels Andersen. Parret har børne
ne: Niels Emil, født den 7.-4.1947, Poul Anders, født den 26.9.-1948, John, født den 5.-5.1950, Hans Sejer, født den 24.-1.- 1952, Anni Thomasine, født den 21.-10.-1957 og
Jens Jørgen, født den 3.-3.-1960.
D.C. overtog gården den 1.-2.-1952 fra Frede Bohl.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er frasolgt 1 ha. og der
er 5 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret flere gange, kostalden fra 1965 er tilbygget
1978, gården nedbrændte delvis i 1978 og blev genopført med lade, maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NAUTRUPVEJ 43, SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448419.
JOHN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 5.-5.-1950, søn af Inger og David Christen
sen, bor sammen med Birgith Risum Bøge, kontorassistent, født den 15.-7.- 1965,
datter af Anne Mette og Mads Bøge. Parret har sønnen Tobias, født den 9.-2.-1987.
J.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1983 fra
Svend Arthur Andersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 20 ha., desuden er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1899 og tilbygget omkring 1948, kostalden er ombygget til svinestald i 1976, lade opført 1954 og desuden er der maskinhus. Gården drives med en

-477svineproduktion på 10 årssøer,
der produceres ca. 180 slagtesvin
årligt, desuden er der 6 slagtekalve af blandet race. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der findes 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg, tårnsilo med varm
lufts tørreri samt halmfyr.

NR. BJERTVEJ 23, "ABILDGAARD", BJERT, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441849.
POUL ANKER DAMTOFT, gårdejer, født den 31.-3.-1945, søn af Emma og Jakob
Damtoft, gift den 7.-3.-1970 med Ester Pil- gaard, født den 8.-7.-1949, datter af Inge
og Martin Pilgaard. Parret har børnene: Sonja, født den 8.-12.-1971, Else, født den
12.-12.-1973, Annette, født den 8.-4.-1977 og Jens Erik, født den 26.-12.-1983.
P.A.D. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den I.-10.-1967 fra
Thomas Buskov. Gården har været i slægtens eje siden 1910.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 16 ha., desuden er der forpagtet
16 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret, kostalden fra 1931 er om- og
tilbygget i 1974, samme år blev der lavet spaltestald, svinestalden fra 1968 er
ombygget til kostald 1984, maskinhusen fra 1962 er ombygget til plansilo i 1985, da
der også blev bygget roehus, desuden er der lade, maskinhus og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne
SDM og RDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NR. BJERTVEJ 48, "KÆRGAARD",
BJERT, 7830 VINDERUP, tlf.
97-441498.
ANKER DALBY, gårdejer, født
den 13.-2.-1929, søn af Kirstine
og Andreas Dalby, gift den 14.11.-1952 med Elfriede Margarete
Ingwertsen, syerske, født den
19.-8.-1931, datter af Frieda og
Kurt Ingwertsen, Kiel. Parret
har børnene: Margrethe Marie,
født den 23.-10.-1953 og Jens
Jørgen, født den 3.-12.-1958.
A.D. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1969 fra
Harald Jensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23,8 ha., heraf tilkøbt 0,7 ha., der er 10 ha. skov og
eng. Desuden er der forpagtet 19,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade
opført 1961 og maskinhus 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer,
20 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race, desuden er der en svineproduktion på 4
årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der findes 4 traktorer, tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
A.D. ejer og driver også Nr. Bjertvej 50.
NR. BJERTVEJ 50, "BOMMER", BJERT, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441498.
ANKER DALBY, gårdejer, omtales under Nr. Bjertvej 48.
A.D. overtog gården i forpagtning fra 1952 til 1960, hvorefter den blev købt fra
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Dalby, gården har været i slægt
ens eje siden 1891. Gårdens navn
"Bommer" stammer fra de omlig
gende enge efter første matrikel
kort over Bjert.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 14
ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er
ca. 12 ha. eng, mose og skov.
Stuehuset er opført 1900, da det
gamle stuehus blev ombygget til
kostald, det er senere restaurer
et i 1938, maskinhus opført 1901
og lade 1900. Gården drives sammen med Nr. Bjertvej 48.

NR. SAHLVEJ 1, SAHL, 7830
VINDERUP, tlf. 97-441079.
GUNNAR DAMSGAARD, gårdej
er, født den 9.-2.-1937, søn af
Margrethe og Karl Damsgaard,
gift den 22.-11.-1960 med Bente
Frederiksen, medhjælpende hustru,
født den 14.-6.-1941, datter af
Ingrid og Harald Frederiksen.
Parret har børnene: Erling, født
d. 8.-4.-1962, Svend, født den
22.-1 1.-1963, Jørgen, født den
24.-10.-1966 og Karl, født den 10.-4.-1968.
G.D. overtog gården den 1.-11.-1960 fra Marie og Aksel Sørensen.
Ejendomskyld 780.000. Areal 10 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1934 og gennemrestaureret senest i 1988, kostalden er genopført
efter en brand i 1955 og udvidet 1974, svinestald opført 1965, maskinhus 1963 og lade
1974. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt og der
er 1 enkelt årsso. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.
NR. SAHLVEJ 2, "AGERBÆKGAARD", SAHL, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441565.
KURT STRANDBY, gårdejer,
født den 28.-2.-1953, søn af Hen
ny og Kristian Strandby.
K.S. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1988 fra sin far, som
købte den i 1953.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
35,4 ha., heraf 4,5 ha. skov, 3,3
ha. eng og 2,5 ha. sø og mose.
Stuehuset er opført 1932 og gennemrestaureret 1977, svinestalden er ombygget til
pelseri 1988 og laden fra 1918 er restaureret i 1984, desuden er der maskinhus.
K.S. driver minkfarmen "Agerbækgård Pelsdyrfarm 1/S" sammen med sin bror, Leif
Strandby, besætningen er på 320 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, kartofler og stamsæd. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
NR. SAHLVEJ 3, SAHL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-443106.
ERLING DAMSGÄRD, gårdejer, født den 8.-4.-1962, søn af Bente og Gunnar Dams-
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gård.
Erling Damsgaard er traktorfør
er, han har været på, Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-6.-1987 fra Daniel
Kristensen.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 11
ha., heraf 2,5 ha. eng og mose.
Jorden er bortforpagtet til fad
eren.
Stuehuset er opført omkring 1900
og restaureret flere gange, ko
stalden er ombygget til grise,
desuden er der en lade.

NR. SAHLVEJ 6, "ØSTERGAARD", SAHL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-442231.
PER HOLLESEN, revisor, født den 18.-10.-1936, gift den 23.-12.-1963 med Sonja
Bech, kontorassistent, født den 3.-2.-1936, datter af Agnes og Marius Bech. Parret har
datteren Pernille, født den 22.-7.-1970.
P.H. overtog gården den 1.-7.-1981 fra Katrine Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 31,8 ha., heraf 7 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret flere gange, kostalden er ombygget til
svinestald 1974, svinesstalden er restaureret i 1974, laden 1982 og maskinhuset er fra
1988. Gården drives med en ammekobesætning på 25 ammekøer, 6 ungdyr og 5 slagtekalve, alle af racen Hereford. Plantepoduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri samt anparter i Ejsing
Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
P.H. ejer og driver også "Lille Sevelsted", Vinderupvej 31, hvis areal er 13,4 ha.

NR. SAHLVEJ 10, "ØSTER HØJGAARD", NR. SAHL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-442537.
CHRISTIAN HOUGAARD SIMONSEN, gårdejer, omtales under Sevelvej 80.
C.H.S. overtog gården den 31.-12.-1985 fra Peder Højgaard Madsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42,3 ha., heraf 7 ha. eng, sø, krat og skov.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1972, kostalden fra 1963 er ombygget til
svinestald 1979, 2 svinestalde fra 1900 er moderniseret 1964 og 1973, lade opført 1900
og maskinhuset fra 1966 er ombygget til tørreri i 1987. Gården drives sammen med
Sevelvej 80. Der findes 1 plansilo med varm lufts tørreri.
NR. SAHLVEJ 12, "VESTER HØJ
GAARD", NR. SAHL, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-441570.
SVENNING PLOUGMANN NIELS
EN, gårdejer, født den 22.-7.1935, søn af Sine og Anders
Nielsen, gift den 14.-11.-1959
med Ane Kathrine Skov, født
den 6.- 6.-1940, datter af Esther
og Kjær Skov. Parret har børne
ne: Erik, født den 11.-9.-1961 og
Birthe, født den 28.-1.-1963.
S.P.N. er specialarbejder. Han
overtog gården den 1 .-10.-1959 fra brødrene Poulsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 56,6 ha., heraf 8 ha. skov og beplantning og 6 ha. eng
og mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret, senest i 1974, kostald opført 1964 og
ombygget til svinestald 1979, svinestald opført 1942 og gennemrestaureret 1976, lade
og gastæt silo opført 1976 og gylletank 1964. Samtlige udhuse er udlejet. S.P.N. har
anparter i Vinderup Vindkraft I/S.
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SKIVE, tlf. 97-544018.
VILLY JENSEN, gårdejer, født
den 1.-10.-1936, søn af Kirstine
og Ole Jensen.
V.J. overtog gården i september
1972 fra sin far, som købte den i
1932.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
44 ha., der er frasolgt 1,5 ha.,
der er 4 ha. skov og 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1895 og
restaureret flere gange, kostald opført 1961, svinestald og lade 1883 og maskinhuse
1921 og 1969. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 25 ungdyr og 15
slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo med varm og kold lufts
tørreri. På gården er der 1 skoledreng som medhjælper og der bruges en del maskin
station.

PRÆSTEVEJ 5, "LYNGGAARD", TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. 97-544093.
PER ØSTERGAARD THOMASEN, gårdejer, født den 20.-7.-1962, søn af Marie og
Niels Søndergaard Thomasen, gift den 21.-6.-1986 med Lene Knudsen, født den
25.-2.-1964, datter af Laura og Knud Knudsen. Parret har børnene: Steffen, født den
23.-1.-1987 og Trine, født den 18.-7.-1988.
L.T. er ansat på B. & O.
P.Ø.T. har været på Lægård og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården den
27.-7.-1986 fra Ejnar Gregersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42 ha.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1939,
maskinhus 1956, svinestald 1963, roehus 1972 og gylletank 1987. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 23 årskøer, 34 ungdyr og 12 slagtekalve
af blandet race. Svineproduktionen er på 40 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og
400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktor
er, 1 markvandingsanlæg, plansilo og tårnsilo med varm lufts tørreri, der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejd
et.
PRÆSTEVEJ 8, TRANDUM, 7800
SKIVE, tlf. 97-544185.
JENS CHRISTIAN GREGERSEN,
gårdejer, født den 19.-6.-1940,
søn af Erna og Ejnar Gregersen,
gift den 27.-11.-1965 med Inga
Laursen, født den 7.-7.-1945, dat
ter af Ingrid og Ejnar Laursen.
J.C.G. overtog gården den 1.-3.1963 fra Verner Gammelgaard.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 28
ha., heraf tilkøbt 12 ha. Desuden
er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1953 og restaureret flere gange, kostalden fra 1953 er ombygget
til svinestald i 1984, spaltestald opført 1970, svinestald 1965, lade 1953 og maskinhus
1972. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 500
slagtesvin årligt. Desuden er der 7 ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racen
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1
mejetærsker og tårnsilo med varm lufts tørreri.
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KIRKEGAARD", TRANDUM, 7800
SKIVE, tlf. 97-544140.
GUNNER SØRENSEN, gårdejer,
født den 3.-5.-1931, søn af Olivia
og Søren Sørensen, gift den 20.7.-1963 med Inge Jensen, lærer,
født den 7.-9.-1935, datter af
Hansine og Georg Jensen. Parret
har børnene: Nina, født den 29.7.-1964, Peter, født den 17.-7.1966 og Martin, født den 14.-2.1968.
G.S. er uddannet agronom og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1973 fra Peder Kirkegaard, hvis slægt ejede gården i ca. 350 år.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 59,5 ha., heraf 10 ha. eng ved Karup å.
Stuehuset er opført 1840 og gennemrestaureret, kostald opført 1979, kviestald og
foderhus 1987, hestestald ombygget til kalvestald i 1980, kartoffelhus opført 1977,
maskinhus 1978 og gylletank 1989, desuden er der lade, foderhus og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer og 60 ungdyr, alle af racen RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er Se.læggekartofler. Der findes 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg og træfyr. På gården er ansat 1 fast fodermester, 1 medhjælper
samt 1 skoledreng, desuden bruges der en del maskinstation.

RYDBJERGVEJ 21, "MOESGAARD", RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440019.
FREDE MOESGAARD MADSEN, gårdejer, født den 19.-12.-1934, søn af Johanne og
Laurits Madsen, gift den 24.-11.-1961 med Ellen Margrethe Lørup Jensen, født den
15.-7.-1939, datter af Alma og Jens Christian Lørup Jensen. Parret har børnene:
Hanne, født den 5.-11.-1965 og Lars, født den 10.-5.-1968.
F.M.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1960 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, har været i slægtens eje siden 1882.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,7 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1855 og senere gennemrestaureret, kostald opført 1957, svinestald
er fra omkring 1900, laden fra 1847 er gennemrestaureret, maskinhuse opført 1949 og
1982. Gården drives med en besætning på 50 slagtekalve af blandet race. Planteprodu
ktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RYDE MØLLEVEJ 2, "ØSTER LI
GAARD", RYDE, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-440177.
PEDER KROG, gårdejer, født d.
1 1.-1 2.-1926, søn af Signe og
Kristen Krog, gift den 11.-5.1955 med Rita Toft, lærer, født
den 31.-7.-1931, datter af Dag
mar og Ejnar Toft. Parret har
børnene: Lillian, født den 19.-8.1955 og Runa, født den 1.-10.1959.
P.K. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården i april 1962 fra Mary og Laurits Laursen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. udyrket eng.
Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostalden fra 1959 er ombygget til svinestald i 1970, lade
og maskinhus opført 1915. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der
produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og frøgræs. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og gennemløbstørreri med
varm luft. Maskinstation bruges til udkørsel af staldgødning.

RYDE MØLLEVEJ 3,
"DAMGAARD", RYDE, 7830 VINDERUP,
tlf. nr. 97-440066.
JOHANNES OLESEN, gårdejer,
omtales under Ryde Møllevej 9.
J.O. overtog gården den 1.-9.1987 fra brødrene Dalby.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 19
ha.
Stuehuset er opført 1915, avlsbyg
ningerne er opført efter en brand
i 1935, der er kostald, heste
stald, vognport og lade.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 1 halmfyr.
Gården drives sammen med Ryde Møllevej 9.

RYDE MØLLEVEJ 9, "RYDLUND",
RYDE, 7830 VINDERUP. tlf. nr.
97-440066.
JOHANNES OLESEN, gårdejer,
født den 19.-1.-1920, søn af Ma
rie og Marius Olesen, gift den
21.-5.-1949 med Mary Toftgaard
Madsen, født den 22.-2.-1923,
datter af Dorthea og Niels Toft
gaard Madsen. Parret har børne
ne: Anne Marie, født den 12.-5.—
1950, Dorte, født den 29.-10.1952, Marius, født den 30.-12.1954, Niels, født den 24.-4.-1957 og Lene, født den 5.-10.-1959.
J.O. har været i Ryde Sogneråd i 8 år. Han overtog ejendommen den 1.-7.-1970 fra
Anders Bøge Olesen, J.O. er 3. generation på gården. Sønnen Niels købte den
1.-7.-1988 halvpart i gården og han bliver 4. generation på gården. N.O. er gift med
Birgit Sougaard, født den 10.-12.-1958, datter af Gerda og Andreas Sougaard. Parret
har børnene: Lars, født den 27.-4.-1985 og Louise, født den 19.-4.-1988.
N.O. har været på Lægård Landbrugsskole.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34,7 ha., der er tillagt 7 ha. som J.O. har ejet fra
1946.
Stuehuset er opført 1924 og senere restaureret, kostald opført 1973 og den gamle
kostald benyttes til kalvestald, svinestald opført 1978, roehus 1973 og maskinhus 1981.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af
racerne RDM og SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 350 stk. årligt.
Der findes 3 traktorer og plansilo med korntørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Gården drives sammen med Ryde Møllevej 3, som alene ejes af
Johannes Olesen.
RYDE MØLLVEJ 12, "ROUTH",
RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-440008.
JØRGEN ROUTH SØRENSEN,
pelsdyravler, født den 3.-7.-1951,
søn af Marie og Søren Johan
Sørensen, gift den 17.-8.-1984
med Annie Borg Henriksen, født
den 11 .-7.-1958, datter af Elna
og Edvard Henriksen. Parret har
børnene: Mette, født den 13.-4.1983 og Kathrine, født den 20.8.-1986.
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generation på gården.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 22,5 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, kostalden er delvis ombygget til
pelseri, der er 15 2-rækkers minkhaller, laden er fra 1860, desuden er der fodersilo og
gylletank. Gårdens besætning er på 1.200 minktæver + hvalpe. Der findes 1 traktor. I
pelsningstiden bruges fremmed arbejdskraft.
RYDE MØLLEVEJ 14, "ØSTER
NYGAARD", RYDE, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-440049.
BODIL KRISTENSEN, gårdejer,
født den 29.-1.-1919, datter af
Johanne og Ole Poulsen Nielsen,
gift den 29.-9.-1942 med Aksel
Møller Kristensen, gårdejer, født
den 8.-4.-1913, søn af Petrine og
Kresten Kristensen. A.M.K. døde
den 21.-2.-1989. Parret har søn
nen Kresten Ole, født den 10.-3.1960.
B.K. har været i Ryde Sogneråd og i Vinderup Kommunalbestyrelse indtil 1986. Hun
overtog gården i november 1942 fra sin mor.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 15,5 ha., heraf 2,5 ha. eng og lignende. Jorden er
bortforpagtet til sønnen.
Stuehuset er opført 1906, kostald 1942, svinestald 1906 og lade 1983.
RYDE MØLLEVEJ 18, "ROUTH",
RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-440016.
CHRESTEN JØRGEN CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 8.-7.1935, søn af Olga og Jørgen
Christensen, gift den 22.-3.-1969
med Anna Marie Pedersen, født
den 25.-10.-1935, datter af Rig
mor og Jens Peder Pedersen.
Parret har børnene: Alice, født
den 13.-2.-1970 og Jan, født den
4.-11.-1974.
C.J.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han er i repræsentantskabet for SFGHH.
Han overtog gården den 1.-1.-1969 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1900.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1942 og tilbygget 1986, kostald opført 1959, svinestald og lade
1970, maskinhus 1971 og roehus 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 11 slagtekalve, alle af racen SDM.
Svineproduktionen er på 9 årssøer, der produceres ca. 180 slagtesvin årligt. Der findes
3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo med varm lufts tørrreri. samt 1 rendegraver.

RYDEVEJ 11, "KJÆRGAARD", RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440155.
SVEND LUND PEDERSEN, pelsdyravler, født den 16.-8.-1948, søn af Maren og Henry
Pedersen.
S.L.P. er uddannet tømrer. Han overtog gården den 20.-4.-1983 fra Nykredit.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 9 ha., heraf en lille moseparcel i Stendis Skov.
Stuehuset er opført 1921 og gennemrestaureret, kostalden er ombygget til svinestald,
svinestalden er ændret til pelseri i 1986, desuden er der 5 2-rækkers minkhaller,
maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 26 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt, desuden er der 500 minktæver samt hvalpe.
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Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, 3 fodersiloer samt
varm vand ved minkene, det kommer fra svinestalden. 1 skoledreng er ansat som
medhjælper og der bruges en del maskinstation.
RYDEVEJ 19, "KØJBORG", RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440078.
PEDER VEJSGAARD JENSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1944, søn af Margrethe og
Johannes Jensen, gift den 27.-5.-1967 med Inger Margrethe Kjær Jensen, sygeplejer
ske, født den 5.-4.-1945, datter af Mary Kathrine og Iver Kjær Madsen.
P.V.J. er politiassistent og ansat ved Politiet i Skive. Han overtog gården den
1.-11.-1981 fra sin mor, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 6 ha. eng og 6 ha.
skov.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret flere gange, kostald opført 1953, kombineret
lade og hestestald 1988 og maskinhus 1983. Gårdens besætning er på 6 ammekøer, 6
ungdyr og 3 slagtekalve af racen Limousine og krydsningsdyr, desuden er der 4
travheste og 12 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der findes 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

RØJBÆKVEJ 1, "ENGVANG",
RØJBÆK, 7540 HADERUP, tlf.
97-452241.
GUNNER OLSEN, gårdejer, født
den 10.-1.-1937, søn af Kirstine
og Niels Peder Olsen, gift den
28.-4.-1960 med Jenny A.M. Jen
sen, født den 8.-2.-1935, datter
af Johanne og Lars Peder Jen
sen. Parret har børnene: Ane
Grethe, født den 10.-11.-1960 og
Ivan Peder, født den 26.-9.-1962.
G.O. har været på Lægård Land
brugsskole, han er formand for Haderup Husmandskredsforening. Han overtog gården
den 26.-4.-1960 fra Jens Kristian Madsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 10 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostalden er restaureret 1965, svinestald opført 1970,
plantørringsanlæg 1987, lade 1920, maskinhus 1976 og udvidet 1981, kombineret ung
dyrstald og lade fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 20
ungdyr og 33 slagtekalve, alle af blandet race, desuden produceres der 50 slagtesvin
årligt og der er 2 ammekøer af racerne Jersey og Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøde er kartofler. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsan
læg, 1 kartoffeloptager, plansilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

RØJBÆKVEJ 2, "HEGNSGAARD",
RØJBÆK, 7540 HADERUP, tlf.
97-452574.
POUL ERIK HEDEGAARD, gård
ejer, født den 7.-6.-1948, søn af
Lilly og Vilhelm Hedegaard.
P.E.H. overtog gården den 10.4.-1979 fra sin fætter, Kristian
P. Hedegaard, gården har været
i slægtens eje siden 1922.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
42,3 ha., heraf 2 ha. eng. Desud
en er der forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført 1932 og gennemrestaureret, senest i 1988, kostalden fra 1958 er
tilbygget 1980, småkalvestald opført 1983, ungdyrstald 1984, svinestald og garage
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1971, gammel lade er ombygget til spaltestald i 1981, maskinhus og foderhus opført
1985, gastæt silo 1987 og gylletanke 1980 og 1988. Gården drives med en kvægproduk
tion på 78 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM. Desuden er der 2
ammekøer og der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Der findes 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, halmfyr samt automatisk kraftfodringsanlæg til
køerne. På gården er 1 fast fodermester og der bruges en del maskinstation.
RØNHØJVEJ 8, "LÆGAARD",
TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-544069.
JAKOB NIELSEN, gårdejer, født
den 29.-4.-1931, søn af Amalie
og Jens Nielsen, gift den 1.-3.1958 med Dagmar Møgelbjerg,
født den 13.-8.-1916, datter af
Ane Marie og Niels Møgelbjerg.
Parret har sønnen Jens, født den
24.-12.-1958.
J.N. overtog gården den 2.-9.-1955
fra sin far, som købte den i
1944.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 78,4 ha., heraf tilkøbt 61 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1902 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget til
svinestald i 1972, spaltestald og svinestald opført 1977, lade 1958 og ombygget til
silohus, maskinhus opført 1971. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000
stk. årligt, desuden er der 6 ammekøer og 5 ungdyr af racen Limousine. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, gennemløbstørreri med varm lufts tørreri, halmfyr samt
automatisk fodring ved slagtesvinene. På gården er 1 fast medhjælper, p.t. sønnen
Jens Nielsen.
RÅSTVEJ 1, "SMEDEGAARD",
RÅST, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-446037.
KRISTIAN KALSGAARD KNUD
SEN, gårdejer, født den 28.-3.1925, søn af Johanne og Jens
Knudsen, gift den 4.-5.-1952
med Elisabeth Damgaard Christof
fersen, født den 14.-2.-1929,
datter af Anna og Jens Dam
gaard Christoffersen. Parret har
børnene: Jens, født den 2.-2.-1956,
Hans, født den 3.-9.-1957 og
Lone, født den 15.-10.-1963.
K.K.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1953 fra
sin far. Gården har været i slægtens eje siden 1916.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 31 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1970, kostald 1935, svinestald 1951, lader 1959 og 1978 samt
maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 250 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer,
kombifyr samt anparter i Råst Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

RÅSTVEJ 5, RÅST, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446133.
AKSEL BRO THOMSEN, gårdejer, født den 13.-2.-1930, søn af Katrine og Thomas Bro
Thomsen, gift den 9.-2.-1958 med Gerda Nørgaard, født den 30.-5.-1938, datter af
Metha og Kristian P. Nørgaard. Parret har børnene: Henny, født den 19.-6.-1962,
Carsten, født den 21.-6.-1964 og Tommy, født den 13.-4.-1971.
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Aksel Bro Thomsen overtog går
den i april 1965 fra sin mor.
Gården har været i slægtens eje
siden 1914.
Ejendomsskyld 620.000. Areal
17,4 ha., heraf tilkøbt 10 ha.,
der er 8 ha. eng.
Stuehuset er opført omrking 1900
og senere restaureret, kostald
opført 1966, lade 1973 og maskin
hus ombygget 1963. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
15 årskøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race, desuden er der 2 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin
årligt. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt anparter i Råst Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SALSHØJVEJ 9, "BRÆNDTANG",
BJERT, 7830 VINDERUP, tlf.
97-442089.
LARS SANGGAARD KNUDSEN,
gårdejer, født den 31.-5.-1957,
søn af Ingeborg og Knud Edvard
Knudsen, gift den 16.-7.-1988
med Marianne Andersen, pleje
hjemsassistent, født den 26.-9,1956, datter af Allis Andersen.
L.S.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 31.-12.-1983 fra sine
forældre, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 17 ha., der er frasolgt 2 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostalden fra 1951 er ombygget til svinestald i 1971 og
tilbygget 1988, svinestald opført 1984, gammelt stuehus er ombygget til lager og
garage. lade opført 1900, gylletank 1984 og maskinhus 1986. Gården drives med en
svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise og 150 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kommen. Der findes 2 traktorer,
tårnsilo med varm lufts tørreri samt foderblandeanlæg. Der bruges delvis fremmed
arbejdskraft, bl.a. lidt maskinstation.
SALSHØJVEJ 11, "LILLE OBITSØ", OBITSØ, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441426.
PETER THOMSEN, gårdejer, født den 13.-1.-1937, søn af Agnes og Johannes Thomsen,
gift den 12.-5.-1961 med Marie Søgaard Frøjk, født den 19.-8.-1940, datter af Sofie og
Magnus Frøjk. Parret har børnene: Jette, født den 2.-11.-1963, Vibeke, født den
25.-11.-1964, Brian, født den 26.-4.-1972 og Marianne, født den 12.-8.-1978.
P.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 23.-3.-1961 fra
Henrv ^ø-en<0".
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78,8 ha., der er tilkøbt 61 ha. og frasolgt I ha., der er
5,7 ha. skov. De sidst tilkøbte 45 ha. er ikke med i vurderingen. Desuden er der
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1950 og moderniseret 1982, kostalden fra 1950 er ombygget til
svinestald i 1977, svinestald opført 1974 og tilbygget i 1976, sostald opført 1978 og
tilbygget med fravænningsstald i 1980, maskinhuse opført 1972 og 1982, desuden er
der gastæt kornsilo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 115 års
søer, der produceres ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter, raps, korn, byg og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, foderblandean
læg samt automatisk fodring. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

SALSHØJVEJ 14, OBITSØ, 7830
VINDERUP, tlf. 97-441531.
ARNE HELGE JENSEN, husmand,
født den 31.-10.-1926, søn af
Larsine og Jens Kristian Jensen.
A.H.J. overtog gården i august
1958 fra sin far, som købte den i
1927.
Ejendomsskyld 650.000. Areal
13,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1974, kostald
en er ombygget 1948, lade opført
1948 og desuden er der en stak
lade. Besætningen er på 4 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. Der findes
2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo med varm lufts tørreri.
SALSHØJVEJ 20, SØNDER HE
DE, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-442409.
KURT PEDERSEN, gårdejer,
omtales under Sdr. Svenstrupvej
3.
K.P. overtog gården den 11.-4.1986 fra Johanne Møller.
Areal 15,7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914, kostald
en fra 1914 er ombygget 1963,
lade opført 1949. K.P. bor på
Sdr. Svenstrupvej 3.

SDR. SVENSTRUPVEJ 3, "OBIT
SØ PELSDYRFARM", OBITSØ,
7830 VINDERUP, tlf. 97-442409.
KURT PEDERSEN, pelsdyravler,
født den 14.-10.-1953, søn af
Marianne og Jens Pedersen, gift
den 29.-5.-1982 med Karen Marie
Jensen, pelsdyravler, født den
17.-2.-1960, datter af Marie og
Birger Jensen. Parret har børne
ne: Michael, født den 7.-12.-1982
og Vibeke, født den 19.-6.-1985.
Ejendommen ejes af Jens Pedersen, men beboes af sønnen Kurt Pedersen. Gården blev overtaget i 1981 fra Rusberg,
der solgte til Priis og senere Frank Balle.
Areal 12,7 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1981, gammel kostald er ombygget til lager og heste samt pelsningshus i 1981, der er 51 2-rækkers minkhaller, halmlade opført 1984 og møddingshus
1987. Minkfarmen drives af far og søn som Aps. Besætningen er på 5.200 minktæver,
200 rævetæver, 15 krondyr og 60 dådyr. Der findes 2 traktorer. På gården er ansat 4
faste medhjælpere og delvis skolebørn. K.P. ejer Salshøjvej 20.

SDR. SVENSTRUPVEJ 5, SVENSTRUP, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441495.
KRISTIAN ARNE JOHANSEN KÆRGAARD, landmand, født den 29.-7.-1931, søn af
Madsine og Viggo Kærgaard, gift den 4.-12.-1954 med Gudrun Pedersen, køkkenmed
hjælper, født den 3.-11.-1933, datter af Anthonia og Marinus Bjerregaard. Parret har
børnene: Tove, født den 19.-5.-1957 og Bent, født den 27.-2.-1961.
K.A.J.K. er pedel på Sahl Hvilehjem. Han overtog gården i juli 1966 fra sin svigerfar,
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nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 550.000. Areal
15,1 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1928 og re
staureret flere gange, kostald og
lade opført 1928, maskinhus 1972
og desuden er der et hønsehus.
Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker og tårnsilo med varm
lufts tørreri.

SDR. SVENSTRUPVEJ 6, SVEN
STRUP. 7830 VINDERUP, tlf.
97-441689.
VERNER KRISTIAN MADSEN,
gårdejer, født den 3.-6.-1938,
søn af Maren og Søren Madsen,
gift den 23.-1 1.-1963 med Anna
Kærgaard, født den 4.-10.-1940,
datter af Madsine og Viggo Kær
gaard. Parret har børnene: Lis
beth. født den 11.-2.-1965, Kar
in. født den 29.-3.-1969 og Jens
Kristian, født den 16.-1.-1976.
V.K.M. er selvlært murer og tømrer, han er i Menighedsrådet ved Sahl Kirke. Han
overtog gården den 15.-10.-1965 fra sine forældre, som byggede gården i 1927, da
jorden blev udstykket fra "Obitsøgård".
Ejendomsskyld 590.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret, kostalden fra 1927 er tilbygget i
1976, lade opført 1927 og maskinhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 11 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve, alle af racen SDM. Svine
produktionen er på 6 årssøer, der sælges ca. 60 smågrise og 60 slagtesvin årligt. Der
findes 1 traktor, 1 mejetærsker og der bruges maskinstation til en del af markarbejd
et.

SDR. SVENSTRUPVEJ 8, "HEDEGAARD", SVENSTRUP, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-441482.
BERNHARD BERTELSEN, gårdej
er, født den 25.-11.-1928, søn af
Ellen og Just Bertelsen, gift den
1.-5.-1952 med Esther Vindelev
Andersen, zoneterapeut, født den
9.-12.-1929, datter af Kirstine og
Anders Vindelev Andersen. Parret
har børnene: Ejner, født den
28.-6.-1954, John, født den 5.11.-1957, Anette, født den 20.4.-1959 og Britta, født den 17.6.-1962.
B.B. var i 1970 med til at starte I/S Højbjerg Vandværk. Han overtog gården den
1.-5.-1957 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 4. generation på gården, der er
har været i slægtens eje siden 1878, da den blev købt af Anders Pedersen, kaldet
Vindelev.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30,4 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1970 og senere restaureret, kostalden er ombygget i 1959, ungdyr-
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lade er ombygget til spaltestald i 1969, maskinhus opført 1985, desuden er der
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 50 stk.
af racerne SDM og RDM, desuden er der 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo og tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til
ensilage.

SDR. SVENSTRUPVEJ 9, 7830
VINDERUP, tlf. 97-441481.
JENS RINDE JAKOBSEN, gårdej
er, født den 15.-3.-1933, søn af
Katrine og Ingvard Jakobsen, gift
den 10.-11.-1955 med Gerda Kir
kegaard Sørensen, født den
27.-3.- 1932, datter af Laura og
Elias Kirkegaard Sørensen. Par
ret har børnene: Karsten, født
den 11.- 3.-1957, Lisbeth, født
den 26.-1.- 1961 og Grete, født
den 13.-11.- 1965.
J.R.J. er chauffør. Han overtog gården den 1.-3.-1959 fra sin svigermor.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 15,1 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er tilbygget i 1970, kostalden er ombygget til svinestald i 1969, maskinhu
sene er opført 1962 og 1978, desuden er der en lade. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, plansilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr.
SDR. SVENSTRUPVEJ 10, "NY
GAARD", SVENSTRUP, 7830
VINDERUP, tlf. 97-441487.
VAGN LAURSEN MØLGAARD,
gartner, født den 30.-7.-1932,
søn af Maren og Jens Mølgaard,
gift den 5.-9.-1959 med Anne
Grethe Dalby, født den 20.-2.1938, datter af Kristine og An
dreas Dalby. Parret har børnene:
Conny, født den 2.-8.-1960, Mar
na, født den 17.-4.-1963 og Jens,
født den 2.-6.-1964.
V.L.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 28.-12.1958 fra sin far, som købte den den 1.-5.-1927.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1942 og gennemrestaureret, kostald og svinestald er ombygget til
lagerrum i 1972, 3 drivhuse er bygget fra 1972 til 1982, laden er ændret til lager i
1972, desuden er der et maskinhus. Gården drives som gartneri med salg af jordbær,
kartofler og diverse grøntsager. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. På
gården er ansat 1 medhjælper og der bruges løs hjælp i sæsonerne.
V.L.M. ejer også ejendommen Skivevej 4, som har været i slægtens eje siden 1730 og
muligvis længere.
SDR. SVENSTRUPVEJ 11, "SVENSTRUP SKOVGAARD", SVENSTRUP, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-441483.
KRISTIAN BÆK KNUDSEN, gårdejer, født den 29.-3.-1929, søn af Anna og Laust
Knudsen, gift den 15.-1.-1963 med Karen Marie Damtoft, født den 29.-12.-1941, dat
ter af Emma og Jakob Damtoft. Parret har børnene: Bjarne, født den 17.-10.-1963,
Laust, født den 26.-10.-1967 og Steffen, født den 5.-1.-1972.
K.B.K. overtog gården i sommeren 1960 fra sine forældre, nuværende ejer er 3.
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været i familiens eje siden 1885.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
19,4 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1936 og ind
rettet med en ekstra lejlighed i
1962, kostalden er tilbygget i
1959, kalvestald opført 1976, svi
nestald 1967, hønsehus og kyll
ingehus 1950, laden fra 1900 er
restaureret 1955, roehus opført
1972, gylletank 1979 og maskin
hus 1981, desuden er der en indendørskøresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 18 års
køer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Svineproduktionen er på
25 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo med varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SEBSTRUPVEJ 1, KARSTOFT,
7800 SKIVE, tlf. 97-544123.
KRISTIAN PILGÅRD, gårdejer,
født den 7.-10.-1952, søn af Inge
og Martin Piigård, gift den 27.12.-1975 med Britta Lise Søren
sen. sygehjælper, født den
2.-11.- 1958. datter af Kirstine
og Niels Sørensen. Parret har
børnene: Ivan, født den 19.-5.-1975
og Aksel, født den 19.-6.-1978.
K.P. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-4.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden ca. 1924.
Eiendomsskyld 740.000. Areal 27,4 ha., heraf 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1960 og restaureret 1985, kostalden fra 1952 er tilbygget 1962 og
ombygget 1986, svinestalden er ombygget til spaltestald i 1986, laden fra 1936 er
tilbygget 1958 og der er maskinhus fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på
28 årskøer, 25 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Der findes 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

SEBSTRUPVE3 2, SEBSTRUP,
7800 SKIVE, tlf. 97-544242 og
97-544222.
PEDER HUMMELMOSE, omtales
under Vivsøvej 4.
P.H. overtog gården den 1.-8.1988 fra Per Larsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
46,4 ha., heraf 5 ha. eng og
skov. I 1989 bliver der lavet
jordfordeling i Sebstrup.
Stuehuset er opført 1926 og re
staureret flere gange, senest i
1989, kostald opført 1959, svinestald 1968, lade og maskinhus 1958, roehus 1973,
desuden er der et hønsehus. Der findes 1 tårnsilo med varm lufts tørreri. Gården
drives sammen med Vivsøvej 4.

SEBSTRUPVEJ <+, "HØJMARK",
SEBSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-544052.
HOLGER KUDAHL, landmand,
født den 11.-11.-1935, søn af
Margrethe og Jacob Kudahl, gift
den 28.-11.-1959 med Inger Lise
Brogård Holmgård, født den
15.-4.-1936, datter af Agnethe
og Holger Holmgård. Parret har
børnene: Grethe, født d. 24.2.-1960, Bent, født d. 8.-4.1961 og Anette, født d. 7.-8.1973.
H.K. har siden 1962 arbejdet på Jutland Slagterierne. Han overtog gården den
1.-12.-1964 fra sin far, som byggede gården i 1939, da den blev udstykket fra
"Stenholm".
Ejendomsskyld 560.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er frasolgt 1 ha., der er
3 ha. skov og 1,5 ha. eng. En del af jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1939, restaureret og tilbygget 1972, ko- og svinestald og lade er
opført 1939 og maskinhus 1969. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og tårnsilo med
varm lufts tørreri.

SEBSTRUPVEJ 5, "MELDGAARD",
SEBSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-544022.
MOGENS JUNGE JENSEN, gård
ejer, født den 2.-9.-1947, søn af
Viola og Jens Junge Jensen, gift
den 4.-7.-1970 med Margit Trold
toft Andersen, kontorassistent,
født den 11.-10.-1945, datter af
Dagmar og Marius Andersen. Par
ret har børnene: Henrik, født
den 9.-12.-1970 og Mette, født
den 4.-5.-1976.
M.J.J. overtog gården d. 1.-1.-1973 fra sin svigermor. Den kom i familiens eje i 1935.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført 1959, kostalden fra 1951 er ombygget til ungdyrstald i 1976, ny
kostald opført 1975, svinestalden fra 1957 er ombygget til ungdyrstald i 1984, desuden
er der lade, maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42
årskøer, 60 ungdyr og 40 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 1 hest. Der
findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

SEBSTRUPVEJ 7, "TOFTEGAARD",
SEBSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-544115.
OSVALD DALGAARD, omtales
under Hjelmhedevej 6.
O.D. overtog gården den 10.-9.1987 fra Orla Møller.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
21 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1951 og re
staureret flere gange, kostald op
ført 1974 og maskinhus 1986, des
uden er der svinestald og lade.
Der findes 1 tårnsilo med varm-
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O.D. driver gården sammen med Hjelmhedevej 6, hvorunder besætning og maskiner er
omtalt.
SEVELSKOVBYVEJ 5, "ØSTERGAARD", SEVELSKOVBY, 7830
VINDERUP,
tlf.
97-448088.
JENS PEDER HALKJÆR HEDEGAARD, gårdejer, født den 6.11.-1924, søn af Marie og Niels
Hedegaard, gift den 5.-5.-1948
med Marie Meldgaard, født den
21.-4.-1924, datter af Karen og
Niels Meldgaard. Parret har bør
nene: Niels Ivan, født den 12.-3.1949, Holger, født den 12.-10.1950, Karen Marie, født den 19.4.-1952, Kristian, født den 11.- 4.-1953, Bodil, født den 21.-12.-1955 og Ole, født den
31.-12.-1958.
J.P.H.H. har været i Sevel Sogneråd og Vinderup Kommunalbestyrelse, bl.a. var han
borgmester i 4 år, han har været i Ringkøbing Amtsråd og i Ligningskommissionen.
Han overtog gården den 4.-2.-1948 fra Margrethe og Kristian Knudsen. Ved købet i
1948 var ejendomsskylden 28.500.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt II ha. Desuden er der forpagtet
13 ha.
Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret, kostalden fra 1924 er ombygget
senest i 1975, svinestald opført 1952, hønsehuset er ovenpå, hestenstalden er ombyg
get til værksted, fyrrum og garage, lade opført 1952, maskinhus 1967, indendørs
køresilo 1974, desuden er der gylletank. Gården drives med en besætning på 24 ungdyr
af racen SDM, desuden produceres der 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og græs til pillefabrik. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker og plansilo med varm lufts tørreri.

SEVELSKOVBYVEJ 7, SEVELSKOV
BY. 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-448329.
CHRISTIAN NAURSGAARD MO
GENSEN, gårdejer, født den 22.6.-1927, søn af Anna og Karl
Mogensen, gift den 29.-3.-1969
med Erna Nielsine Andersen,
hjemmehjælper, født den 3.-1.-1924,
datter af Ellen og Matinus An
dersen.
C.N.M. overtog gården den 22.11.-1955 fra Theodor Kristensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 14,9 ha., heraf tilkøbt 7,9 ha. og der er frasolgt 0,5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret 1969, kostald opført 1969, desuden er
der garage, staklade og lade. Gårdens besætning er på 12 moderfår + opdræt.
SEVELSKOVBYVEJ 9, "ØSTER MELDGAARD", SEVELSKOVBY, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448483.
KARSTEN ØRGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1957, søn af Grethe og Ru
dolph Ørgaard Nielsen, gift den 17.-11.-1984 med Randi Kjærgaard, født den 19.-7.1960, datter af Henny og Johan Kjærgaard. Parret har børnene: Helle, født den
10.-4.-1986 og Mette, født den 11.-1.-1989.
K.Ø.N. har været på Lægård Landbrugsskole og været på landbrugsudveksling til
Canada. Han overtog gården den 1.-10.-1984 fra Gerda Fly.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 43 ha.
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Øster Meldgaards stuehus er op
ført i 1928 og senere restaure
ret, kostalden fra 1928 er om
bygget til svinestald i 1985/86,
svine- stald opført, laden fra
1928 er tilbygget i 1969, roehu
set fra 1977 er ombygget til kli
mastald, maskinhus opført 1981,
desuden er der 2 gylletanke. Går
den drives med en svineprodukti
on på 105 SPF-årssøer, der sæl
ges ca. 1.000 smågrise og 1.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, 4 fodersiloer og delvis automatisk fodring i sostalden. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SEVELSKOVBYVEJ 10, "NØRSTOFT", DJELD, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448420.
BØRGE DUNKER, gårdejer og
pelsdyravler, født den 29.-7.-1957,
søn af Ingrid og Gunner Dunker.
B.D. har været på Lægård Land
brugsskole, han var medstifter
af minkfodercentralen "Tværmo
se" og formand for Skive-Vinderup Pelsdyravlerforening. Han ov
ertog gården den 21.-5.-1980 fra
sin faster, Agnes Thinggaard.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 38 ha., heraf 0,5 ha. løvtræ.
Stuehuset er opført 1872 og restaureret flere gange, kostalden fra 1914 er restaureret
1947, der er 9 2-rækkers minkhaller opført 1982-1987, lade opført 1916 og restaureret
1984, der er kombineret maskinhus og ormehus opført 1988 samt et frostfrithus fra
1987. Minkfarmen har en besætning på 1.350 minktæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, vinterbyg, rug, hvede og frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri.
B.D. er medejer af Djeld Orm og Muld I/S. Der er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
SEVELSKOVBYVEJ 11, SEVELSKOVBY, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448191.
AKSEL NIELSEN, murer, født
den 26.-7.-1927, søn af Katrine
og Jens Peder Nielsen, gift den
25.-7.-1953 med Anna Poulsen,
født den 19.-2.-1932, datter af
Laura og Christian Poulsen. Par
ret har børnene: Tage, født den
17.-6.-1954, Aase, født den 4.10.-1957, Bente, født den 31.10.-1961 og tvillingerne Mona og
Flemming, født den 30.-10.-1967.
A.N. overtog gården i april 1963 fra sine forældre, som købte den i 1920.
Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1890 og senere tilbygget og gennemrestaureret, svinestalden er ombygget til garage og laden til gildesal, desuden er der maskinhus.

-wSEVELSKOVBYVEJ 12, "VESTER MELDGAARD", SEVELSKOVBY, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-448187.
ERIK MEJDAL, gårdejer, født den 31.-3.-1945, søn af Lis og Anders Mejdal, gift den
20.-8.-1968 med Lis Steen Bruun, laborant, født den 7.-5.-1947, datter af Edel og
Tage Bruun. Parret har børnene: Laila, født den 17.-5.- 1970, Lilian, født den
23.-7.-1973 og tvillingerne Anna og Britt, født den 10.-1.-1976.
E.M. er ledende debatør indenfor LOK, han har været på Nordisk Landbrugsskole og
Lyngby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Husbondafløserforeningen. Han
overtog gården den 20.-8.-1982 fra DLR.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 25 ha., desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1928 og gennemrestaureret 1982, kostald opført 1976, svinestalden
fra før 1900 er ombygget til ungkreaturer i 1976, lade opført 1928, roehus 1985,
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 50
ungdyr, alle af racen RDM. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SEVELSKOVBYVEJ 13,
"NYGAARD", SEVELSKOVBY, 7830
VINDERUP,
tlf.
97-4481 15.
EJLER KRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født den 11.-4.-1931, søn af
Maria og Kresten Jensen, gift
den 17.-9.-1958 med Grete Elisa
beth Nielsen, født den 22.-6.1935, datter af Dorthea og Jens
Nielsen. Parret har sønnen Arne,
født den 20.-10.-1962.
E.K.J. overtog gården fra sine
forældre, som købt den den 24.-

1.-1924, prisen var dengang kr. 35.000.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1904 og tilbygget 1958, kostalden fra 1923 er udvidet i 1976,
svinestald opført 1976, lade 1949 og maskinhus 1965. Gården drives med en kvægpro
duktion på 14 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, desuden er der 1
årsso og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetær
sker og tårnsilo.

SEVELSKOVBYVEJ 14, "VESTERGAARD", SEVELSKOVBY, 7830
VINDERUP, tlf. 97-448192.
ASGER MOESGAARD MADSEN,
gårdejer, født den 29.-7.-1922,
søn af Johanne og Laurits Mad
sen, gift den 15.-6.-1950 med
Elna Nielsen, født den 6.-9.-1921,
datter af Anna og Niels Nielsen
(Poulsen). Parret har børnene:
Leif, født den 17.-2.-1953 og
Frank, født den 23.-9.-1954.
A.M.M. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 21.-6.-1950 fra Søren Chr. Thomsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 21 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1910 og gennemrestaureret 1977, kostalden er ombygget
til svinestald i 1986, laden er ombygget til svinestald i 1980 og maskinhuset er fra
1968. Der tindes 2 traktorer.
SEVELVEJ 74, "VESTER SKOVLUND", 7830 VINDERUP, tlf. 97-441012.
KNUD DYRBY ANDERSEN, gårdejer, født den 8.-3.-1948, søn af Mary og Anders
Andersen, gift den 11.-9.-1971 med Ella Krogsøe, født den 17.-11.-1948, datter af
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har børnene: Karin, født den
20.-11.-1973, Søren, født den 1.2.-1976 og Martin, født den 28.7.-1983.
K.D.A. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
44 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1978, kostal
de 1956 og 1974, maskinhus
1974, gastæt silo 1983, gylletank
1986, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og
markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SEVELVEJ 76, "ØSTER SKOV
LUND, SKOVLUND, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-441847.
PEDER DAMTOFT MIKKELSEN,
gårdejer, født den 22.-8.-1943,
søn af Marie og Christian Mik
kelsen, gift den 16.-1.-1971 med
Margith Jepsen, født den 5.-4.1947, datter af Elly og Hans
Jepsen. Parret har børnene: Con
ny, født den 9.-2.-1976, Randi,
født den 9.-8.-1977 og Kristian,
født den 20.-3.-1981.
P.D.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været i Kommunalbestyrel
sen og været formand for teknisk udvalg, i 1986 blev han borgmester i Vinderup
Kommune, han har været i bestyrelsen for Vestjysk Mejeriselskab og Andelssmør. Han
overtog gården den 17.-8.-1970 fra Jens Kjellerup.
Ejendomsskyld 2.310.000. Areal 33 ha. Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1984, kostalden fra 1929 er udvidet 1974, ungdyrstald opført 1973,
lade 1951, maskinhus og foderhus 1976, gylletanke 1973 og 1981, desuden er der in
dendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 70 ungdyr og
35 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo med kold lufts
tørreri samt automatisk kraftfoderblandeanlæg. På gården er 1 fast fodermester og
der bruges en del maskinstation.
P.D.M. ejer og driver også gården Sevelvej 77.
SEVELVEJ 77, SKOVLUND, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441847.
PEDER DAMTOFT MIKKELSEN, gårdejer, omtales under Sevelvej 76.
P.D.M. overtog gården den 20.-12.-1977 fra sin far. Gården har været i slægtens eje
siden 1936.
Ejendomsskyld 705.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret flere gange, svinestald opført 1979 og lade
1956. Gården drives sammen med Sevelvej 76.

SEVELVEJ 78, SVENSTRUP, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441421.
FREDE ØSTERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født den 24-.5.-1925. søn af Mette Jo
hanne og Thorvald Østergaard Pedersen, gift den 12.-5.-1962 med Ruth Baden Peder
sen, pakkedame, født den 30.-9.-1943, datter af Sidsel og Villads Pedersen. Parret har
børnene: John, født den 15.-4.-1965 og Steen, født den 17.-8.-1967.
F.Ø.P. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 3.-8.-1957 fra
Andreas Buskov.

-496-

Ejendomsskyld 730.000. Areal 9,5
ha., der er 3 ha. græsningsjord
eng.
Stuehuset er opført 1910, kostald
en fra 1910 er ombygget til svi
nestald senest i 1976, laden fra
1910 er ombygget til svinestald i
1968, maskinhus opført 1920, des
uden er der hønsehus. Gården
drives med en svineproduktion på
18 årssøer, der produceres ca.
300 slagtesvin årligt. Desuden er
der 75 høns og 10 bistader. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor og kornmagasin.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SEVELVEJ 79. "MØLBJERGGAARD". SVENSTRUP, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441419.
JOHANNES PEDERSEN BULIG, gårdejer, født den 15.-9.-1910, søn af Katrine og
Laust Bulig, gift den 2.-10.-1952 med Kristine Christoffersen, født den 17.-9.-1910,
datter af Katrine og Niels Kristian Christoffersen.
J.P.B. overtog gården i april 1946 fra sin mor. Gården har været i familiens eje siden
1908.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1908, kostald, svinestald, hestestald og lade er ligeledes fra 1908.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn.
Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SEVELVEJ 80, "SDR.
HOUGAARD". SVENSTRUP, 7830
VINDERUP, tlf. 97-442537.
CHRISTIAN HOUGAARD SIMON
SEN, gårdejer, født den 8.-12.1950, søn af Marie og Jens Si
monsen, gift den 23.-10.-1987
med Annalise Søgaard, født den
17.-7.-1959, datter af Elly og
Ejvind Søgaard. Parret har bør
nene: Jesper, født den 9.-5.-1975
og Dennis, født den 10.-4.-1980.
A.S. er i Menighedsrådet ved
Sahl Kirke.
C.H.S. er uddannet sparekasseassistent og har været på Lægård Landbrugsskole, han er
i bestyrelsen for Hjerm-Ginding Herreds Landboforening. Han overtog gården den
2.-7.-1984 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i familiens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 30,9 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret flere gange, kostalden fra 1925 er ombygget
til smågrisestald i 1975, gammel svinestald opført 1925 og moderniseret 1986, farestald opført 1973, drægtighedsstald 1977 og klimastald 1984, gastæt silo og gylletank
1977, maskinhus 1963 og lader 1920 og 1975. Gården drives med en svineproduktion på
160 årssøer, der sælges ca. 3.200 smågrise årligt. Desuden er der 1 ammeko og 1
ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
frøgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, foderblandeanlæg samt halmfyr.
C.H.S. ejer og driver også gården Nr. Sahlvej 10.

SEVELVEJ 82, "MØGELKJÆRHUS", SVENSTRUP, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448026.
JENS HOLMGAARD JENSEN, landmand, født den 26.-3.-1921, søn af Marie og Mads
Peder Jensen, bor sammen med søsteren Jenny Marie Jensen, født den 24.-12.-1911.
H.H.J. overtog gården i oktober 1967 fra sin far. Gården har været i slægtens eje
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siden 1908.
"Mølkjærhus"s ejendomsskyld er
590.000. Areal 7,9 ha., heraf 1
ha. eng. Oorden er bortforpagter.
Stuehuset er opført 1909 og re
staureret flere gange, kostald op
ført 1960, svinestald 1916, høn
sehus 1936, lade 1916 og tilbyg
get 1930 samt maskinhus opført
1946. Der findes 1 traktor og 1
portionstørreri med varm luft.

SEVELVEJ 84, "GADEGAARD",
SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-448283.
BENT STRØM KRISTENSEN,
gårdejer, født den 16.-4.-1937,
søn af Anna og Niels Kristensen,
gift den 16.-11.-1963 med Signe
Nielsen, født den 2.-7.-1937, dat
ter af Mette og Jørgen Nielsen.
Parret har børnene: Lars, født
den 12.-8.-1964, Anna Mette,
født den 10.-3.-1966 og tvilling
erne Mads og Klaus, født den
8.-3.- 1969.
B.S.K. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1970 fra Ej
nar Olesen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 47 ha.
Stuehuset er opført 1973, svinestalden fra 1970 er ombygget til pelseri i 1988, der er
12 2-rækkers minkhaller, lade opført 1964, desuden er der maskinhus og silo til mink
foder. Gården drives som minkfarm og jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor
og plansilo med varm lufts tørreri samt Stokerfyr til savsmuld. Der bruges delvis frem
med arbejdskraft.
SEVELVEJ 85, "DAMGAARD",
SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-448046.
PEDER SVEJDAL, gårdejer, født
den 14.-8.-1936, søn af Marie og
Jens Svejdal, gift den 25.-11.1961 med Kirsten Hedegaard,
født den 1.-1.-1938, datter af
Bertha og Niels Hedegaard. Par
ret har hornene: Inge, født den
13.-9.-1962, Jette, født den 13.2.-1965, Jens, født den 5.-6.-1968
og Henrik, født den 4.-8.-1970.
P.S. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1962 fra sin
far, som købte den i 1930.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Desuden er der forpagtet
139 ha., de 88 ha. er ved Stubbekloster og har været forpagtet siden sidst i 1930'erne.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret flere gange. Gården nedbrændte den 10.-10.1910 og blev genopbygget med kostald, som er tilbygget i 1969 og 1980, ungdyrstald
opført 1973, svinestalden fra 1911 er ombygget til kalvestald i 1975. hestestald opført
1973, lade 1911, foderhus 1974 og maskinhus 1979. desuden er der indendørs køresilo
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og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer, 95 ungdyr og 65
slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der 4 heste af racen Dansk Varm
blod. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med varm lufts tørreri, halmfyr samt
automatisk kraftfoderanlæg. 1 skoledreng bruges som medhjælper og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SKAVEVEJ 7, "SKOVLY", STEN
DIS, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-468106.
BENT BIRKMOSE, landmand,
født den 16.-10.-1940, søn af
Gerda Elisabeth Birkmose, gift
den 9.- 11.-1963 med Krista Søndergaard Pedersen, slagteriarbej
der, født den 16.-6.-1945, datter
af Signe Marie og Kristian Søndergaard. Parret har børnene:
Leif, født den 11.-9.-1964, Hen
rik, født den 16.-2.-1971 og Brit
ta, født den 17.-7.-1975.
B.B. er slagteriarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra sin svigerfar. Gården
har været i slægtens eje siden 1946.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,2 ha.
Stuehuset er opført 1943 og senere tilbygget, kostalden fra 1943 er ombygget til grise
i 1969, svinestald og lade opført 1979, maskinhus 1969 og gammel lade 1959. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes
1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt tårnsilo med kold lufts tørreri.
SKAVEVEJ 8, "BÆKGÅRD",
STENDIS, 7830 VINDERUP, tlf.
97-468298.
PEDER OVE TROELSEN, gårdej
er, født den 28.-8.-1946, søn af
Thomine og Jens Nørgård Troelsen, gift den 22.-5.-1970 med
Birgith Kloster, født den 1.-7.1948, datter af Nicoline og Ja
cob Kloster. Parret har børnene:
Anita, født den 2.-3.-1972, Con
ny, født den 12.-6.-1974, Louise,
født den 15.-11.-1978 og Malene,
født den 15.-5.-1985.
P.O.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1970
fra Kristian Sivgård.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 1 ha. skov og eng.
Desuden er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostalde 1957 og 1980, svinestald 1935, spaltestald 1974,
lade før 1900 og 1982, samt maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på
66 årskøer, 80 ungdyr og 43 slagtekalve, alle af racen SDM, svineproduktionen er på
15 årssøer, alle smågrisene sælges. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
plansilo med varm lufts tørreri. På gården er der 2 faste medhjælpere og maskinstati
on bruges til høst. Ejer og driver også ejendommen Øster Stendisvej 6.

SKIVEVEJ 1, "TAULBJERGGAARD", HASSELHOLT, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441343.
HARALD MOGENSEN, gårdejer, født den 28.-3.-1928, søn af Laura og Kristian Mo
gensen, gift den 18.-5.-1955 med Esther Elisabeth Christensen, født den 4.-11.-1929,
datter af Anna og Aage Christensen. De har børnene: Elsebeth, født d. 23.-12.-1956,
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Anne, født den 8.-2.-1959. Birgith, født den 20.-2.-1962 og Jo
han, født den 24.-6.-1968.
H.M. overtog gården den 1.-4.1955 fra Magnus Madsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
16 ha., desuden er der forpagtet
8 ha.
Stuehuset er opført 1900, gennemrestaureret og tilbygget senest i
1979, kostalden fra 1900 er til
bygget 1969, ungdyrstald og lade
opført 1970, svinestald 1986,
desuden er der gylletanke. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Slagtesvineproduktionen er på 15 årssøer, der sælges ca. 300 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer og
tårnsilo med varm lufts tørreri. På gården er der 1 skoledreng som medhjælp og
maskinstation bruges til markarbejdet. Gården drives sammen med Skivevej 19.
SKIVEVEJ 5, "LINDHOLT", HASSELHOLT, 7830 VINDERUP, tlf.
97-441352.
VERNER KIRKEGAARD, gårdej
er, født den 29.-1.-1925, søn af
Mette Katrine og Johannes Niels
en, gift den 23.-9.-1947 med
Mette Jensen, født den 10.-3.1929, datter af Marie og Troels
Jensen. Parret har børnene: Tin
ne Marie, født den 24.-1.-1953
og Hans Jørgen, født den 1.-4.1957. V.K. døde den 22.-3.-I986. Han overtog gården i maj 1947 fra sin far, som
købte den i 1905.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1905 og tilbygget 1960, kostald, svinestald og lade er opført 1960,
hønsehus 1947, desuden er der maskinhus og indendørs ensilagesilo. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor og 1 tårnsilo.
SKIVEVEJ 6, "TOFTGAARD".
HASSELHOLT", 7830 VINDERUP,
tlf. 97-442544.
JENS ERIK SØRENSEN, gårdej
er, født den 20.-2.-1952, søn af
Kirstine og Sigurd Sørensen, gift
den 30.-7.-1988 med Hanne Hald
Kærgaard, kontorassistent, født
den 19.-4.-1953, datter af Poula
og Kristian Kærgaard.
J.E.S. er uddannet typograf. Han
overtog gården den 1.-1.-1979
fra sin far, som købte den i
1973.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 20 ha. 18 ha. af jorden er bortforpagtet til broderen,
Søren Sørensen, Ålskovvej 8.
Stuehuset er opført omkring 1870 og gennemrestaureret 1984-1988, kostald og svine
stald opført 1910, hestestald, vognport samt lade ca. 1880. Der dyrkes jordbær, gu
lerødder, porrer og kål på de 2 ha. jord, som ikke er bortforpagtet. På gården er der
1 traktor og halmfyr.
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SKIVEVEJ 8, HASSELHOLT, 7830 VINDERUP, tlf. 97-442032.
MADS STÆRDAHL JENSEN, gårdejer, født den 28.-4.-1951, søn af Anna og Harald
Jensen, gift den 22.-5.-1976 med Agda Karoline Boutrup, født den 19.-1.-1947, datter
af Anna og Anders Boutrup. Parret har børnene: Susanne, født den 4.-4.-1977 og Anna
Mette, født den 15.-5.-1979.
M.S.J. er pedelmedhjælper på Rydhave Ungdomsskole. Han overtog gården den
1.-8.-1975 fra Dagny Møller.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 11 ha., heraf 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget
til grise i 1979, svinestald opført 1979, maskinhus 1987, desuden er der lade og 2
fodersiloer. Gården drives med en svineproduktion på 50 SPF-årssøer, der sælges ca.
1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKIVEVEJ 14, HASSELHOLT,
7830 VINDERUP, tlf. 97-441029.
NIELS MADSEN, gårdejer, født
den 4.-1.-1962, søn af Andrea og
Karl Madsen.
N.M. overtog gården den 1.-7.1986 fra sine forældre, som køb
te den i 1939.
Ejendomsskyld 710.000, bygninger
ne der er opført i 1988 er ikke
med i vurderingen. Areal 11,4
ha., der der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret flere gange, kostaldene opført 1907 og 1988,
svinestalden fra 1907 er ombygget til kalvestald i 1988, lade opført 1907, gylletank
1988, desuden er der maskinhus og udendørts køresilo. Gården drives med en kvæpgroduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SKIVEVEJ 19, HASSELHOLT, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441343.
HARALD MOGENSEN, omtales under Skivevej 1.
H.M. overtog gården den 1.-3.-1970 fra Kresten Kamstrup.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange, avlsbygningerne består
af kostald, svinestald og lade. Gården drives sammen med Skivevej 1, hvorunder
besætning og maskiner er omtalt.

SKIVEVEJ 20, "SKOVGAARD",
ÅL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-442631.
BERNHARD NIELSEN, gårdejer,
født den 23.-2.-1950, søn af Elly
og Ejnar Nielsen.
B.N. overtog gården den 15.-2.1971 fra Hans Egeberg.
Ejendomsskyld 780.000. Areal
23,9 ha., heraf 1,5 ha. skov og 7
ha. eng.
Stuehuset er opført omkring
1890 og restaureret flere gange,
kostald opført 1925 og gennemrestaureret 1988, laden er fra omkring 1925 og maskin
hus fra 1976. Gården drives med en ammekobesætning på 13 ammekøer, 11 ungdyr og
22 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og
græs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med varm og kold lufts tørreri
samt kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKIVEVEJ 25, ÄL, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-441374.
HARALD DAVIDSEN, gårdejer,
født den 25.-5.-1918, søn af Kir
stine og Jacob Davidsen, gift d.
1.-3.-1952 med Edith Pedersen,
husmor, født den 30.-7.-1931, dat
ter af Kathrine og Kristian "Pal
lesen" Pedersen. Parret har dat
teren Vera, født den 9.-2.-1959.
H.D. overtog gården den 20.-1.1951 fra sin mor. Gården har
været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 11 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret flere gange, kostald, svinestald og lade 1931.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 1 traktor og kornmagasin, ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKIVEVEJ 26, "MØLLEGAARDEN", ÅL, 7830 VINDERUP, tlf.
97-442574.
ASGER MØLGAARD VISTISEN,
gårdejer, født den 31.-3.-1927,
søn af Mette og Visti Vistisen,
gift den 3.-11.-1960 med Karen
Ladefoged Svejdal, zoneterapeut,
født den 17.-2.-1939, datter af
Marie og Jens Svejdal. Parret
har børnene: Anni, født den 16.9.-1963 og Lis, født den 11.-12.1965.
A.M.V. er skovarbejder. Han overtog gården den 9.-4.-1981 fra Preben Jespersen. Den
oprindelige "Møllegaard" ejedes af A.M.V.s bedstefar, denne gård nedbrændte omkring
1906 og blev derefter udstykket i mindre lodder, "Møllegaarden" er en af udstykning
erne.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 39,5 ha., heraf 6 ha. skov og 7 ha. eng. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1926 og gennemrestaureret 1974, svinestald og klimastald er
opført 1974, svinestald, lade og maskinhus 1920. På gården er der 1 traktor.
SKIVEVEJ 36, "RINGGAARD",
TVÆRMOSE, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446459.
FLEMMING KRISTIANSEN, gård
ejer, født den 12.-6.-1958, søn af
Anna og Poul Møller Kristiansen,
gift den 20.-8.-1983 med Ingrid
Marie Thomsen, kontorassistent,
født den 1.-3.-1960, datter af
Anne Lise og Villy Thomsen. Par
ret har børnene: Thomas, født
den 2.-10.-1985 og Anita, født
den 17.-12.-1988.
F.K. er udlært mekaniker. Han overtog gården den 1.-2.-1984 fra John Andersen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. skov og 1,5 ha. Desuden er der
forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1917 og senere gennemrestaureret, kostalden er ombygget til
svinestald i 1987, svinestald og lade opført 1905 og maskinhus 1970. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2
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traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo med varm og kold lufts
tørreri.
SKIVEVEJ 41, "SEVELSTEDBJERG", SAHL, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446214.
ERLING LIND, gårdejer, født
den 28.-8.-1962, søn af Esther og
Laurits Lind.
E.L. har været på Lægård og
Asmildkloster landbrugsskoler.
Han overtog gården den 1.-11.-1988
fra Frede Jespersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
25 ha., desuden er der forpagtet
9 ha.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret flere gange, kostald opført 1977, svinestalden
er restaureret og ombygget i 1977, hvor der også blev bygget lade, maskinhuset er fra
1984, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer,
30 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden produceres ca. 300 slagtesvin
årligt. Der findes 2 traktorer og der er fælles pumpestation sammen med "Store Sevelsted". Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKIVEVEJ 43, "GRØNKJÆRHUS",
ÄL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-441437.
GUNNER POVLSEN, husmand,
født den 11.-3.-1928, søn af Ma
rie og Marinus Povlsen, gift den
1 1.-3.-1962 med Anne Marie
Ravn, født den 23.-8.-1936, dat
ter af Johanne og Christian
Ravn. Parret har børnene: Lis
beth, født den 19.-2.-1963, Finn,
født den 17.-8.-1965, Ib, født
de:
i 2.-4.- i970 og Erik, født
den 28.-4.- 1979.
G.P. har i mange år været hjemmeslagter, han er i bestyrelsen for Husmandsforening
en. Han overtog gården den 1.-7.-1957 fra sin far. Gården har været i slægtens eje
siden 1885, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret flere gange, kostald opført 1960, lade 1929 og
maskinhus 1946. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 16 ungdyr og 10
slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SKIVEVEJ 46, "MOSEGÅRD",
EGEBJERG, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-446468.
SØREN RINGGAARD, gårdejer,
født den 20.-9.-1963, søn af El
len og Henry Ringgaard.
S.R. har været på Kongensgård
og Hammerum landbrugsskoler.
Han overtog gården den 10.-10.1985 fra Ivan Juul Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
31 ha., heraf 2 ha. skov og 3,5
ha. eng. Desuden er der forpag-

tet 20 ha.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret 1988, kostald opført 1973 og den gamle
kostald er ombygget til ungdyrstald, svinestald opført 1976, lader 1945 og 1987,
gylletank 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 20
slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo med varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
S.R. ejer og driver også gården Egebjergvej 3.

SKIVEVEJ 48, "VESTER KJELLERUP", EGEBJERG, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-446065.
PEDER BYSKOV, gårdejer, født
den 16.-9.-1938, søn af Anna og
Frederik Byskov, gift den 30.-3.1972 med Anna Pedersen, født
den 4.-1.-1935, datter af Mar
grethe og Marinus Pedersen. Par
ret har børnene: Solvej, født d.
10.-3.-1964, John, født den 1.9.-1965, Kirsten, født den 17.8.-1973 og Grethe, født den 20.3.-1976.
P.B. er i læplantningsudvalget for Vinderup og omegn. Han overtog gården den
1.-5.-1960 fra sin far, som købte den i 1944.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 39 ha., der er frasolgt 3 ha. og der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1873 og gennemrestaureret flere gange, kostald og slagtesvinestald opført 1964, lade 1873 og senere restaureret, maskinhus opført 1971. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med varm og kold lufts
tørreri samt anparter i Vinderup Vindkraft I/S. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKIVEVEJ 50, "ØSTER KJELLERUP", EGEBJERG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-446023.
BENT KLAUSHOLT, gårdejer,
født den 26.-10.-1960, søn af
Dora og Per Klausholt.
B.K. har været på Kongensgård
og Hammerum landbrugsskoler.
Han overtog gården den 1.-4.1985 fra sine forældre, som køb
te den i 1954.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
42,5 ha., heraf 1 ha. skov og 1
ha. mose og tørvegrave. Desuden er der forpagtet 5,5 ha. agerjord og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og tilbygget flere gange, kostald opført 1964, laden er delvis
ombygget til kornmagasin, maskinhus opført 1970, gylletank og foderhus 1986, desuden
er der både indendørs og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer og 45 ungdyr, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder ærter
og korn. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med varm og kold lufts
tørreri samt anparter i Ejsing Vindkraft. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.
SKIVEVEJ 73, EJSING, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446282.
HANS HANSEN, landmand, født den 12.-12.-1933, søn af Anna og Peder Hansen, gift
den 10.-8.-957 med Gerda Nielsen, født den 20.-10.-1938, datter af Johanne og Laurits
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5.-4.-1965.
H.H. overtog gården den 1.-5.-1960 fra sin far, som købte den i 1933, nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912, kostald 1978, den gamle kostald er ombygget til ungdyrstald
i 1978, desuden er der maskinhus opført 1966. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 35 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race.
Svineproduktionen er på 16 årssøer, der sælges ca. 250 smågrise årligt. Der findes 1
traktor og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKOLEGADE 25, HERRUP, 7830
VINDERUP, tlf. 97-452084.
NIELS HØJRIS, gårdejer, født
den 5.-9.-1920, søn af Kirstine
og Marius Højris, gift den 16.11.-1946 med Dora Bang, født
den 2.-4.-1921, datter af Ka
trine og Niels Bang. Parret har
børnene: Jette, født den 8.-3.1951 og Torben, født den 4.-11.1954.
N.H. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-10.-1948 fra sine forældre, som købte gården den 21.-8.-1921.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er frasolgt 5 ha., der
er 3 ha. eng.

iueiiuset
optørt 1826 og gennemrestaureret flere gange, kostalden er ombygget til
svinestald i 1970, svinestalde opført 1959 og 1964, lade 1929 og maskinhus 1974.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn.
Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo med varm lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.

SKOLEVÆNGET 11, "ØSTER
KIRKEBYGÅRD", RYDE, 7830
VINDERUP. tlf. 97-440040.
KNUD ERIK MIKKELSEN, gård
ejer, født den 30.-11.-1946, søn
af Anna og Vilhelm Mikkelsen,
gift den 4.-5.-1974 med Karen
Lodahl Christensen, sygeplejer
ske, født den 12.-10.-1951, dat
ter af Ketty og Mads Lodahl.
Parret har børnene: Peter, født
den 22.-2.-1977, Ole, født den
9.-2.-1980 og Susanne, født den
16.-8.-1985.
K.E.M. har været pa Hammerum Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet ved Ryde
Kirke. Han overtog gården i november 1971 fra sine forældre. Gården har været i
slægtens eje siden 1891.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1949 er
omdannet til svinestald 1979/80, svinestalde opført 1970 og 1980, lade 1949, maskin
hus 1974, gylletank 1980 og gastæt silo 1982. Gården drives med en svineproduktion
på 85 årssøer, der produceres ca. 1.900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, automatisk vådfodringsanlæg samt
anparter i Ryde-Stendis Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.
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SKOLEVÆNGET 13, "BREDKJÆRGAARD", RYDE, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-440055.
JENS VESTERGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 11.-4.-1938,
søn af Inger og Niels Vestergaard
Jensen, gift den 30.-5.-1964 med
Kirsten Jensen, født den 12.-11.1941, datter af Edith og Simon
Jensen. Parret har børnene:
Niels, født den 19.-4.-1966, Car
sten, født den 29.-4.-1970, Kent,
født den 24.-6.-1974 og Simon,
født
den 25.-2.-1979.
J.V.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1964 fra sin
mor. Gården kom i slægtens eje i 1931.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1951, restaureret og tilbygget i 1977, kostald opført 1959, ung
dyrstald 1970, kalveungdyrstald 1980, svinestald 1978, lade 1939, foderhus 1966, gyl
letank 1972 og maskinhus 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM, svineproduk
tionen er på 25 årssøer, alle smågrisene sælges. Der findes 3 traktorer og tårnsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKOVHUSVEJ 4, "ØSTER SKOVGAARD", SEVEL, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-448206.
HERMANN GRYSBÆK, gårdejer,
født den 26.-9.-1937, søn af Elna
og Lorens Grysbæk, gift den 19.9.-1964 med Esther Østergaard
Jeppesen, født den 17.-7.-1940,
datter af Emma og Robert Jep
pesen. Parret nar børnene: Else,
født den 25.-9.-1965, Henrik,
født den 10.-7.-1968, Poul Lo
rens, født den 13.-12.-1971 og
Bente, født den 12.-4.-1972.
H.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1964 fra
Marius Møller.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 0,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 20 ha. græsningsareal.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret flere gange, kostald, lade og gylletank opført
1973, maskinhus 1975, desuden er der både inden- og udendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen
SDM. Desuden er der 2 ammekøer af Limousinekrydsninger. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer og plansilo med varm lufts
tørreri. På gården er der 1 skoledreng som medhjælper og maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SKOVHUSVEJ 8, "VESTER SKOVHUS", SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448134.
RASMUS FIHL gårdejer, født den 12.-9.-1916, søn af Petrea og Rasmus Fihl, gift den
10.-5.-1944 med Karen Poulsen, født den 6.-7.-1917, datter af Marie og Poul Poulsen.
Parret har børnene: Poul, født den 5.-6.-1945, Petrea, født den 3.-12.-1948, Charles,
født den 12.-6.-1952 og Ane-Marie, født den 31.-5.-1957.
K.P. døde den 3.-11.-1977.
R.F. har været på Tommerum Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1944 fra
Knud Olsen.
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Vester Skovhus' ejendomsskyld er
525.000. Areal 7,6 ha.
Stuehuset er opført 1900 og sene
re restaureret, kostald opført i
1870 og laden 1925. Gården dri
ves udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der
findes 1 traktor.

SKOVLUNDVEJ 5, "KOPBORG",
SVENSTRUP, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441283.
KNUD KOPBORG, gårdejer, født
den 8.-11.-1922, søn af Anna og
Jens Kopborg, gift den 18.-7.-1950
med Stinne Nielsen, født den
21.-11.-1925, datter af Marie og
Jens Poulsen Nielsen. Parret har
børnene: Jens, født den 28.-4.!Q51. Anne Marie, født den 18.6.-1954 og Poul, født den 19.3.-1958.
K.K. overtog gården den 11.12.-1958 fra sine forældre. Gården har været i slægtens eje i ca. 350 år.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1920, kostald 1921 og lade 1980. Gårdens besætning er på 3 års
søer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer, 1 ungdyr og
1 slagtekalv af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der findes 1 traktor og plansilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

STENDISVEJ 22, "LYKKEBAK
KEN", FELDE, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-440298.
KRISTIAN OLE KRISTENSEN,
landmand, født den 10.-3.-1960,
søn af Bodil og Aksel Kristen
sen, bor sammen med Anni Jen
sen, køkkenassistent, født den
5.-10.-1966, datter af Jytte og
Verner Jensen. Parret har sønnen
Søren, født den 17.-5.-1983.
K.O.K. er ansat på en maskinsta
tion, han har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1987 fra sine forældre, som købte den i
1980.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 1 ha. Desuden er der forpagtet
18 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald 1860, lade 1900 og maskinhus 1988. Gården drives
med fasanopdræt med ca. 600 fugle. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet,
aesuden er der hjælp fra 1 skoledreng.

STENDISVEJ 24, "SKOVHUS",
STENDIS, 7830 VINDERUP, tlf.
97-440159.
ARNE STRUNCK, gårdejer, født
den 17.-3.-1943, søn af Karen og
Harald Strunck, bor sammen med
Kirsten Lehmann, beskæftigelses
vejleder, født den 9.-3.-1946, dat
ter af Karen og Johan Nielsen.
(J.N. er forfatteren Jens Rytter).
Parret har børnene: Jane, født
den 9.-10.-1969, Tine, født den
16.-12.-1971 og Jakob, født den
25.-5.-1976. K.L. er formand for Skolekommissionen for Vinderup Kommune.
A.S. er landpost, han er uddannet som snedker, er formand for Skolekommissionen for
Vinderup Kommune, i bestyrelsen for Dansk Aberdeen Angusforening samt kåringsdom
mer for Angus valgt af landsudvalget for kvæg. Han overtog gården den 31.-12.-1978
fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 761.100. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4 ha. skov og mose.
Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1956 og tilbygget 1979, kostalden fra 1956 er tilbygget 1967,
løsdriftstald opført 1984, lader 1974 og 1988 samt maskinhuse 1974 og 1986. Gårdens
besætning er på 20 ammekøer, 12 ungdyr og 9 slagtekalve, alle af racen Angus, des
uden er der 2 heste. Der findes 3 traktorer, 1 tårnsilo med kold lufts tørreri, brænde
fyr samt anparter i Ryde-Stendis Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STENDISVEJ 26, STENDIS, 7830
VINDERUP, tlf. 97-440076.
ROBERT MØLGAARD OLSEN,
pelsdyravler, født den 20.-2.-1934,
søn af Amalie og Jens Peder
Olsen, gift den 30.-4.-1966 med
Ella Nielsen, født den 6.-1.-1943,
datter af Jenny og Thorvald Ni
elsen. Parret har børnene: Bjar
ne, født den 20.-6.-1955, Anni,
født den 13.-7.-1958, Peder, født
den 23.-3.-1968 og Lone, født
den 30.-9.-1975.
R.M.O. er udlært tømrer og har været selvstændig tømrer i Herrup. Han overtog
gården i 1976 fra Mariane Thomsen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 4 ha., der er tilplantet 2 ha. med bl.a. gran.
Stuehuset er opført 1984, der er 10 2-rækkers minkhaller, garage og pelseri opført
1981 og halmlade med hestestald 1983. Minkfarmens besætning er på 1.330 minktæver
samt hvalpe, desuden er der 1 hoppe, 1 pony og 1 føl. Der findes 1 traktor. På gården
er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENDISVEJ 29, "BIRKELY", STENDIS, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440121.
KAJ STRUNCK, bogholder, født den 14.-7.-1941, søn af Karen og Henrik Strunck, gift
den 15.-9.-1984 med Solveig Katborg, pedel, født den 15.-3.-1946, datter af Anna og
Aage Katborg. Parret har børnene: Jakob, født den 27.-2.-1970 og Søren, født den
25.-2.-1973.
K.S. er medlem af fritidsnævnet i Vinderup Kommune. Han overtog gården den 1.4.-1984 fra sin far, som købte den i 1921.
Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1984, kostald 1988, lade 1945 og desuden er der hønsehus og
staklade. Gårdens besætning er på 5 ammekøer, 4 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
Limousine, desuden er der 2 Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
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STENDISVEJ 31, "VESTERVANG",
STENDIS, 7830 VINDERUP, tlf.
97-440131.
EJGILD CRONE CHRISTENSEN,
bestyrer, født den 21.-12.-1948,
søn af Kirsten og Peder Crone
Christensen.
E.C.C. er bestyrer for Johan Cro
ne Christensen, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som
har været i slægtens eje siden
1870.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 25
ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret flere gange, kostalden fra 1930 er tilbygget i
1978, svinestalden fra 1911 bruges som kalvestald, lade opført 1900 og restaureret
1950, maskinhuse opført 1971 og 1978, desuden er der udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 22 ungdyr og 18 slagtekalve, alle af
racen SDM, en del af slagtekalvene er krydset med Angus. Der findes 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri samt anparter i Ryde-Stendis
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENDISVEJ 32, "MEDLGAARD", STENDIS, 7830 VINDERUP, tlf. 97-468097.
EJVIND RANSBORG, landmand, født den 13.-7.-1952, søn af Ingeborg og Anker
Ransborg.
E.R. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra sine
forældre, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900
og tilbygget 1970, kostald opført 1984, gammel kostald er delvis ombygget til ung
dyrstald i 1984, lade opført 1980 og maskinhus 1950. Gården drives med en kvægpro
duktion på 37 årskøer, 47 ungdyr og 17 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STENDISVEJ 33A, "STENDIS MA
SKINSTATION", STENDIS, 7830
VINDERUP, tlf. 97-448367.
NIELS ERIK MADSEN, maskin
stationsejer, født den 11.-6.-1946,
søn af Sigrid og Oskar Madsen,
bor sammen med Stinne Iversen,
iødt den 28.-4.-1934, datter af
Mette og Henrik Jensen. Parret
har datteren Anette, født den
26.-11.-1969.
M.E.M. bor på Skrænten 9, Se
vel. Han startede som 15-årig
med at drives maskinstation. Han overtog gården omkring 1976 fra sin far.
Areal 1.500 kvadratmeter, desuden er der forpagtet 13 ha.
Maskinhusene er opført 1965 og 1976. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn
og roer. På maskinstationen er der 3 traktorer, 1 mejetærsker samt moderne maskiner
til maskinstationens drift. Der er 1-2 faste medarbejdere.
STENDISVEJ 35, STENDIS, 7830 VINDERUP, tlf. 97-468174.
KARSTEN KRISTENSEN, gårdejer, født den 20.-12.-1959, søn af Edith og Emil Kri
stensen, gift den 23.-6.-1984 med Marianne Rasmussen, født den 29.-4.-1964, datter af
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Pernille, født den 3.-11.-1985 og Ulrik, født den 22.-5.-1987.
K.K. er klovbeskærer, han har været på Ladelund og Lægård Landbrugsskoler, han er
formand for Klovbeskærerforeningen. Han overtog gården den 16.-8.-1985 fra Mads
Hedegård.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 1 ha. og der er 1 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1954 og restaureret flere gange, kostalden fra 1954 er om- og
tilbygget i 1987, spaltestald opført 1978, lade 1954, maskinhus og foderhus 1987 og
gylletank 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer, 40 ungdyr og 10
slagtekalve af racerne Jersey og SDM, der produceres ca. 18 slagtesvin årligt. Der
findes 2 traktorer, andel i mejetærsker og markvandingsanlæg. På gården er 1 fast
medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENDISVEJ 38, STENDIS, 7830
VINDERUP, tlf. 97-468224.
JOHANNES JAKOBSEN, gårdejer,
født den 2.-6.-1931, søn af Jensine og Peder Jakobsen, gift den
30.-11.-1957 med Anna Cecilie
Nielsen, født den 16.-11.-1934,
datter af Andrea og Kristian Ni
elsen. Parret har børnene: Inge,
født den 7.-1.-1959 og Jonna,
født den 16.-6.-1974.
J.J. overtog gården i april 1957
fra Anna og Kristian Bay.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1911 og senere moderniseret og tilbygget, svinestald opført 1960,
kyllingehus 1962, hønsehus 1964 og maskinhus 1972. Garden drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 2 marksprøjter, da der sprøjtes en del for Landboforeningen.
STENDISVEJ 51, "KLØVENHØJ", STENDIS, 7830 VINDERUP. tlf. 97-468056.
GUNNER MIKKELSEN, gårdejer, født den 4.-5.-1926, søn af Emma og Poul Christian
Mikkelsen.
G.M. er ansat ved Vinderup Kirkegård. Han overtog gården den 15.-9.-1957 fra sine
forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1918.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1974, kostald opført 1957, svinestalden er
restaureret først i 1920'erne, lade opført 1946 og maskinhus 1974. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1
traktor og tårnsilo med kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

STENDYSSEVEJ 1, STENDIS,
7830 VINDERUP, tlf. 97-448028.
PEDER JENSEN, gårdejer, født
den 25.-12.-1914, søn af Kristine
og Niels Peder Jensen, gift den
3.-4.-1940 med Tinne Nørgaard
Christensen, født den 17.-2.-1918,
datter af Ane og Lars Kristian
Christensen. Parret har børnene:
Anne, født den 13.-10.-1940, Ni
els Egon, født den 30.-9.-1944
og Inge Kristine, født den
24.-7.- 1949.
P.J. overtog gården den 15.-3.-1940 fra Margrethe Olsen.
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Stuehuset er opført 1954, kostalden fra 1962 er delvis ombygget til svinestald i 1973,
laden fra 1962 er delvis ombygget til svinestald i 1973 og maskinhuset er fra 1964.
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og
100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 1
traktor og anparter i Ryde-Stendis Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

STENDYSSEVEJ 3, "HØJGAARD",
STENDIS, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448160.
EVALD BECH, gårdejer, født den
8.-1.-1928. søn af Karen og Kri
stian Bech, bor sammen med Ma
rie Christensen, husbestyrerinde,
født den 10.-6.-1931, datter af
Olga og Jørgen Christensen.
E.B. overtog gården i november
1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
32 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret flere gange, kostald, svinestald og
roehus er opført 1965, lade 1971 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægbesæt
ning med SDM-køer krydset med Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der findes 3 traktorer, 1 tårnsilo med varm lufts tørreri, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
STOKHOLMVEJ 1, SAHL. 7830
VINDERUP, tlf. 97-442199.
EJNER AGGER, gårdejer, født
den 5.-6.-1956, søn af Anne Ma
rie og Hans Agger, gift den
17.-7.-1982 med Gunhild Søndergaard Pedersen, materialist, født
den 4.-11.-1957, datter af Esther
og Karl Søndergaard Pedersen.
Parret har børnene: Tina, født
den 8.-7.-1983 og Lars, født den
26.-2.-1985.
E.A. er salgschauffør for Frøjk
Kaffe. Han overtog gården den 1.-9.-1978 fra Knud /Andreasen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 6 ha. eng, rør
skov og tørvemose samt 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1926 og gennemrestaureret, kostalden fra 1926 er tilbygget og
restaureret senest i 1983, lade opført 1983, desuden er der maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer og 30 ungdyr, alle af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der findes 3 traktorer, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

STOKHOLMVEJ 4, SAHL, 7830 VINDERUP, tlf. tlf. 97-441564.
PREBEN SØRENSEN, gårdejer, født den 22.-10.-1950, søn af Elly og Peder Sørensen,
gift den 21.-4.-1979 med Anna Grethe Christensen, født den 21.-1 1.-1953, datter af
Hilda og Harry Christensen. Parret har børnene: Jane, født den 23.-8.-1972, Kim, født
den 16.-10.-1979, Ole, født den 29.-3.-1981, John, født den 25.-7.-1985 og Helle, født
den 21.-4.-1987.
P.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1975 fra sin
far, som købte den i 1940.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. mose og sø.
Desuden er der forpagtet 22 ha. fra præstegården i Sahl.
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ført 1927 og gennemrestaureret,
kostalden fra 1927 er ombygget i
1976, svinestald fra 1972 er om
bygget til spaltestald i 1978, la
de opført 1976 og gylletank
1986, desuden er der indendørs
køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 63 årskøer, 50
ungdyr og 30 slagtekalve, alle af
racen Jersey, desuden er der 5
moderfår og 1 vædder. Der fin
des 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 fodersilo. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.

STOKHOLMVEJ 7, STOKHOLM,
7830 VINDERUP, tlf. 97-442371.
JENS ANTON NIELSEN, gårdej
er, født den 28.-3.-1950, søn af
Agnes og Vilhelm Nielsen, gift
den 17.-7.-1976 med Anne Gre
the Thomsen, fabriksarbejder,
født den 15.-1.-1953, datter af
Nanna og Vagn Thomsen.
J.A.N. er udlært tømrer. Han
overtog gården i 1989 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 24
ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1947 og gennemrestaureret, kostalden er ombygget til svinestald i
1975, lade opført 1957, desuden er der maskinhus. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af byg. Der findes 2 traktorer og tårnsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STOKHOLMVEJ 22, "HEDEN",
STOKHOLM, 7830 VINDERUP.
tlf. 97-441671.
ERLING KRISTENSEN, gårdejer,
født den 13.-12.-1933, søn af
Erna og Otto Kristensen, gift
den 3.-4.-1955 med Edith Harpøth Møller, født den 7.-3.-1920,
datter af Katrine og Peder Harpøth Møller. Parret har børnene:
Henning, født den 29.-4.-1954,
Svend Otto, født den 22.-1.-1956,
Peder, født den 23.-3.-1957 og

Gerda, født den 7.-12.-1958.
E.K. overtog gården den 20.-3.-1955 fra Evaio X/cuud.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. eng og rør
skov. Desuden er der forpagtet 7,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret 1979, kostalden fra 1900,
tilbygget og renoveret i 1969, lade opført 1977, maskinhus og staklade 1972. Gården
drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 22 ungdyr og 6 slagtekalve af racen
Jersey krydset med Limousine. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dingsanlæg og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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7830 VINDERUP, tlf. 97-448438.
OTTO MIKKELSEN, landmand,
født den 1.-10.-1913, søn af An
na og Mikkel Mikkelsen, gift den
29.-10.-1941 med Anna Bulig,
født den 18.-6.-1923, datter af
Katrine og Niels Bulig. Parret
har børnene: Karl Erik, født den
7.- 12.-1942, Henny, født d. 5.10.-1944, Tove, født den 15.-7.1948, Bent, født d. 20.-11.-1951,
Margit, født den 5.-5.-1959, Else
født den 9.-1.-1961 og Niels Verner, født den 21.-1.-1965.
O.M. overtog gården den 10.-11.-1941 fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3.
generation på gården, der blev bygget af bedstefaderen, Johannes Linde.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 8,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1924, det nedbrændte i 1947 og blev genopført samme år, ko
stalden fra 1924 er ombygget i 1947, hønsehus opført 1968 og lade 1947. Jorden er
udlejet. Der findes 1 traktor.

STRØKÆRVEJ 2, "LINDHOLTHUS", SEVEL, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448162.
NIELS JOKUMSEN, gårdejer, født den 24.-6.-1948, søn af Dagny og Sigurd Jokumsen,
gift den 7.-8.-1970 med Maren Jytte Kjærgård Rasmussen, født den 20.-3.-1947,
datter af Mette Marie og Jens Ejler Rasmussen. Parret har børnene: Tina, født den
16.-1.-1971, Jens, født den 31.-5.-1972, Mette, født den 1 1.-2.-1977 og Heidi, født den
17.-8.-1979.
N.J. er født på Jeppe Aakjærs fødegård, han bor på Hvejnkærvej 6. Han overtog
gården den 1.-1.-1978 fra sine sine svigerforældre, som stadig er bestyrer på gården.
Den nuværende ejer er 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret flere gange, kostalden fra 1931 er ombygget
til svinestald i 1977, laden fra 1931 er delvis ombygget til kornlager. Gården drives
med en svineproduktion på 30 søer, 50 gylte og sopolte. Der findes 1 plansilo med
varm lufts tørreri, maskiner og avlsgrøder er omtalt under Hvejnkjærvej 6.
SVENDSHEDEVEJ 2,
"NØR
GAARD", SEVEL, 7830 VINDE
RUP, tlf. nr. 97-448204.
JACOB NØRGAARD, landmand,
født den 5.-12.-1930, søn af Bine
og Kristen Nørgaard, gift den
1.-12.-1952 med Ruth Madsen,
syerske, født den 15.-1.-1930,
datter af Maren og Søren Mad
sen. Parret har børnene: Arne,
født den 13.-6.-1953, Birthe,
født den 20.-6.-1954 og Frede,
født den 10.-1.-1959.
J.N. er chauffør ved MD-Food. Han overtog gården den 1.-8.-1964 fra sine forældre.
Gården har været i slægtens eje siden 1850 og nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 13 ha., der er bortforpagtet 5 ha. græs.
Stuehuset er opført 1881 og gennemrestaureret 1977, kostalden er tilbygget i 1970,
svinestalden ombygget til kalvestald i 1970, lade opført 1951, maskinhus 1975, desuden
er der gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Der findes 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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JOHAN JACOBSEN, husmand, født den 9.-1.-1932, han er opvokset i Mejrup.
J.J. overtog gården den 23.-7.-1968 fra Anders Bæk.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha., heraf 0,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret flere gange, lade og kostald opført 1941 efter
brand, maskinhus 1956, svinestald 1970 og roehus 1978. desuden er der unden-dørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer. 18 ungdyr og 9
slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der findes 1 traktor og tårnsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og desuden bruges lidt løs
hjælp.
SVENDSHEDEVEJ 5.
"NØR
GAARD", DJELD, 7830 VINDE
RUP. tlf. 97-448141.
KRISTIAN RICHARD SØREN
SEN, gårdejer, født den 2.-7.1921, gårdejer, søn af Johanne
og Peder Sørensen, gift den 22.11.-1951 med Marie Bjerregaard,
boghandler, født den 14.-4.-1928.
datter af Kirstine og Alfred Bjer
regaard. Parret har børnene: Pe
der, født den 12.-12.-1952. Jør
gen. født den 20.-5.-1956 og Jyt
te. født den 7.-6.-1961.
K.R.S. har været på Vejlby og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.12.-1951 fra Anders Feldsgaard.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 15,6 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1905, gennemrestaureret og tilbygget i 1974, kostald, svinestald,
roehus og gylletank opført 1968, desuden er der udendørs køresilo og lade. Gården
drives med en besætning på 1 årsko og 1 slagtekalv af racen SDM, desuden er der 8
årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor og 1 plansilo med varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SVENDSHEDEVEJ 6, SVENDSHE
DE, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-448491.
STEN HØLMKÆR, pelsdyravler,
født den 28.-11.-1961, søn af
Rigmor og Svend Hølmkær, gift
den 10.-9.-1988 med Jeanette
Reuter, sygemedhjælper, født
den 15.-6.-1962, datter af Gun
hild og Wilhelm Reuter.
S.H. har været på Nr. Nissum
Landbrugsskole, han overtog går
den den 22.-11.- 1983 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje
siden 1924, da den blev opført af Jeanettes morfars moster. Ellen Marie og Laust
Bang.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15 ha., heraf 4 ha. tilplantet. Jorden er bortforpagter.
Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret 1969. kostald opført 1914 og ombygget
til pelseri i 1987, svinestalden er ombygget til kostald og laden er fra 1978. Gårdens
besætning er på 500 minktæver -r hvalpe. Der findes 1 traktor, der bruges delvis
fremmed arbejdskraft.
SVENDSHEDEVEJ 7. DJELD. 7830 VINDERUP. tlf. 97-Lag 1 51.
JACOB DAN NIELSEN, gårdejer, født den 27.-5.-1951. søn af Elna og Viggo Nielsen.

gift den 3.-8.-1975 med Lilly
Hvas, lærer, født den 19.-1.-1951,
datter af Karen og Otto Hvas.
Parret har børnene: Kanne, født
den 8.-4.-1977, Katrine, født den
15.-5.-1980 og Kristian, født den
10.-1.-1983.
J.D.N. er virksomhedskonsulent
og ejer firmaet Inside. Han over
tog gården den 1.-8.-1987 fra
Anna Thinggaard.
Ejendomsskyld 930.000. Areal
18,5 ha.
Stuehuset er opført 1965, kostald
w svinestald 1960, lade 1920 og maskinhus 1965. Gården drives med en svineprodukti
on på ca. 400 slagtesvin årligt, desuden er der 6 ammekøer af racen Limousine, der
opkøbes 30 tyrekalve til opfedning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 plansilo med varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til udkørsel af gylle.
SVENDSHEDEVEJ 11, SVENDS
HEDE, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-448195.
SVEND AAGE JENSEN, gårde
er, født den 28.-1.-1934, søn af
Kristine og Jens Jensen, gift den
24.-10.-1959 med Gerda Søren
sen født den 15.-12.-1932, datter
af Maren og Jørgen Sørensen.
Parret har børnene: Gitte, født
den 31.- 1.-1960, Jens Jørgen,
født den 2.-6.-1962, Anni, født
den 14.-6.-1964 og Preben, født den 30.-5.-1966.
S.AA.J. overtog gården den 10.-9.-1959 fra Søren Haislund Sørensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 13,4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og tilbygget 1974, kostald opført ca. 1900, lade
1950. hønsehus 1957 og carport 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 11
årskøer, 6 ungdyr og 7 slagtekalve, alle af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 100 stk. årligt. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

SVENDSHEDEVEJ 13, DJELD, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448067.
HENRIK GRØNNE, gårdejer, født den 18.-7.-1964, søn af Ruth Norma og Magnus
Grønne, gift den 24.-6.-1989 med Lilli Spaabæk, syerske, født den 23.-9.-1967, datter
af Else og Erik Spaabæk.
H.G. er husbondafløser, han har været på Kongsgård og Lægård landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-4.-1988 fra I/S Dunker.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1988, kostald opført 1959, lade 1918, desuden
er der 1 2-rækkers minkhal og maskinhus. Gården drives med en slagtekalveproduktion
på 100 stk. af blandet racer, desuden er der 2 ungdyr af blandet race. Minkprodukti
onen er på 100 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og
byg. Der findes 1 traktor og tårnsilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
SVENDSHEDEVEJ 15, "DJELD MINKFARM", SVENDSHEDE, 7830 VINDERUP, tlf.
97-448402.
GERNER HANSEN, pelsdyravler, født den 23.-8.-1949, søn af Mary og Ingeman Han
sen, bor sammen med Oda Pedersen, hjemmehjælper, født den 1.-9.-1949, datter af
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ersen. hjemmehjælper, født den
1.-9.-1949, datter af Esther og
Jens Christian Bak. Parret har
børnene: Charlotte, født den 14.9.-1968 og Henrik, født den 13.10.-1970.
G.H. er medlem af avlsdyrudvalg
et for Midtjyllands Pelsdyrfore
ning og er dommer på skindudstil
linger. Han overtog gården i maj
1979 fra Hans Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret 1979-1988, laden fra omkring
1900 er tillagt stuehuset i 1975, der er 25 2-rækkers minkhaller samt frokostrum,
desuden maskinhus med pelseri fra 1983. Gården drives med en minkbesætning på
2.000 avlstæver + hvalpe, desuden er der 30 ræve. Der findes 1 fodermaskine til mink
og 2 fodersiloer. På gården er 2 faste medhjælpere, den drives sammen med Svends
høj vej 6.

SVENDSHØJVEJ 2, SVENDSHE
DE, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-448178.
TAGE BRØDBÆK JESPERSEN,
gårdejer, født den 12.-3.-1928,
søn af Ida og Jesper Jespersen,
gift den 29.-4.-1953 med Ane
Katrine Halkjær Thoustrup, født
den 15.-11.-1929, datter af Ka
ren Marie og Knud Christian
Thoustrup. Parret har børnene:
Bente, født den 11.-3.-1954, Bør
ge, født den 20.-7.-1956 og Hol
ger, født den 31.-10.-1965.
A.K.J. er ansat i kiosk på Hjerl
Hede om sommeren.
T.B.J. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården
fra Jens Nørgaard Nielsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1897 og gennemrestaureret flere gange, kostald
svinestalden er ombygget til kostald, garage opført 1967, lade 1933
1955. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer. 10 ungdyr
kalve af racen SDM. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en
arbejdet.

d. 22.-7.-1959
opført 1897.
og maskinhus
og 10 slagtedel af mark

SVENDSHØJVEJ 3. DJELD. 7830
VINDERUP, tlf. 97-448179.
JØRGEN ØSTERGAARD JENSEN,
pelsdyravler, født den 21.-3.-1953.
søn af Anna og Jens østergaard
Jensen, gift den 25.-5.-1985 med
Inge Merete Sanggaard. klinikassi
stent. født den 10.-2.-1963. dat
ter af Nanna og Poul Sanggaard.
Parret har sønnen Jakob, født
den 6.-4.-1986 og Mads, født den
16.-7.-1989.
J.ø.J. overtog gården den I.-l.1986 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården.

Ejendomsskyld 580.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1911,
maskinhus 1978 og desuden er der 7 2-rækkers minkhaller. Gårdens besætning er på 4
ammekøer, 1 ungdyr og 3 slagtekalve, alle Limousinekrydsninger. Minkproduktionen er
på 600 avlstæver + hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
findes 1 traktor.
SVENDSHØJVEJ 5, "KRISTINSMINDE", DJELD, 7830 VINDE
RUP, tlf. 07-448168.
JØRGEN HELGESEN, gårdejer,
født den 7.-8.-1930, søn af Agnes
og Hans Peder Helgesen, gift den
21.-5.-1953 med Margrethe Ras
mussen, født den 6.-2.-1929, dat
ter af Kirstine og Anton Ras
mussen. Parret har børnene: Gur
li, født den 23.-4.-1954, Bodil,
født den 5.-8.-1957, Conni, født
den 16.-6.-1963 og Poul, født den
10.-1.-1968.
J.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Vinderup Kommunal
bestyrelse og har været formand for Skolekommissionen. Han overtog gården den
1.-4.-1953 fra Anna Brogård.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1958 er
ombygget til svinestald i 1984, ungdyrstald opført 1976, svinestald 1972, lade 1964,
garage 1966, maskinhus 1985 og desuden er der 1 gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 27 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt, desuden er der
40 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1
fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
SVENDSHØJVEJ 6, NAUTRUP.
7830 VINDERUP, tlf. 97-448402.
GERNER HANSEN, omtales un
der Svendshedevej 15.
G.H. overtog gården i juni 1985
fra Jakob Andersen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal
16,5 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1930, avls
bygningerne består af kostald,
svinestald, lade og maskinhus
samt 16 2-rækkers minkhaller.
Gårdens besætning er på 1.800
minktæver + hvalpe. Jorden er udlejet. Der findes 1 traktor og 1 tårnsilo. På gården
er 1 fast medhjælper samt 2 skoledrenge. Ejeren G.H. bor Svendshedevej 15.
SVENDSHØJVEJ 7, SVENDSHEDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448047.
KURT DAVIDSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1941, søn af Sigrid og Svend Davidsen, gift
den 7.-6.-1965 med Mary Nielsen, syerske, født den 21.-12.-1943, datter af Metha og
Nyholm Nielsen. Parret har børnene: Kim, født den 26.-5.-1968, Kis, født den 14.11.-1969, Dorthe, født den 16.-3.-1973 og Hanne, født den 26.-2.-1981.
K.D. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1965 fra
Johannes Mørk.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 26,2 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1911, restaureret og tilbygget 1979, kostalden er ombygget til
farestald 1986, spaltestalden er ombygget til klimastald i 1986, svinestald og gylletank
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huset fra 1973 er tilbygget i
1985. Gården drives med en svi
neproduktion på 50 årssøer, der
produceres ca. 1.150 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn.
Der findes 2 traktorer, plansilo
med kold lufts tørreri samt halm
fyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

SVENSTRUPVEJ 1, "BJERREGAARD", SVENSTRUP, 7830
VINDERUP, tlf. 97-441846.
VERNER DAMTOFT, gårdejer,
født den 10.-2.-1948, søn af Em
ma og Jakob Damtoft, gift den
12.-9.-1981 med Kirsten Dalsgaard Christiansen, sygeplejer
ske, født den 20.-11.-1955, dat
ter af Christina og Poul Erik
Christiansen. Parret har børne
ne: Inge, født den 3.-7.-1982 og
tvillingerne Arne og Hanne, født den 2.-6.-1984.
V.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1975 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens
eje siden 1905.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 19 ha., desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret flere gange, kostald opført 1960, svinestalden
fra 1960 er ombygget til spaltestald i 1977, hestestalden er ombygget til kviestald i
1960, lade opført 1925 og maskinhus 1957, desuden er der 1 gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SVENSTRUPVEJ 4, "TOFTGAARD",
SVENSTRUP, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441885.
FINN HUMMELMOSE, gårdejer,
født den 2.-8.-1942, søn af Unna
og Christian Hummelmose, gift
den 12.-3.-1967 med Agnes Bød
ker, født den 15.-7.-1946, datter
af Anna og Johannes Bødker.
Parret har børnene: René, født
den 19.- 9.-1967, Kate, født den
4.-5.1972, Susanne, født den
25.-5.- 1974 og Henriette, født
den 14.- 2.-1982.
F.H. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i Vinderup Kommunalbestyrelse. Han
overtog gården den 1.-11.-1971 fra Jens Fly.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret flere gange, kostald opført 1978,
spaltestald 1976, lade 1945 og gylletank 1974. Gården drives med en kvægproduktion
på 110 årskøer, 115 ungdyr og 55 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 18
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bruges til høst og der er 1 skoledreng til hjælp. Gården drives sammen med Hjerlhedevej 9.
SVENSTRUPVEJ 5. SVENSTRUP,
7830 VINDERUP, tlf. 97-441886.
KJELD CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 29.-9.-1941, søn af An
ne Marie og Henry Christiansen,
gift den 7.-12.-1966 med Kirsten
Kirkegaard Pedersen, født den
20.- 3.-1942, datter af Signe og
Karl Kirkegaard Pedersen. Parret
har børnene: Anette, født den
27.-9.- 1967, Lars, født den
5.-2.-1969 og Linda, født den
5.-6.-1975.
K.C. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.-1966 fra Anna og Peder Nørgaard.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. eng, der er 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1979, kostalden fra 1973 er udvidet i 1978, gammel kostald fra
1955 er ombygget til spaltestald i 1976, svinestald ombygget til roehus i 1982, ensi
lagehus opført 1978, desuden er der indendørs køresilo, gylletank og maskinhus. Går
den drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 65 ungdyr af racen RDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
4 fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og desuden er der 1
skoledreng ti! hjælp.
SVENSTRUPVEJ 6, "ELKJÆR",
SVENSTRUP, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441493.
PETER FREDERIKSEN, gårdejer,
født den 18.-7.-1935, søn af Es
ter og Martin Frederiksen, bor
sammen med Ruth Olesen, født
den 10.-11.-1939, datter af Ma
rie og Osvald Kristensen. Parret
har børnene: Jes Kristian, født
den 25.-5.-1963 og Kirsten, født
den 29.-1.-1973.
R.O. arbejder på Vinderup Fjer
kræslagteri. P.F. købte halvpart i gården den 1.-12.-1973 og sidste halvpart den
1.-9.-1988 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 37,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostaldene 1900 og 1930, svinestald og lade 1900, alle er
restaurerede, foderhus og maskinhus bygget 1988. Gården drives med en kvægprodukti
on på 22 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der 3
årssøer, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og raps. Der findes 2 traktorer.

SVENSTRUPVEJ 8, "MØGAARD", SVENSTRUP, 7830 VINDERUP, tlf. 97-442336.
JENS JENSEN, gårdejer, født den 24.-7.-1944, søn af Anna og Jens Harald Jensen,
gift den 23.-10.-1971 med Ellen Margrethe Jensen, sygehjælper, født den 9.-12.-1951,
datter af Gudrun og Henry Jensen. Parret har børnene: Carsten, født den 6.-6.-1974,
Vibeke, født den 6.-4.-1977 og Søren, født den 10.-5.-1983.
J.J. er udlært tømrer, han har været falckredder. Han overtog gården den 1.-11.-1976
fra Dagny og Søren Madsen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 15,9 ha., desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1885, restaureret og tilbygget 1983, kostalden er tilbygget om
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1979 og gennemrestaureret 1986,
lader opført 1920 og 1978, gylle
tank 1986. Gården drives som
alsidigt landbrug med en kvæg
produktion på 24 årskøer af ra
cen SDM, svineproduktionen er
på 100 årssøer, der sælges ca.
1.200 smågrise og 700 slagtesvin
årligt, desuden er der 2 ammekøer, af racen Limousine, samt 1
hest. Planteproduktionens salgsafgrød- er er ærter og raps. Der
findes 2 traktorer og 5 fodersiloer samt automatisk fodringsanlæg. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

SVENSTRUPVEJ 9, "KRINGLEBORP.E", SVENSTRUP, 7830 VIN
DEN UP, tlf. 97-441895.
KAj MADSEN, gårdejer, født
den 24.-9.-1943, søn af Edith og
Vilhlem Madsen, gift den 27.-11.1971 med Hanne Lise Nørgård,
født den 20.-9.-1948, datter af
Marie og Jens Nørgård. Parret
har børnene: Jens, født den 25.9.-1972, Birgit, født den 28.-2.1974, Henrik, født den 19.-11.1977 og Kristian, født den 9.-6.- 1986.
K.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1969
fra sine forældre, som købte den i 1951.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha., der er 1,5 ha. eng. Der
er forpagret 14,3 ha. agerjord og 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret 1971, kostalden fra 1970 er udvidet
med gi. roehus 1986, svinestalden fra 1964 er ombygget til kalvestald og roehus i
1986, spaltestald opført 1973, maskinhus 1972, ensilagehus 1976, gylletanke 1970 og
1983, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 47
årskøer, 50 ungdyr og 29 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 3 fodersiloer samt tårnsilo
med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØGÅRDVEJ 13, "SKOVLY", SE
VEL PRÆSTEGÅRD MARK, 7830
VINDERUP, tlf. 97-448197.
ANDERS KRISTIAN "AG", HEDEGAARD, landmand, født den 3.1.-1935, søn af Bertha og Niels
Hedegaard, gift den 6.-5.-1967
med Krista Bang Madsen, født
den 18.-7.-1945, datter af Johan
ne og Jørgen Madsen. Parret har
børnene: Karen, født den 30.-9.1967 og Jørgen, født den 31.-5.1969.

K.H. er ansat på et maskinsnedkeri.
A.K.H. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1967
fra sin far. Gården har været i familiens eje siden 1923, da den blev udstykket fra
præstegården.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. mose.
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i '959. lade opført 1923 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion på
12 arsKoer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer og
kornmagasin. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØGÅRDVEJ 15, "SEVEL PRÆS
TEGÅRD", SEVEL, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-448276.
FINN THØGERSEN, forpagter,
født den 19.-3.-1958, søn af Es
ther og Børge Thøgersen, gift
den 8.-11.-1980 med Anne Gre
the Nielsen, plejehjemsassistent,
født den 24.-12.-1955, datter af
Gerda og Karl Aage Nielsen.
Parret har børnene: Peter, født
den 22.-10.- 1982, Søren, født
den 19.-9.-1985 og Martin, født
den 17.-3.-1989.
F.T. har været på Lægård og Hammerum Landbrugskoler. Han forpagtede gården den
1.-4.-1982 fra Ingeman Nielsen.
Areal 89 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er frasolgt 8 ha. og der er ca. 48 ha. skov.
Stuehuset er opført 1921, gennemrestaureret og tilbygget 1982, kostald, lade og
gylietank er opført 1982, fyrrum og garage 1921, indendørs køresilor fra 1982. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer samt autosk krat*:odringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
.-xKoledreng ti! hjælp.

TINGVEJ 3. KARSTOFT, 7800
'•KIVE. til. 97-544048.
KRISTIAN TOFTGÅRD, gårdejer,
født den 21.-11.-1938, søn af
Dorthea og Jeppe Toftgård, gift
den 31.-3.-1962 med Esther Damkjær Pedersen, født den 28.-6.1937. datter af Oda og Hans
Damkjær Pedersen. Parret har
børnene: Ebbe, født den 2.-4.1963, Hanne, født den 27.-3.1966 og Mette, født den 13.-10.1974.
K.T. døde een 22.-6.-1985. Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra sin mor, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 22,9 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. eng. Der er
lejet S ha.
stuehuset er opfort 1906 og restuareret flere gange, kostalden fra 1963 er tilbygget
197 5. lade opfør* 1972. Gården drives med en besætning på 13 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor og 1
markvm'dmesanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINCVFi 5. K AR stoft. 7800 SKIVE, tlf. 97-544070.
EGON SØRENSEN, landmand, født den 20.-5.-1946, søn af Botilde og Ejner Sørensen,
t-ilr den 1.-4.-1972 med Ellen Marie Thomasen, sekretær, født den 26.-9.-1952, datter
af Gerda og Thomas Thomasen. Parret har børnene: Ole. født den 1.-9.-1974 og Per,
født den 10.-6.-1977.
E.S. or m nkpasser. Han overtog gården den 10.—4.-1974 fra sin far. som købte den i
1936.
Emndøms'kvld 680.000. Areal 10,2 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 4 ha.
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Egon Sørensens stuehus er opført
omkring 1900 og senere gennemrestaureret, kostald opført 1954,
desuden er der maskinhus. Går
dens besætning er på 5 ammekøer, 6 ungdyr og 7 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. På gården
er 2 traktorer og 1 markvandings
anlæg. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

TINGVEJ 9, "VIRKELYST", MO
GENSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-544106.
HENNING PETERSEN, gårdejer,
født den 12.-4.-1942, søn af Ma
rie og Martin Petersen, gift den
21.-9.-1968 med Else Eriksen,
født den 15.-8.-1945, datter af
Erna og Erik Eriksen. Parret har
børnene: Martin, født den 16.-7.1969, Jørgen, født den 5.-6.-1972,
Birthe, født den 1.-3.-1976 og
Thomas, født den 19.-4.-1980.
H.P. overtog gården den 1.-7.-1968 fra sine forældre, som købte den 1.-4.-1927.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 41 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1948 og restaureret flere gange, kostalden fra 1936 er moderni
seret og udvidet i 1972, svinestalden fra 1952 er ombygget til kalvestald i 1977,
maskinhus opført 1966, lade 1976 og gylletank 1987, desuden er der indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af
blandet race. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, automatisk kraftfoderanlæg samt staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TINGVEJ 52, "I/S KRINKELGAARD", MOGENSTRUP, 7800
SKIVE, tlf. 97-544005.
FREDE DUEHOLM og CARL
BALLING, gårdejere.
F.D. er født den 17.-2.-1920, søn
af Katrine og Peder Dueholm,
gift den 29.-3.-1947 med Ruth
Tanderup, født den 23.-8.-1922,
datter af Sørine og Peder Randerup. Parret har børnene: Ketty,
født den 21.-6.-1949, Margit,
født den 14.-1 1.-1953, Bente,

født den 23.-5.-1957 og Rethe, født den 19.-8.-1961.
C.B. er født den 14.-2.-1951, søn af Emmy og Kresten Balling, Skive, gift i juli 1980
med Ketty Dueholm.
F.D. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1947
fra sin mor, nuværende ejere er 4. og 5. generation. Gården drives som I/S af Frede
Dueholm og svigersønnen Carl Balling.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 137 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er frasolgt 4 ha. Der
er 12 ha. eng og 12 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1888 og restaureret flere gange, kostalde opført 1950 og 1973 er
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ombygget til svinestald i 1980, svinestald opført 1960, værksted og silorum 1987,
staklade 1928, lade 1902 og maskinhuse 1960 og 1972, desuden er der foderhus og
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca.
1.000 slagtesvin årligt, desuden er der 20 ammekøer, 12 ungdyr og 11 slagtekalve af
racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 4
traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo med varm lufts tørreri samt halm- og flisfyr. På
gården er 1 skoledreng som medhjælper.
TINGVEJ 74, "PLOMGAARD",
TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-547244.
CHRISTIAN JENSEN, gårdejer,
født den 18.-10.-1947, søn af
Nora og Jakob Jensen, gift den
18.-10.-1975 med Hanne Nørgaard
Olesen, født den 3.-9.-1956, dat
ter af Alma og Kristian Olesen.
Parret har børnene: Jakob, født
den 5.-4.-1976, Lars, født den
18.-6.-1979 og Marie, født den
16.-1.-1985.
C.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1975 fra
sin far. Gården har været i slægtens eje siden 1700.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 46,2 ha., heraf 0,5 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1874 og restaureret flere gange, kostalden er udvidet i 1962 og
ombygget til spaltestald i 1979, kviestald opført 1978, svinestalden fra 1970 er om
bygget til kalvestald i 1984, øster huset er opført 1913, lade 1955, maskinhus 1974 og
gylletank 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 60 ungdyr og 35
slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg og
tårnsilo med varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

TINGVEJ 76, "ABILDGÅRD",
TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-547280.
BENTE BLAK MADSEN, kontorassitent, født den 5.-5.-1954, dat
ter af Else og Torben Andersen,
gift den 19.-3.-1977 med Preben
Gerhard Madsen, landmand, født
den 15.-5.-1953, søn af Rosa og
Erik Madsen. Parret har børne
ne: Jesper, Ulrik og Anita.
B.B.M. overtog gården den 1.10.-1978 fra Elise og Holger Abildgaard.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 52 ha., heraf 5 ha. eng og lignende. Desuden er der
forpagtet 9,3 ha.
Avlsbygningerne består af kostald, maskinhus og lade, desuden er der gylletank og
fode: i;:/-. -..3: Jer: drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve, alle al racen Jersey. Der findes 2 traktorer og halmfyr. På gården er 1 fast
medhjælper.

TINGVEJ 81, "KJÆRGAARD", TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. nr. 97-547238.
STEEN KJÆRGAARD CHRISTENSEN, gårdejer, født den 7.-10.- 1956, søn af Anna og
Jens Kjærgaard Christensen, gift den 17.- 9.-1977 med Mona Christoffersen, født den
16.-5.-1956, datter af Johanne og Henry Christoffersen. Parret har børnene: Per, født
den 30.-3.-1978, Jan, født den 20.-12.-1979, Mie, født den 5.-11.-1982 og Jes, født den
7.-5.-1986.
S.K.C. overtog halvdelen i 1977 og anden halvdel den 1.-8.-1984 fra sin far. Gården
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ca. 1600.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
48,8 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1958, kostald
en fra 1964 er ombygget til spal
testald i 1977 og tilbygget i
1980, lade og vesterhus med ga
rage er opført 1926, gylletank
1977 og maskinhus 1978, desuden
er der et aftægtshus. Gården
drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk.
årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGVEJ 93, "FELDSGAARD",
TRANDUM, 7800 SKIVE, tlf. nr.
97-547029.
KNUD ERIK ABILDGÅRD, gård
ejer, født den 15.-4.-1952, søn
af Agnes og Jacob Abildgård,
bor sammen med Bente Ejsing,
assistent, født den 25.-4.-1954,
datter af Margrethe og Morten
Ejsing. Parret har børnene: Mi
chael, født den 20.-4.-1971, John
ny, født den 17.-11.-1976, René,
født den 13.-5.-1978, Kenneth,
født den 28.-4.-1982, Anja, født den 1.-5.-1979 og Brita, født den 3.-12.-1976.
K.E.A. overtog gården i august 1978 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 68 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret flere gange, kostalden fra 1956 er ombygget
til svinestald i 1985, svinestald opført 1947 og 1986, maskinhuse 1976 og 1979, lade
1900 og gylletank 1988. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
sælges ca. 1.000 smågrise og 1.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og
tårnsilo med varm lufts tørreri samt automatisk fodring i svinestaldene. På gården er
2 faste medhjælpere, der drives lidt maskinstation fra ejendommen.

TOPHØJVEJ 13, "HØJGAARD",
HERRUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-452308.
ARNE MUNDBJERG NIELSEN og
BØRGE MUNDBJERG NIELSEN,
gårdejere.
A.M.N. er født den 18.-11.-1942
og B.M.N. er født den 31.-1.1950, sønner af Dagny og Aksel
Mundbjerg Nielsen. B.M.N. er
gift den 11.-10.-1975 med Kristi
ane Ebbesen Nielsen, børnehaveklas- selærer, født den 25.-10.-1951,
datter af Anna og Ebbe Nielsen. Parret har børnene: Karen, født den 6.-9.-1979, Ole,
født den 9.-12.-1982 og Anne, født den 8.-2.-1987.
B.M.N. er uddannet lærer. A.M.N. har været i Menighedsrådet for Døvemenigheden.
Brødrene overtog gården den 1.-1.-1979 fra deres mor, nuværende ejere er 3. gene-

-wration på gården, som har været i slægtens eje siden 1921.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 57,1 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 13 ha. udyrket
areal med bl.a. kalkgrav og plantage.
Stuehuset er opført i 1947 og delt i 2 lejligheder, kostalden fra 1939 er udvidet i
1962. ungdyrstald opført 1985, svinestald 1962, vesterhuset er ombygget til værksted
og garage, lade opført 1962, roehus 1985 og gylletank 1986, desuden er der maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, korn
magasin og gennemløbstørreri med varm luft. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

TOPHØJVEJ 28, "HØJTOFT",
HERRUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-452678.
LEIF DAHL, typograf, født den
13.-12.-1949, søn af Ester og
Svend Dahl, gift den 17.-7.-1982
med Ellen Margrete Jensen, født
den 3.-3.-1959, datter af Laura
og Svend Aage Jensen. Parret
har børnene: Dan, født den 8.I.-1979 og Ania, født den 24.10.-1982.
L.D. har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården den 2.-9.-1986 fra Johannes Løvig.
Ejendomskyld 550.000. Areal 15,8 ha.
Stuehuset er opført 1898, gennemrestaureret og tilbygget, kostalden er ombygget til
svinestald omkring 1980. svinestald opført 1965, lade ombygget til svinestald i 1989.
Garden drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
TORN DAL VEJ 4, "THORNDAL",
GEDDAL, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446025.
HENNING SØRENSEN, gårdejer,
født den 4.-9.-1938, søn af Mar
grethe og Arne Sørensen, gift
den 7.-11.-1964 med Gerda Hessellund, født den 23.-8.-1940,
datter af Meta og Gunnar Hessellund. Parret har børnene: Bir
git, født den 10.-9.-1967, Thor
kild, født den 10.-10.-1969 og
Lisbeth, født den 18.-4.-1975.
H.S. har været i bestyrelsen for Geddal Digelaug, han har bl.a. været formand. Han
overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1912.
Ejendomsskyld 1.325.000. Areal 37 ha., heraf 2,5 ha. mose, 1 ha. planteage og 1 ha.
udyrket eng. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1872 og gennemrestaureret, kostald opført 1972 og maskinhus
1979, desuden er sostald, slagtesvinestald, udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 29 årskøer, 30 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 16 årssøer, der produceres ca. 270
slagtesvin årligt, desuden er der 1 ammeko af racen Limousine samt 1 hest. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til udkørsel af gødning og roeoptagning.
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CHRISTIAN SKODBORG NIELSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1927, søn af Johanne og
Anders Skodborg Nielsen, gift den 8.-9.-1956 med Bodil Kamstrup Risum, født den
8.-9.-1936, datter af Stinne og Svend Risum. Parret har børnene: Kirsten, født den
23.-9.-1957, Claus, født den 15.-10.-1960 og Hanne, født den 10.-8.-1962.
C.S.N. overtog gården den 1.-12.-1963 fra sin far, Anders Skodborg Nielsen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 2 ha. plantage, 9
ha. afvandet eng og 1 ha. hede. Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret flere gange, kostald opført 1953, spaltestald
1978, svinestald 1972, maskinhus 1977, desuden er der foderrum og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve, alle af
racen SDM. Svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 175 slagtesvin
årligt. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, fodertruck, plansilo med kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORNDALVEJ 6, "LUNDGAARD", EJSINGHOLM, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446246.
ELIAS CHRISTIAN HANSEN SKYTTE, gårdejer, født den 26.-8.-1919, søn af Kirstine
og Niels Jørgen Hansen Skytte, gift den 6.-2.-1946 med Dagny Madsen, syerske, født
den 16.-2.-1923, datter af Ane og Peder Madsen. Parret har børnene: Inge Marie, født
den 4.-11.-1946, Svend Erik, født den 23.-2.-1949, Henning, født den 23.-4.-1953,
Margrethe, født den 1.-7.-1954 og Arne, født den 11.-5.-1962.
E.C.H.S. overtog gården den 1.-2.-1971 fra Laurits Kjær Ransborg. Gården er i 1936
udstykket fra "Ejsingholm".
Ejendomsskyld 760.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1936 og gennemrestaureret, kostald og svinestald opført 1936,
svinestalden er ombygget til kreaturer i 1973, der er kombineret maskinhus, lade og
spaltestald fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 5 ammekøer, 3 ungdyr
og 38 slagtekalve af racerne SDM og Limousine samt Blåkvæg. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
skårlægger, 1 tårnsilo med kold lufts tørreri samt anparter i Ejsing Vindkraft.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TREVÆLDVEJ 4, "TREHØJE",
TRANDUM SKOVBY, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-452292.
AGNOR FEDER og KJELD FED
ER, pelsdyravlere.
A.F. er født den 9.-9.-1951 og
K.F. er født den 26.-2.-1948,
sønner af Line og Niels Christian
Feder.
K.F. er udlært murer. Brødrene
overtog gården den 1.-4.-1986
fra Søren Peder Krogh.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 26
ha., der er forpagtet 9,2 ha.
Stuehuset er opført 1954 og gennemrestaureret, svinestald opført 1954, lade 1963,
desuden er der maskinhus, 8 2-rækkers minkhaller opført 1988-1989. Gården drives
med en svineproduktion på 34 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise årligt, desuden er
der 10 ammekøer, 6 ungdyr, 4 slagtekalve og 1 avlstyr af racen Hereford. Minkfarmen
har en besætning på 600 avlstæver + hvalpe samt 50 Sølvrævetæver + hanner. Der
findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo med varm lufts tørreri samt eget pelseri.
TREVÆLDVEJ 9, "SKOVBYGAARD", TRANDUM SKOVBY, 7830 VINDERUP, tlf.
97-452236.
EVALD OLESEN, gårdejer, født den 13.-8.-1943, søn af Helga og Kristian Olesen, gift
den 20.-12.-1974 med Herdis Damgaard, født den 7.-9.-1952, datter af Nina og Poul
Damgaard. De har børnene: Lisbeth, født d. 30.-6.-1977 og Claus, født d. 2.-5.-1980.
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Evald Olesen har været på Læ
gård Landbrugsskole. Han overtog
gården i januar 1973 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation
på gården, som har været i slægt
ens eje siden 1880.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
42,5 ha., heraf 8 ha. eng og
skov.
Stuehuset er opført 1911 og re
staureret flere gange, kostalden
fra 1961 er senest ombygget i
1977, maskinhus opført 1975, si
lohus 1978 og gylletank 1983, desuden er der indendørs køresilo og lade. Gården drives
med en kvægproduktion på 32 årskøer, 25 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen
SDM. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
TREVÆLDVEJ 10-12, "SMEDEGAARD", TRANDUM, 7800 SKI
VE, tlf. 97-547083.
KRISTIAN HOFMANSEN NØR
GAARD, møbelsnedker, født den
29.-7.-1959, søn af Ingrid og
Aage Nørgaard, bor sammne
med Majbritt Vangsagaard Seerup, født den 21.-2.-1968, datter
af Hanne og Aage Seerup.
K.H.N. overtog gården i maj
1983 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 5. generation på går
den, som har været i slægtens eje siden 1847.
Areal 1,5 ha., der er frasolgt 42,7 ha.
På gården er der 2 stuehuse, de er opført i 1864 og 1931, begge er restaureret flere
gange, kostalden fra 1912 er tilbygget senest i 1965, svinestald opført 1912, lade 1890
og maskinhuset fra 1945 er tilbygget i 1965. Gårdens besætning er på 150 duer af
racen Stracer, King Luchsdue, desuden er der 30 høns. Planteproduktionens salgsafgrø
de er jordbær, gulerødder og porrer. Der findes 1 traktor og tårnsilo.

TREVÆLDVE3 13, TRANDUM, 7830 VINDERUP, tlf. 97-452079.
CARSTEN MAJDECKI, gårdejer, født den 14.-7.-1962, søn af Erna og Anton Majdecki,
bor sammen med Anni Sørensen, født den 14.-2.-1969, datter af Karin og John Sø
rensen.
C.M. overtog gården den 17.-12.-1987 fra Peder P. Hedegaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf 4 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1969, kostalden er tilbygget flere gange, desuden er der lade fra
1980 og maskinhus 1982. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af græs. Der findes 4 traktorer, 1 græsslåmaskine samt halmfyr. Der er 2 faste
medhjælpere.
ULSTRUPVEJ 1, "ULSTRUP", RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440020.
PETER JOHANNESEN, gårdejer, født den 4.-12.-1927, søn af Marta og Mikael Johannesen, gift den 24.-11.-1951 med Else Sørensen, født den 24.-9.-1927, datter af Ellen
og Christian Sørensen. Parret har børnene: Erik, født den 14.-11.-1956, Christian, født
den 10.-5.-1959, Grethe, født den 4.-11.-1961, Per, født den 6.-1.-1965 og Ole, født
den 28.-5.-1970.
P.J. overtog gården den 1.-11.-1958 fra sin svigermor. Gården har været i slægtens
eje siden 1727, måske længere. 1894-1919 var der teglværk på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31,1 ha., der er 3 ha. eng.

"Ulstrup"s stuehus er opført 1906
og restaureret flere gange, ko
stalden fra 1972 er ombygget til
sostald i 1979, svinestald opført
1967, gammel hestestald er om
bygget til svin i 1972, lade op
ført 1972, maskinhus 1960, des
uden er der indendørs køresilo.
Gården drives med en svinepro
duktion på 65 årssøer, der sælges
ca. 600 smågrise og der produce
res ca. 550 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, tårnsilo med kold lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ULSTRUPVEJ 3, RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440065.
OLE LIBERGREN, gårdejer, født den 16.-4.-1938, søn af Margrete og Jens Viggo
Libergren.
O.L. har været på Lægård Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Skovlund
Mejeri og i bestyrelsen for Hjerm-Ginding Landboforening. Han overtog gården den
1.-9.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1908 og gennemrestaureret, kostalden fra 1965 er om- og til
bygget i 1975, gammel kostald fra 1908 er ombygget til svinestald i 1965, garage
opført 1968, lade og maskinhus 1975, desuden er der endnu 1 maskinhus, indendørs
køresilo samt foderhus. Der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 2 traktorer, tårnsilo med varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ULSTRUPVEJ 4, "SKOVGAARD", RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. 97-440030.
HANS PETER SIGAARD, gårdejer, født den 29.-3.-1963, søn af Else og Harry Sigaard,
gift den 18.-6.-1988 med Marianne Rygaard Aakjær, gårdejer, født den 5.-8.-1966,
datter af Ruth og Svend Aakjær.
H.P.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, M.R.AA. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, de har begge været på studietur til Frankrig. Gården blev
overtaget den 1.-2.-1988 fra Else og Egon Kusk.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 40,3 ha., heraf 1 ha. skov og 3,5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, kostalden fra 1964 er tilbygget i 1974, spaltestald,
maskinhus, foderhus, gylletank og udendørs køresilo er fra 1977, svinestald bygget
1900, lade 1920 og roehus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer,
60 ungdyr og 30 slagtekalve, alle af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1 tårnsilo med varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ULSTRUPVEJ 5, "ULSTRUPHUS",
RYDE, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-440097.
STEEN PEDERSEN, husmand,
født den 15.-10.-1957, søn af
Stinne og Richard Pedersen, gift
den 28.-10.-1978 med Charlotte
Esbersen, pædagog, født den 15.12.-1953, datter af Ida og Niels
Esbersen. Parret har børnene:
Niels Kristian, født den 24.-6.1986 og Andreas Fillip, født den
9.-11.-1987.
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Steen Pedersen er ansat på Aulum Kommunekontor. Han overtog gården den
1.-7.-1986 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 9.2 ha., heraf 1 ha. mose og skov.
Stuehuset er opført 1959 og gennemrestaureret, kostald opført 1950, svinestald 1959
og lade omkring 1930. Gårdens besætning er på 2 årssøer, der produceres ca. 40
slagtesvin årligt, desuden er der 2 moderfår og 2 heste. Planteproduktionens salgsaf
grøde er korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ULSTRUPVEJ 5A,
"VENNEGAARD", 7830 VINDERUP, tlf.
97-440070.
SØREN BØGH ODGAARD, social
pædagog, født den 2.-4.-1954,
søn af Hariet og Kristian Odgaard,
gift den 30.-10.-1976 med Hanne
Brinth, apotekerassistent, født
den 21.-6.-1953, datter af Ilse og
H.K. Brinth. Parret har børnene:
Margrethe, født den 2.-11.-1978,
Anne-Kirsten, født d. 17.-1.-1980
og Birgitte, født d. 6.-10.-1984.
H.O. er medlem af Skolenævnet ved Ryde Skole.
S.B.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 23.-1.-1983
fra Jacob Dideriksen.
Ejendomsskyld 920.000. Areal 17,6 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1923 og restaureret 1983, kostald opført 1880, lade 1958, desuden
er der vognport, hestestald, svinestald og foderhus. Gården drives med en ammekobesætning på 8 ammekøer, 4 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Simmentaler og Charolais, desuden er der 1 årsso, smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, korn og frøgræs. Der findes 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

VESTER EGEBJERGVEJ 1, EJSING, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446353.
BANG KRISTENSEN, landmand, født den 28.-11.-1918, søn af Ane og Henrik Kristen
sen.
B.K. overtog gården den 10.-9.-1957 fra Poul Thomsen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. eng og 1 ha.
skov. 2.5 ha. er bortforpagter.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret flere gange, kostald opført 1925, svinestald og
garage 1974 og lade 1959. Gårdens besætning er på 4 ungdyr og 11 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. På gården er der 1 husbestyrerinde.

VESTER EGEBJERGVEJ 16,
"HØJGAARD", EGEBJERG, 7830
VINDERUP, tlf. 97-446079.
CHRISTIAN MIKKELBORG, gård
ejer, født den 24.-2.-1940, søn
af Margrethe og Poul Mikkelborg.
C.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-1 1.-1963 fra sin mor.
Gården kom i slægtens eje i
1923.
Ejendomsskyld 950.000. Areal
24,6 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha.,
der er 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1897 og restaureret 1987, kostald og svinestald opført 1963, lade

-529-

1880, maskinhus 1979, desuden er der roehus. Gården drives med en kvægproduktion
på 16 årskøer, 17 ungdyr og 13 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer
og plansilo med varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTER EGEBJERGVEJ 39, EGE
BJERG, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-446203.
OVE MØLLER ABILDTRUP, gård
ejer, født den 21.-11.-1940, søn
af Jensine og Frede Abildtrup,
gift den 4.-12.-1965 med Grethe
Solveig Nørgård, født den 7.-8.1945, datter af Metha og Kristi
an Nørgård. Parret har børnene:
Erik, født den 13.-10.-1966, Birte
Meta, født den 5.-8.-1969, Kurt,
født den 20.-5.-1973 og Leif,

født den 21.-6.-1977.
O.M.A. har været på Haslev Højskole med landbrugslinie. Han overtog gården den
2.-11.-1965 fra Aage Skov.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 37,1 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret, avlsbygningerne består af
kostald, spaltestald, svinestald, lade, maskinhus, foderhus og indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer. 45 ungdyr og 15 slagtekalve. alle
af racen SDM, desuden er der en siagtesvine produktion på ca. 200 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
tårnsilo med varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

VESTER EGEBJERGVEJ 41, "HEDEGAARD", EGEBJERG, 7830
VINDERUP, tlf. 97-446052.
LUDVIG ANDERS JENSEN, gård
ejer, født den 9.-10.-1922, søn
af Helene og Ingvard Jensen,
gift den 28.-3.-1956 med Anna
Høj Andersen, født den 22.-5.1924, datter af Marie og Johan
Andersen. Parret har børnene:
Birthe, født den 13.-12.-1960,
Dorthe, født den 7.-1.-1964 og
Henning, født den 12.-6.-1966.
L.A.J. har været på Sydthy Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1955 fra
Preben Bedsted.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 8 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget
til goldsostald i 1977, farestald opført 1977, østerhus fra 1915 cr ombygget til svine
stald, værksted og garage i 1962, maskinhus opført 1979, desuden er der hønsehus og
lade. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med
varm lufts tørreri samt foderblandeanlæg med automatisk fodring. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
VESTERHEDEVEJ 1, VESTERHEDEN, 7830 VINDERUP, tlf. 97-448242.
ANDERS MØLGAARD, landmand, født den 25.-6.-1926, søn af Marie og Laust Mølgaard, gift den 7.-10.-1960 med Helga Knudsen, født den 14.-2.-1919, datter af Marie
og Knud Knudsen. H.K. var gift med Aksel Christensen som døde i 1960. parret havde
børnene: Bodil, født den 22.-3.-1941, Ole, født den 22.-7.-1945 og Grete, født den
22.-4.-1949. H.K. døde den 26.-11.-1979.

Anders Mølgaard bor nu sammen
med Eva Marie Nielsen, født den
27.-7.- 1933, datter af Kristine
og Gunnar Rasmussen.
A.M. samler på gamle landbrugs
redskaber og maskiner. Han over
tog gården i 1960, da Aksel Chri
stensen døde. Gården har været i
Aksel Christensens slægt siden
1880.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 15
ha., heraf tilkøbt 6 ha. Oorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, kostald opført 1912, svinestald
1972, lade 1964 og garage 1930. Der findes 1 traktor, tårnsilo samt halmfyr.
VESTER HERRUPVEJ 4, "MUNDBJERGGAARD", HERRUP, 7830
VINDERUP, tlf. 97-452296.
ORLA KRISTIAN SV1NTH, gård
ejer, født den 23.-7.-1965, søn
af Marie og Kristian Svinth, gift
den 20.-9.-1986 med Jette Sjøgaard, gårdejer, født den 14.-2.1966, datter af Margit og Aksel
Sjøgaard.
J.S. har været på Try og Ham
merum landbrugsskoler.
O.K.S. har været på Kongensgård
og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den 15.-4.-1988 fra Gunhild
Mundberg og Kristen Jensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. kuperet terræn.
Stuehuset er opført 1976, kostalden fra 1941 er tilbygget i 1972, ungdyrstald opført
1972, kalvestald 1965, garage 1975, lade 1941, roehus 1974 og maskinhus 1970. Gården
drives med en kvægproduktion på 66 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet
race. Der findes 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg, maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

VESTER HERRUPVEJ 18, HER
RUP, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-452009.
JENS CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 29.-3.-1922, søn af Ka
ren Katrine og Laurits Christen
sen, gift den 19.-11.-1955 med
Marie Christensen, født den
23.-7.-1926, datter af Else Marie
og Olaf Christensen. Parret har
børnene: Karen, født den 9.-6.-1961
og Bent, født den 9.-6.-1964.
J.C. overtog gården i december
1972 fra Kristian Clemmensen. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret, avlsbygningerne nedbrændte i 1979 og
blev genopført med slagtesvinestald og lade i 1980, halmrum og fyrrum samt garage
er opført 1984, desuden er der maskinhus fra 1965. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 55 stk., det er racerne RDM og krydsninger. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, korn og roer. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med
varm lufts tørreri samt halmfyr.
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SEVEL, 7830 VINDERUP. tlf. nr.
97-448207.
GORM HANSEN, gårdejer, født
den 14.-12.-1931, søn af Margre
the og Niels Hansen, gift den
14.-9.-1957 med Helene Andersen,
født den 8.-4.-1937, datter af
Johanne og Ole Andersen. Parret
har børnene: Klaus, født den 20.3.-1962, Lars, født den 2.-10.1966, Bent, født den 17.-6.-1971
og Søren, født den 24.-3.-1981.
G.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1964 fra
Erik Nybo.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1962, senere restaureret og tilbygget, kostalden fra 1960 er til
bygget i 1973, lade opført 1960, maskinhus 1971, gylletanke 1973, desuden er der
indendørs køresilo og roehus. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 35
ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 150 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo med
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. G.H. ejer og
driver også Sevelvej 83.
VESTER TRABJERGVEJ 10, "RYDE LIMOUSINE", RYDE, 7830 VINDERUP. tlf.
97-440053.
CHRISTIAN ERIK BØGE, gårdejer, født den 24.-7.-1948, søn af Sine og Julius Bøge,
gift den 14.-11.-1970 med Gerda Kristensen, dagplejemor, født den 19.-8.-1951. datter
af Magda og Ejner Kristensen. Parret har børnene: Anette, født den 6.-3.-1972, Birgit,
født den 20.-5.-1976 og Dorthe, født den 15.-6.-1984.
C.E.B. er konsulent for Dansk Limousineforening, han har været på Lægård Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-10.-1970 fra sin far, nuværende ejer er 4. genera
tion, måske 5., på gården.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 20,7 ha., der tilkøbt 7,6 ha. og frasolgt 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1964, spaltestald 1974, svinestalde 1952 og 1978,
lader 1952 og 1973, desuden er der maskinhus og fortank til gylle. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt, desuden er der 18 ammekøer og 32
ungdyr, alle Limousiner. Besætningen er en avlsbesætning, i 1986 og 1987 blev be
sætningens avlstyr udpeget som ungskuets bedste Limousine-tyr. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der findes 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VESTER TRABJERGVEJ 20,
"SØNDERBÆK", RYDE, 7830
VINDERUP, tlf. 97-440154.
JØRN KONGSGAARD, pelsdyravl
er, født den 19.-4.-1961, søn af
Anna Marie og Peder Kongsgaard,
gift den 13.-8.-1988 med Helle
Lund, ergoterapeut, født den
21.-10.-1961, datter af Kirsten
og Jens Kristian Lund. Parret
har datteren Andrea, født den
15.-4.-1989.
J.K. har været på Lægård Land
brugsskole 2 gange. Han overtog gården den 1.-7.-1989 fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1924. Ved købet i
1924 havde den navnet "Søhus", men blev omdøbt til "Sønderbæk".
Ejendomsskyld 900.000. Areal 13,1 ha.
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delvis ombygget til svinestald i 1988, laden fra 1954 er ombygget til svinestald og
senere til pelseri, maskinhus opført 1953, desuden er der 9 2-rækkers minkhaller.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 240
slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer, 3 slagtekalve af racerne Jersey og
Limousine. Minkfarmen har en besætning på 570 avlstæver og 2.900 hvalpe. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og plansilo med
varm lufts tørreri. Der bruges nogle medhjælpere i pelsningstiden og der bruges en del
maskinstation til markarbejdet.
VIBORGVEJ 312, "NYGAARD",
HERRUP, 7830 VINDERUP, tlf.
97-452287.
JENS BORG, gårdejer, født den
8.-4.-1939, søn af Agnes og Pe
der Borg, gift den 9.-12.-1967
med Esther Løvig Jensen, husmor,
født den 1.-12.-1943, datter af
Elna og Johannes Løvig Jensen.
Parret har børnene: Brian, født
den 6.-12.-1968, Dorit, født den
9.-9.-1970, Asger, født den 4.1.-1974, Claus, født den 17.-10.-

1976 og Else Mane, født den 21.-6.-1983.
E.B. er uddannet håndarbejdslærer.
J.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1969 fra
sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1897. I haven er der rejst en mindesten over gårdens første ejere.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1928 og gennemrestaureret i 1978, kostalden er udvidet senest i
1975. kviestald og kalvestald er opført 1975, svinestalde 1928 og 1976, lade 1952 og
restaureret 1978, maskinhus 1952 og tilbygget 1970, desuden er der foderhus, gylle
tank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50
ungdyr og 25 slagtekalve af blandet race, desuden er der en slagtesvineproduktion på
ca. 800 stk. årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og
portionstørreri med varm lufts tørreri, staldvarme bruges til opvarmning af stuehuset.
På gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation til markarbejdet.

V1BORGVEJ 318, "SKOVLYST", BJØRNKJÆR, 7830 VINDERUP, tlf. 97-452186.
BENT CHRISTENSEN, husmand, født den 11.-7.-1950, søn af Ester Anine og Johannes
Kristensen, gift den 15.-10.-1977 med Bente Kirsten Sørensen, cand.mag., født den
11.-12.-1954, datter af Kirsten og Johannes Sørensen. Parret har sønnen Michael
Kaare. født den 18.-8.-1978.
B.C. er uddannet cand.scient.pol., han har arbejdet på Århus Universitet, han er i
svinebrancheudvalget for økologisk svin, i foderbranche- og branchekordineringsudvalget, er medforfatter af en håndbog om biodynamisk og økologisk landbrug. Han
overtog gården den 1.-6.-1986 fra Aage Kristensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 14.5 ha., desuden er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1937 og gennemrestaureret, kostald opført 1935, svinestald 1950,
staklade 1960, lade 1935 og maskinhus 1989. Gården drives udelukkende som økologisk
landbrug med en besætning på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin årligt,
desuden er der 2 årskøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af blandet race. Der findes 2
traktorer, 1 plansilo med varm lufts tørreri samt anparter i Ryde-Stendis Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskintation til høst.
V1BORGVEJ 328, "LYKKENSPRØVE", HERRUP, 7830 VINDERUP, tlf. 97-452073.
PETER JØRGENSEN, gårdejer, født den 10.-6.-1923, søn af Andrea og Peter Hesel
Sørensen,som døde den 22.-12.-1922. A.S. giftede sig i 1924 med Anton Jørgensen.
P.J. blev gift den 30.-1 1.-1950 med Vera Helene Olsen, født den 16.-6.-1932, datter af
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Tove, født den 28.-5.-1952, Brit
ta, født den 10.-7.-1956, Ellis,
født den 7.-2.-1961, Ivan, født
den 9.-12.-1967 og Birte, født
den 13.-2.-1976.
P.J. overtog gården den 1.-10.1957 fra sin "far", Anton Jørgen
sen, som købte den i 1908.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
38 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostald,
svinestald, roehus og lade 1964,
hønsehuset er ombygget til svinestald i 1961, maskinhus opført 1976, desuden er der
en lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, kartofler
og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og gennemløbstør
reri med varm luft. P.J. er i 1989 flyttet til Vinkelvej 6, Herrup, han solgte gården til
entreprenørfirmaet Korshøj og Knudsen, som vil udvinde grus på arealet.

VINDELEVEJ 3, "LILLE NOLD",
BJERT, 7830 VINDERUP, tlf.
97-442857,
MOGENS TANDERUP, pelsdyravl
er, født den 29.-2.-1960, søn af
Birgitte og Laurids Tanderup,
gift den 16.-7.-1988 med Lis
Knudsen, sygeplejeelev, født den
11.-7.-1966, datter af Botilde og
Arne Knudsen.
M.T har været på Hammerum og
Kongensgård landbrugsskoler.
Han overtog gården den 1.-6.-1988
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Desuden er der
forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret, svinestalde opført 1900 og 1966, laden
er ombygget til pelseri i 1989, der er 6 2-rækkers minkhaller samt maskinhus. Gårdens
besætning er på 22 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Minkfarmen har
en besætning på 550 avlstæver + hvalpe. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, korn, rug og hvede. Der findes 2 traktorer samt plansilo med kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VINDERUPVEJ 20,
"NEDERGAARD", EJSING, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-446218.
ORLA BENTH NIELSEN, gårdej
er, født den 13.-8.-1938, søn af
Dagny og Johannes Nielsen, gift
den 26.-6.-1965 med Ellen Brøndgaard Nielsen, født den 14.-12.1942, datter af Kristine og Jør
gen Brøndgaard Nielsen. Parret
har børnene: Dagny, født den
12.-3.-1966, Jørgen, født den
20.-4.-1968 og Poul Henrik, født
den 22.-3.-1978. O.B.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården
den 23.-12.-1966 fra Olga og Kaj Gunnar Hansen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er frasolgt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1800-tallet og gennemrestaureret, kostalden er genopført efter
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desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
65 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM, der er desuden en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Der findes 2 traktorer og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VINDERUPVEJ 22, "EJSINGGAARD", EJSING, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-446056.
IB BENDTSEN, skoleinspektør,
født den I7.-9.-1937, søn af Ka
ren Marie og Bendt Bendtsen,
gift den 17.-3.-1973 med Kirsten
Breum, lærer, født den 27.-9.1946, datter af Gudrun og Knud
Breum. Parret har børnene: Mie,
født den 11.-11.-1974 og Bendt,
født den 22.-2.-1976.
l.B. er skoleinspektør på Dalgas
skolens specialskole i Skive, han er i Ligningskommissionen og leder af Civilforsvaret i
Vinderup. Han overtog gården den 31.-12.-1972 fra Stinne og Jens Vestergård. Gården
var indtil 1819 præstegård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., der er frasolgt 3 ha. og der er 5 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange, løsdriftstald og lade er
opført 1976, desuden er der svinestald og gylletank. Gårdens besætning er på 4 heste,
af racen Nordbakker, samt 20 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, korn og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo med tørreri,
anparter i Ejsing Vindkraft, desuden er der selvbinder og et komplet tærskeværk på
gården. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. I.B. ejer og driver også
"Søholm", Stokholmvej 20.

VINDEPJ TVEJ 24, "MELDGAARD", EJSING, 7830 VINDERUP, tlf.
97-446401.
VILLY FJELDSTED, gårdejer,
født den 21.-3.-1961, søn af Krista og Tage Rasmussen, gift den
28.-5.-1988 med Inge Hjortborg
Grønbæk, sygehjælper, født den
29.-3.-1966, datter af Tove og
Jens H. Grønbæk.
V.F. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-3.-1989 fra Anker Poulsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 15,8 ha., heraf 3,5 ha. eng og 0,5 ha. hede.
Stuehuset er opført 1906 og senere restaureret, kostald opført 1900, slagtesvinestald
1968 og lade 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs
og korn. Der findes 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
V1NDERUPVEJ 30, "ØSTERGAARD", EJSING, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446073.
STEEN FJELDSTED RASMUSSEN, gårdejer, født den 3.-6.-1958, søn af Krista og Tage
Rasmussen, gift den 2.-11.-1985 med Inger Lise Jensen, plejehjemsassistent, født den
5.-5.-1953, datter af Johanne og Verner Jensen. Parret har børnene: Lars, født den
10.-7.-1977, Mette, født den 7.-2.-1980 og Niels, født den 27.-2.-1988.
S.F.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-8.-1985
fra Hans G. Østergaard.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 39,4 ha., heraf 3,5 ha. skov og 2,5 ha. eng. Desuden er
der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1981, udhusene nedbrændte i 1974 og blev
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genopført i 1975 med kostald og
lade, kalvestalden er fra 1878 og
blev restaurereret i 1986, desud
en er der maskinhus, udendørs
køresilo og gylletank. Gärden dri
ves med en kvægproduktion på
36 årskøer, 37 ungdyr og 32 slagtekalve, alle af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der findes 3 trak
torer og der bruges staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Ma
skinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VINDERUPVE3 32, "STORE SEVELSTED", E3SING, 7830 VINDERUP, tlf. 97-446323.
GERHARD 3ENSEN, gårdejer,
født den 8.-11.-1946, søn af As
ta og Ansgar 3ensen, gift den
8.-8.-1987 med Mette Marie 3ensen, født den 7.-7.-1964, datter
af Ulla og Lau 3ensen. Parret
har datteren Trine, født den 13.5.-1987.
M.M.3. har været på Malling
Landbrugsskole, hun går p.t. på
teknisk skole.
G.3. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1976 fra
Laust Lundsgaard.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 69,5 ha., heraf 10 ha. eng og mose samt 3 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført 1856 og gennemrestaureret, kostald og løsdriftstald er opført 1970
og 1978, svinestalden er ombygget til kalvestald, lade opført 1978, maskinhus 1977,
desuden er der udendørs køresilo og gylletank, der malkes 24 køer af gangen i malke
stalden. Gården drives med en kvægproduktion på 120 årskøer og 140 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 6 traktorer
og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 fodermester og 1 medhjælper ansat på gården og
desuden er der 1 skoledreng til hjælp.

VIVSØVE3 4, "BRANDMOSEGAARD", SEBSTRUP, 7800 SKIVE, tlf. 97-544242 og
97-544222.
PEDER HUMMELMOSE, gårdejer, født den 29.-1.-1959, søn af Anne og Aksel Hummelmose, gift den 27.-6.-1987 med Bodil Hansen, advokatsekretær, født den
6.-9.-1960, datter af Anna og Elmer Hansen.
P.H. ejer firmaet "Dansk Landbrugs EDB", han har været på Hammerum Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-12.-1986 fra Ulla Damsted.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 26 ha., her 7 ha. skov, mose, hede og sø.
Stuehuset er opført 1940, restaureret og tilbygget i 1984, kostalden fra 1940 er
ombygget til svinestald, svinestalde opført 1977 og 1988, laden er ombygget til
beboelse i 1988, maskinhus opført 1978 og gylletank 1988. Gården drives med en
Pic-avlsbesætning på 200 årssøer, der sælges ca. 2.000 sopolte og orner til avl, des
uden produceres ca. 2.000 slagtesvin. Besætningen er den første Pic-besætning i
Danmark. Desuden er der en ammekobesætning på 6 ammekøer, 5 ungdyr og 1 tyr af
racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsærter og raps. Der
findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt automatisk blande- og
vådfodringsanlæg. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælper, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet. P.H. ejer og driver også gården Sebstrupvej 2.
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ØSTERGÅRDVEJ 7, "SØNDERBYGÅRD", HANDBJERG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-461025.
KRISTIAN FOMSGÅRD, gårdejer,
født den 1.-3.-1945, søn af Sidsel
og Johannes Fomsgård, gift den
1.-8.-1970 med Anni Keis, blomst
erbinder, født den 17.-5.-1945,
datter af Ruth og Henning Keis.
Parret har børnene: Flemming,
født den 31.-7.-1964 og Carsten,
født den 22.-1.-1966.
A.F. driver forretningen "Annis

Blomster" på gården.
K.F. overtog gården den 15.-2.-1982 fra Kjeld Pedersen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 78 ha., heraf 10 ha. eng og 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1848, gennemrestaureret og tilbygget 1988, kostalden er ombygget
til svinestald i 1982, spaltestald opført 1962, svinestald 1974, lade 1949 og maskinhus
1989. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 3.000 stk. årligt. Der er en
ammekobesætning på 16 ammekøer, 10 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Limousine og
krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med varm lufts tørreri, halmfyr samt anparter i
Vinderup Vindkraft I/S. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTER HJERMVEJ 25-27, "LUNDGAARD", HANDBJERG, 7830
VINDERUP, tlf. 97-464187.
GUNNAR HOLST, gårdejer, født
den 18.-7.-1924, søn af Anna og
Niels Holst, gift den 26.-7.-1957
med Anna Tanderup, født den
15.-6.-1935, datter af Katrine og
Magnus Tanderup. Parret har bør
nene: Niels, født den 10.-10.1958 og Søren, født den 6.-5.1962.
G.H. har været på Haslev Land
brugsskole, han har været i Handbjerg Sogneråd og i bestyrelsen for Hjerm-Gindring
Herreds Landboforening samt i bestyrelsen for Vestjysk Mejeri. Han overtog gården i
sommeren 1957 fra sin mor. Gården har været i slægtens eje siden 1921.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1907 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1954 er
udvidet i 1973 efter en brand, svinestalden fra 1954 er ombygget til kornmagasin,
samtlige udhuse nedbrændte i 1953, laden fra 1954 er ombygget til plantørreri i 1987,
desuden er der maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 5 ammekøer, 5
ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø,
ærter, raps og korn. Der findes 4 traktorer, I mejetærsker, plansilo med varm lufts
tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med Lindeborgvej 19, Struer Kommune,
denne ejendom ejes sammen med sønnen Søren.

ØSTER HJERMVEJ 31, "KNARBORG", HANDBJERG, 7830 VINDERUP, tlf. 97-464193.
KRISTIAN KNARBORG, gårdejer, født den 24.-7.-1919, søn af Ida og Jens Sørensen,
gift den 6.-6.- 1951 med Krista Christensen, født den 13.-5.-1928, datter af Olga og
Jørgen Christensen. Parret har børnene: Jens Erik, født den 13.-6.-1952, Inge, født
den 16.-8.-1954, Aase, født den 9.-2.-1956 og Karen, født den 6.-5.-1959.
K.K. overtog gården den 1.-4.-1951 fra sine forældre. Gården har været i slægtens eje
siden 1912. Ejendomsskyld 860.000. Areal 13,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha.

Knarborgs stuehus er opført 1907
og restaureret flere gange, ko
stalden fra 1954 er ombygget til
svinestald i 1971, lade opført
1926 og maskinhus 1974. Gården
drives med en svineproduktion på
9 årssøer, der produceres ca. 180
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er raps. Der
findes 1 traktor, plansilo med
varm lufts tørreri samt træfyr.
Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
ØSTER HJERMVEJ 41, "RANS
BORG", HANDBJERG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-441725.
EGON OLESEN, gårdejer, født
den 23.-7.-1940, søn af Kirstine
og Viliam Olesen, gift den 22.11.-1962 med Else Brødbæk Ped
ersen, ekspeditrice, født den
14.-6.-1942, datter af Ingeborg
og Laurits Pedersen. Parret har
børnene: Henning, født den 5.10.-1964, Finn, født den 27.-11.1966 og Anette, født den 18.-8.- 1972.
E.O. overtog gården i september 1964 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. strandeng.
Stuehuset er opført 1946 og senere gennemrestaureret, kostald opført 1946, laden fra
1946 er ombygget til kostald i 1967, ny lade opført 1970 og maskinhus 1982. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der en slagtesvineproduktion på ca. 150 stk. årligt. Der findes 3 traktorer, 1
mejetærsker og plansilo med varm lufts tørreri.

ØSTER HJERMVEJ 42, "TEGL
AGER", HANDBJERG, 7830 VIN
DERUP, tlf. 97-464278.
HANS PEDER HOLM PEDERSEN,
husmand, født den 30.-1.-1944,
søn af Maren og Johannes Peder
sen, gift den 5.-6.-1976 med Inga
Dalmose Nielsen, laborant, født
den 20.-7.-1953, datter af Inge
og Hans Dalmose Nielsen. Parret
har børnene: Lise, født den 9.3.-1976, Lars, født den 27.-7.1979 og Annette, født den 14.5.-1981.
Begge ægtefæller er ansat på Linds Fabrikker.
H.P.H.P. er i repræsentantskabet for H.O.E. Han overtog gården den 1.-1.-1976 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1901.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 5,3 ha.
Stuehuset er opført 1954, kostalden fra 1922 er ombygget til svinestald i 1971, svi
nestald opført 1977, lade 1922, desuden er der maskinhus. Gården drives med en
svineproduktion på 1 årsso, der sælges ca. 25 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps og korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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DERUP, tlf. 97-468384.
KARSTEN KNUDSEN, gårdejer,
født den 17.-3.-1956, søn af Ger
da og Ole Knudsen, gift den
14.-5.-1976 med Eva Juhl Jensen,
født den 3.-11.-1955, datter af
Marie og Johannes Juhl Jensen.
Parret har børnene: Annette,
født den 28.-1.-1977, Joan, født
den 24.-8.-1979, Rene, født den
24.- 6.-1984 og Mie, født den
16.-6.- 1986.
K.K. iiar været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1982 fra
Poul Bæk.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42 ha., desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1937 og senere gennemrestaureret, kostald opført 1952 og siden
om- og tilbygget i 1979, svinestalden fra 1959 er ombygget til kviestald i 1985, laden
fra 1952 er tilbygget i 1959, roehus opført 1957, maskinhus 1979, gylletank 1987 og
udendørs køresilo 1985, desuden er der medhjælperbolig beliggende i Ryde. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, desuden er
der 13 moderfår. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo
med kold lufts tørreri samt halmludningsanlæg. På gården er der 1 fast medhjælper.

ØSTER STENDISVEJ 6, "BAKKE
HUSET", STENDIS, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-468298.
PEDER TROELSEN, omtales un
der Skavevej 8.
P.T. overtog gården i september
1984 fra Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
6 ha.
Stuehuset er opført ca. 1900 og
tilbygget 1976, sostalden er op
ført 1971, slagtesvinestald 1979,
lade 1976 og gylletank 1985.
Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og
400 slagtesvin årligt. Gården drives sammen med "Bækgård", Skavevej 8. Der findes 1
plansilo.
ØSTER STENDISVEJ 8, "AGER
SKOV", STENDIS, 7830 VINDE
RUP, tlf. 97-468131.
SIGVALD MIKKELSEN, statshus
mand, født den 23.-3.-1929, søn
af Emma og Kristian Mikkelsen,
gift den 21.-10.-1959 med Signe
Leth Christensen, født den 10.6.-1935, datter af Alma og Svend
Leth. Parret har børnene: Tonny,
født den 19.-10.-1960 og Emma,
født den 6.-12.-1962.
S.M. har været på Malling Land
brugsskole. Han overtog gården i 1954 fra sin far. Gården blev på det tidspunkt ud
stykket fra faderens gård.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1954, senere er lidt af kostalden inddraget til stuehus, udbygning
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og tårnsilo med varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

ØSTER STENDISVEJ 10, STENDIS, 7830 VINDERUP, tlf. 97-468137.
KRESTEN LARSEN, gårdejer, født den 8.-11.-1929, søn af Maren og Ingvard Larsen,
gift den 25.-2.-1956 med Karoline Sofie Jakobsen, sygehjælper, født den 8.-7.-1933,
datter af Hilma og Niels Christian Jakobsen. Parret har børnene: Villy, født den
23.-12.-1956, Solveig, født den 28.-4.-1958, Birgit, født den 4.-7.-1959 og Poul Gert,
født den 5.-2.-1967.
K.L. overtog gården den 15.-2.-1956 fra Jens Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha.
Stuehuset er opført 1951 og senere tilbygget, kostald og lade opført 1951, svinestald
1972 og gylletank 1986. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 30 stk. årligt
af blandet race, desuden produceres ca. 650 slagtesvin årligt, der er også 20 bistader.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der findes 1 traktor, plansilo med varm
lufts tørreri samt foderblandeanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅDALEN 2, "AAGAARD", KARS
TOFT, 7800 SKIVE, tlf. 97-544113.
KRISTIAN HEDEGAARD, gårdej
er, født den 1 1.-4.-1953, søn af
Marie og Jens Peder Hedegaard,
gift den 2.-10.-1976 med Else
Marie Hesel Traberg, økonoma,
født den 6.-1.-1955, datter af
Edith og Laust Traberg. Parret
har børnene: Søren, født den 27.2.-1978, Hanne, født den 29.-4.1980, Henrik, født den 9.-1.-1984
og Louise, født den 22.-11.-1988.
K.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-8.-1977 fra
Mette og Erik Andersen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 38 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 18
ha.
Stuehuset er opført 1965, gården nedbrændte i 1975 og blev genopført med svinestald
og lade, senere er der bygget svinestald og klimastald i 1979 og 1985, maskinhus
opført 1976 og gylletank 1987. Gården drives med en svineproduktion på 185 årssøer,
der sælges ca. 3.300 smågrise og 300 slagtesvin årligt, desuden er der 2 krydsnings
ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. Der findes 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo med korntørreri samt proprionsyreanlæg. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation samt 1
skoledreng til medhjælp.

ÅDALEN 8, KARSTOFT, 7800
SKIVE, tlf. 97-544163.
NIELS JUEL NIELSEN, gårdejer,
født den 8.-12.-1946, søn af An
na Margrethe og Sigurd Nielsen,
gift den 26.-7.-1975 med Karen
Rasmussen, sygeplejerske, født
den 13.-6.-1953, datter af Gerda
Agnethe og Anders Børge Ras
mussen. Parret har børnene: In
ger, født den 19.-11.-1976, Jyt
te, født den 25.-11.-1978, Mor
ten, født den 26.-3.-1983 og Anette, født den 23.-4.-1989.
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N.J.N. overtog gården den 11.-6.-1973 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation på
gården, der blev bygget af den nuværende ejers oldefar.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha.
Stuehuset er opført omkring 1910 og gennemrestaureret, kostald og gylletank er
opført 1976, ungdyrstalden er om- og tilbygget i 1977, laden fra 1920 er tilbygget i
1977, garage opført 1977, maskinhus 1965 og udendørs køresilo 1976. Gården drives
med en kvægproduktion på 37 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen
RDM. Der findes 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
ÅLSKOVVEJ 4, ÅLSKOV, 7830
VINDERUP, tlf. 97-441782.
FRODE THOMSEN, landmand,
født den 1.-12.-1932, søn af Ani
ne og Karl Thomsen, gift den
5.-12.- 1959 med Sigrid Marie
Mølgaard, hjemmehjælper, født
den 11.-7.- 1933, datter af Birte
Marie og Laust Mølgaard. Parret
har børnene: Birte Marie, født
den 20.- 12.-1960, Karl, født den
20.-7.- 1962 og Laust, født den
12.-12.- 1964.
S.M.M. er hjemmehjælper ved Vinderup Kommune.
F.T. er ansat på Vinderup Fjerkræslagteri, han har været på St. Restrup Husmands
skole. Han overtog gården den 1.-5.-1964 fra Jens Knudsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 12,7 ha., heraf er 1,5 ha. hede.
Stuehuset er opført 1973, kostald og lade 1914 og svinestald 1976. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der findes 1
traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅLSKOVVEJ 6. ÅLSKOV, 7830
\ iNDCKi i', iil. 97-441632.
JENS PEDER LØV1G, gårdejer,
født den 9.-3.-1941, søn af Ma
rie og Laust Madsen, gift den
19.-10.-1963 med Else Vestergaard, sygehjælper, født den 11.4.-1942, datter af Esther og
Aage Vestergaard. Parret har
børnene: Merete, født den 8.-7.-1964 og Lars, født den 10.-4.-1966.
J.P.L. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog
gården
den 15.-8.-1963 fra sin far, som købte gården i 1928.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 12 ha., heraf 3 ha. dyrket eng. Desuden er der forpagtet
8 ha.
Stuehuset er opført 1902 og gennemrestaureret, gården nedbrændte i 1930 og blev
genopført med kostald, som siden er ombygget til svinestald, ny svinestald er opført i
1978, laden fra 1931 er om- og tilbygget, maskinhuset er tilbygget i 1986. Gården
drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetær
sker, plansilo med varm lufts tørreri, halmfyr og anparter i Vinderup Vindkraft
1/S.
ÅLSKOVVEJ 7, ÅLSKOV, 7830 VINDERUP, tlf. 97-441396.
HARALD DALSGAARD, landmand, født den 13.-11.-1924, søn af Kristine og Marinus
Dalsgaard, gift den 17.-10.-1953 med Metha Jensen, født den 16.-1.-1929, datter af
Agnes og Kristian Jensen. Parret har børnene: Jørgen, født den 8.-4.-1956 og Else
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har børnene: Jørgen, født den
8.-4.-1956 og Else Kristine, født
den 20.-1.-1959.
H.D. er i bestyrelsen for Vinderup og Omegns Indkøbsforening.
Han overtog gården den 1.-5.1953 fra Marinus Daisgaard og
Peder Maarbjerg.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 8
ha., heraf tilkøbt 3.5 ha.
Stuehuset er opført 1864 og gennemrestaureret, kostalden fra
1920 er ombygget til svinestald i 1980, svinestald opført 1973, hønsehus 1900, lade
1920 og maskinhus 1970. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 125 stk.
årligt, desuden er der 1 pony. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og byg. Der
findes 2 traktorer, 1 plansilo, korntørreri med kold luft, halmfyr samt anparter i
Vinderup Vindkraft I/S. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅLSKOVVEJ 8, "KJÆRGAARD",
ÄLSKOV, 7830 VINDERUP, tlf.
97-441309.
SØREN SØRENSEN, gårdejer,
født den 21.-1.-1956. søn af Kir
stine og Sigurd Sørensen.
S.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1982 fra sine for
ældre. Gården har været i slægt
ens eje siden 1952.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
21,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der
er 4 ha. eng og kær. Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1869 og gennemrestaureret i 1968. kostald opført 1964. ungdyr
stald 1983, laden er restaureret i 1970, maskinhus opført 1985. desuden er der svine
stald. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve, alle af racen SDM. Der findes 2 traktorer. 1 mejetærsker, tårnsilo med kold og
varm lufts tørreri. Der bruges delvis fremmed arbejdskraft, bl.a. maskinstation til en
del af markarbejdet.
ÅLSKOVVEJ 12, ÅLSKOV, 7830 VINDERUP, tlf. 97-442158.
JENS BJERREGAARD JACOBSEN, smed, født den 17.-11.-1949. søn af Mona og Ejnar
Jacobsen, gift den 13.-7.-1975 med Maren Marie Jensen. Hinnerup, syerske, født den
7.-4.-1954, datter af Dorthea og Evald Lunde. Skive. Parret har børnene: Helle, født
den 27.-7.-1976 og Bodil, født den 5.-1.-1980.
J.B.J. er deltids brandmand. Han overtog gården den 10.-12.-1978 fra sin far.
nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 6 ha., heraf 1 ha. eng og lignende.
Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret. avlsbygningerne består af kostald,
svinestald og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps
og korn. Der findes 1 traktor, halmfyr samt anparter i Vinderup Vindkraft I/S. der er
opstillet møller på ejendommens jord. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅLSKOVVEJ 14, ÅLSKOV. 7830 VINDERUP. tlf. 97-441319.
EJNER HEDEGAARD, husmand, født den 13.-1.-1916. søn af Maren og Poul Hedegaard, gift den 15.-9.-1945 med Lisbeth Bjerregaard. kogekone, født den 20.-4.-191 S.
datter af Andersine og Jens Bjerregaard. Parret har børnene: Finn, født den
10.-12.-1954 og Mona Lise, født den 25.-1.-1958.
E.H. overtog gården den 1.-1 1.-1950 fra Peder Bregendahl.
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Ejendomsskyld 450.000. Areal 7,3
ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1
ha. eng.
Stuehuset er opført 1903 og til
bygget og restaureret omkring
1960, kostald opført 1930. lade
1963 og maskinhus 1978, desuden
er der svinestald. Gården drives
udelukkende med planteprodukti
on bestående af ærter, raps og
korn. Der findes 1 traktor og
halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
ÅLSKOVVEJ 18. "RAASTGAARD".
RAST. 7830 VINDERLP. tlf. nr.
97-446045.
JENS KAMSTRLP BREGENDAHL.
gårdejer, født den 6.-4.-1940,
søn af Johanne og Peder Bregendahl. gift den 18.-7.-1970 med
Elsebet Petersen, bankassistent,
født den 24.-9.-1946. datter af
Stinne og Aage Petersen. Parret
har sønnen Thomas, født den
3.-5.-1968.
J.K.B. har været på Bygholm
Landbrugsskole, han er i D.L.G. for Strueregnen, i Ringkøbing Amts Jerseykvægavlsfor
ening samt i J.A.S. Han overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin mor. Gården har været
i slægens eje siden 1927.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 63,6 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1852 og gennemrestaureret. kostald opført 1951, spaltestald 1974,
svinestalde 1940 og 1949, maskinhus 1949. desuden er der udendørs køresilo og foder
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve,
alle af racen Jersey. Svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt, desuden er der 6 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktion
ens salgsafgrøder er ærter, korn, byg og hvede. Der findes 3 traktorer. 1 mejetærsker.
1 markvandingsanlæg, plansilo med kold lufts tørreri, staldvarme bruges til opvarm
ning af stuehuset og der er automatisk kraftfodertildeiing. Der er 1 fast fodermester
og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ÅLSKOVVEJ 19, "VESTERGARAD",
HASSELHOLT, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-441342.
CARL ERIK THOMSEN, gårdej
er, født den 29.-11.-1940, søn af
Otniel og Bertha Thomsen, gift
den 9.-5.-1964 mede Doris Mar
grethe Jeppesen, sygehjælper,
født den 1.-10.-1941, datter af
Marie og Valdemar Jeppesen.
Parret har børnene: Karin, født
den
28.-10.-1964, Anette, født
den 3.-8.-1967 og Kirsten, født
den 3.-1.-1970.
C.E.T. overtog gården den 1.-6.-1964 fra Anna og Aksel Jensen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 15,5 ha., desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostalden fra 1932 er om- og tilbygget i 1977, hestestalden
er ombygget til svinetald i 1967. laden er ombygget til kornlager i 1977, roehus opført
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landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer. 25 ungdyr og 20 slagtekalve af racer
ne RDM og SDM. Svineproduktionen er på 18 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise
årligt. Der findes 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansjlo med varm lufts tør
reri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet, desuden er der 1 skoledreng til
hjælp.
ÅLSKOVVEJ 21. "HASSELHOLT
MASKINSTATION".
ALSKOV.
7830 VINDERI P. tlf. 97-441692.
ROLAND CARLSEN, maskinstationsejer. født den 17.-1.-1928. søn
al Mariane og Valdemar Carlsen,
gift den 9.-9.-1967 med Birthe
Mortensen, født den 16.-3.-1944.
datter af Else og Alfred Morten
sen. Parret har datteren Zizi.
født den 11.-7.-1964.
R.C. har i en del år spillet til
fester på egnen. Han overtog
gården den 1.-8.-1967 fra Agner Mølgaard Nielsen.
Areal 17 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3.5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1900 og senere gennemrestaureret og tilbygget, laden fra 1958 er
ombygget til kornlager, maskinhuset fra 1967 er udvidet mange gange. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Pa gården drives aer maskinstation og
maskinparken består af 3 traktorer. 1 mejetærsker. 1 rendegraver. 1 sneslynge. 1
halmknuser, samt andre nødvendige maskiner, samt tårnsilo med varm lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Vinderup Vindkraft 1/S. På maskinstationen er der 2 faste
medarbejdere.

ÅLVEJ 4, ÅL, 7830 VINDERUP,
tlf. 97-442061.
VILLIAM THORVALD NIELSEN,
landmand, født den 7.-8.-1911,
søn af Anna Marie Jønson og
Jakob Nielsen, gift den 6.-11.1936 med Karen Bertha Nielsen,
født den 9.-1.-1913, datter af
Birgitte og Kristian Nielsen. Par
ret har børnene: Leif, født den
16.-10.-1941, Villy, født den 22.8.-1944 og Inga, født den 22.8.-1948.
K.B.N. døde den 12.-9.-1988.
V.T.N. overtog gården den 15.-9.-1936 fra købmand Madsen og sagfører Brøgger.
Købsprisen var 11.800.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 11.1 ha., heraf tilkøbt 5.5 ha., der er frasolgt ca. 1.000
kvadratmeter. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1856 og senere restaureret og bl.a. tilbygget i 1980. kostalden fra
1912 er tilbygget i 1948, lade opført 1949 og maskinhus 1961.
ÅLVEJ 9. SAHL. 7830 VINDERI P. tlf.. 97-442820.
KELD FLINTHOLM JENSEN, teielonmontør. født den 18.-11.- 1960. søn af Anni og
Knud Flintholm Jensen, gift den 6.-4.-1985 med Anette Kristensen, ekspedient, født
den 5.-10.-1962. datter af Jvtte og Jens Kristensen. Parret har børnene: Janne, født
den 14.-9.-1985 og Camilla, født den 25.-3.-198S.
K.F.J. overtog gården i november 1984 fra Marie og Kristian Kjærgaard.
Ejendomsskyld 330.000. Areal ca. 1 ha., der er Irasolgt 4.5 ha., desuden er der forpagtet 2.5 ha.

Keld Flintholm Jensens stuehus
er opført 1946 og delvis restau
reret. kostalden fra 1947 er om
bygget til svinestald, lade op
ført 1947.

ÅLVEJ 15. "DAMSGAARD". ÅL.
7830 VINDERL'P. tli. 97-442389.
HENNING MØLLER, landmand,
tødt den 24.-1.-1950. søn af Ger
trud og Halvor Møller, gift den
16.-6.-1973 med Betty Roesgaard
Mose, bogholder, født den 29.-7.1952. datter af Sofie og Richardt
Mose. Parret har børnene: Jan.
født den 5.-2.-1975 og Kim. født
den 22.-7.-1979.
H.M. er formand ved entrepre
nørfirmaet Langberg. han har
været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1977 fra Karl
Damsgaard.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18.6 ha., heraf 1.5 ha. skov, eng og mose. Desuden er
der forpagter 8 ha.
Stuehuset er opført 1892 og gennemrestaureret. der er kombineret lade og løsdriftstald fra 1980 samt garage fra 1965. Besætningen er på 2 ammekøer og 3 ungdyr af
racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes
3 traktorer. 1 mejetærsker og markvandingsanlæg.
ÅLVEJ 22. "BJØR.NKJÆRGAARD".
ÅL. 7830 VINDERUP. tlf. nr.
97-441272.
HENNING BØGH PLOUGMANN
NIELSEN, gårdejer, født den
19.-9.-1932, søn af Sine og An
ders Nielsen, gift den 20.-11.1957 med Else Volsgaard. kontor
assistent. født den 2.-9.-1937,
datter af Karen og Laust Vols
gaard. Parret har børnene: Karen
Marie, født den 31.-3.-1959, Ulla, født den 27.-2.-1961, Jette,
født den 2.-10.-1963 og Poul, født den 21.-10.-1965.
H.B.P.N. overtog gården den 1.-10.-1957 fra Aage Bajlum.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 23.5 ha., heraf 5,5 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret. kostalden fra 1912 nedbrændte i 1943
og genopbygget. lade og maskinhus opført 1943. maskinhuset er tilbygget i 1968.
Jorden er bortforpagter. Der findes 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.

ALVEJ 23. "BROGAARD". ÅL. 7830 VINDERLP. tlf. 97-441546.
KRISTIAN RYELLND. gårdejer, født den 13.-2.-1931. søn af Marie og Karl Ryelund,
gift den 14.-11.- 1970 med Karen Margrethe Nielsen, født den 29.-3.-1936, datter af
Mary og Karl Verner Nielsen. Parret har børnene: Karl Verner, født den 21.-12.-1972,

-M5Anders Vilhelm, født den 2.-8.1974 og Mary Marie, født den
10.-11.- 1976.
K.R. overtog gården den 1.-5.1965 fra Karlo Jensen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
28,2 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
"Brogaard"s stuehus er opført
1915, kostald 1973, lade 1977 og
maskinhus ca. 1900, desuden er
der gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer,
24 ungdyr og 8 slagtekalve, alle
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der findes 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅLVEJ 25, "BØGEGAARDEN",
ÅL, 7830 VINDERUP, tlf. nr.
97-441325.
KNUD DALSGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 12.-5.-1935,
søn af Elisabeth og Vilhelm
Nielsen, gift den 21.-9.-1963
med Jette Wabbersgaard, født
den 13.- 4.-1944, datter af Elly
og Viktor Wabbersgaard. Parret
har børnene: Rasmus, født den
19.-6.-1964, Morten født den
14.-7.-1966, Camilla, født den
26.-6.-1968, Ingeborg, født den 26.-10.-1972 og Elisabeth, født den 11.-7.-1976.
Ægtefællerne driver i fællesskab EBM i Vinderup, desuden drives Danvi Kunsthandel i
Vinderup. Begge ægtefæller handelsuddannet.
K.D.N. overtog gården den 15.-3.-1975 fra arvingerne efter Niels Christian Pedersen.
Ejendomsskyld 741.000. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1862 og restaureret flere gange, kostalden fra 1916 er udvidet
1949, kombineret stald og lade er opført 1986, hønsehus 1954 og kombineret lade og
maskinhus 1981. Gården lå før 1862 syd for jernbanen. Gården drives med en ammekobesætning på 20 ammekøer og 16 ungdyr af racen Charolais, det er en renracet avls
besætning, kaldet Åhl Charolais, besætningen er grundlagt i 1972. Der findes 1 trak
tor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. K.D.N. ejer plantagerne Hyldgaard I., Tværmose Plantage samt halvpart i Skånsø Plantage, ialt er der plantage på
137 ha., desuden ejes ejendommen Hvidemosevej 23.

ÅVÆNGET 6, "ØSTERGAARD",
MOGENSTRUP, 7800 SKIVE, tlf.
97-544136.
HENNING NOPPENAU, gårdejer,
født den 4.-2.-1951, søn af Helga
og Svend Noppenau, gift den
5.-6.- 1976 med Lisbeth Trads
Hansen, kontorassistent, født den
18.-12.- 1953, datter af Nina og
Jens Trads. Parret har børnene:
Sara, født den 26.-1.-1979 og
Jeppe, født den 9.-11.-1980.
H.N. har været på Lundbæk
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Haderup Landboforening og i bestyrelsen for
4H. Han overtog gården den 1.-3.-1978 fra Børge Poulsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32,9 ha.

-546"Østergaard"s stuehus er opført 1898 og restaureret flere gange, kostald opført 1960,
spaltestald 1979, svinestalden er delvis ombygget til kalvestald og garage, lade opført
1940, maskinhus 1970 og gylletank 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 48
årskøer, 60 ungdyr og 21 slagtekalve, alle af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo med kold lufts
tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet, desuden er der 1 skoledreng til hjælp.

-5^7-

Register for
AULUM/HADERUP KOMMUNE.

Asbækhedevej
Birkevej
Birkkjærvej
Bredgade
Bredvigvej
Brogårdvej
Brohusvej
Egelundvej
Eliseborgvej
Engvej
Feldborgvej
Fladerne
Fårbækvej
Gabsvej
Gedbovej
Gindeskovgård
Gindeskovvej
GI. Landevej
Grovevej
Haderisvej
Hallundbækvej
Hedevej
Herningvej
Hessellundvej
Hestbjergvej
Hodsagervej
Hogagervej
Holtevej
Hovedvejen
Høgildvej
Karupvej
Kildevej
Kronborg vej
Langbovej
Langgade
Lergravvej
Ljørringvej
Lundbyvej
Lundholmvej
Mølgårdbvej
Natovej
Nørregade
Nørreholmvej
Nørskovvej
Ommosevej
Overgaardvej
Over Høstrupvej
Pilhusevej
Ravnmosevej
Riskærvej
Romvigvej
Rotvigvej
Rugbjergvej
Rørkærvej
Sandgårdvej
Sdr. Skjerkvej

5 5-6
6 7
8 8 9
9 9 - 10
10 10 - 11
12 - 13
13 - 15
15 15 15 - 16
16 17 17 - 18
18 18 - 20
18 - 21
22 - 24
24 - 25
25 - 27
27 28 28 - 34
34 - 36
36 - 37
37 - 40
40 - 41
41 - 45
45 - 46
46 - 48
48 - 50
50 - 52
52 52 - 53
53 - 54
54 - 55
55 - 56
56 - 57
57 57 - 59
59 - 60
60 - 61
61 - 62
62 - 63
63 63 - 64
64 - 65
65 65 - 66
66 - 67
67 67 - 68
68 - 70

Skjerkvej
Skærbækvej
Spegbjergvej
Stavlundvej
Taterbakkevej
Tavlborgvej
Taglværksvej
Toftevej
Toppergårdvej
Troelstrupvej
Tusbækvej
Tvedvej
Tvisvej
Udholmvej
Varhedevej
Vester Feldborgvej
Viborgvej
Videbækvej
Viftrupvej
Vindingvej
Vistorpvej
Vormstrupvej
Vråvej
Ørrevej
Äbyvej

70
72
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85
89
90
90
93
94
94
99
100
100
101
105
105
108

- 72
- 74
- 75
- 76
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 84
- 85
- 89
- 90
- 93
- 94
- 99
- 100
- 101
- 105
- 108
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Register for
HOLSTEBRO KOMMUNE.
Abildholt Hedevej
Abildholtvej
Albækvej
Alstrupvej
Asmosevej
Bakgårdsvej
Barslundvej
Bartholinsvej
Birk
Birkmosevej
Birkemosevej
Blodmosevej
Blæsbjergvej
Borbjerg Byvej
Borbjerg Møllevej
Borrisvej
Brejnholtvej
Brunbjergvej
Brusenvej
Brødbækvej
Bukdalvej
Burvej
Bækgårdvej
Dalbjergvej
Dellerupvej
Dyrmosevej
Elkjærvej
Enghovedvej
Estrupvej
Falsigvej
Flodgårdvej
Gammelbyvej
Garsdalvej
Gedbovej
Gedmosevej
Gilborgvej
GI. Råstedvej
Godrimvej
Grydholtvej
Grønbækvej
Grønnevang
Hajslundvej
Halgårdvej
Harrestrupvej
Hattensvej
Hedeagervej
Hedegårdvej
Herningvej
Hesselåvej
Hestbjergvej
Hindkjærvej
Hingebjergvej
Hjermvej
Hodsagervej
Hogagervej
Holmgårdvej

109
110
112
112
114
115
116
118
119
121
121
121
122
122
124
124
125
127
128
129
129
130
132
132
133
134
135
136
136
137
140
143
143
144
146
147
148
149
149
151
152
152
155
155
156
157
158
160
167
170
171
172
172
173
176
178

-

110
112
114
115
116
117
119
121
122
124
125
127
128
129
130
132
133
134
135
136
137
140
143
146
147

149
151
152

155
156
157
158
160
166
170
171
172
173
176
178
179

Hornshøjvej
Hornstrupvej
Hovvej
Hvamvej
Hvolbyvej
Høgsbjergvej
Højtoftvej
Idomlundvej
Idrætsvej
Kalbjergvej
Kalsgårdvej
Kidbækvej
Kjeldsmarkvej
Klogborgvej
Knudsigvej
Kragbækvej
Krogslundvej
Kyllinghusvej
Kærgårdvej
Kærvej
Langemettevej
Langgade
Lille Hedegårdvej
Lille Urlundvej
Lindholtvej
Lindtorpvej
Lystlundvej
Majgårdvej
Mejrup Hedevej
Mejrup Skolevej
Morrevej
Mosebyvej
Mosegårdvej
Moselundvej
Munkbrovej
Måbjerg Kirkevej
Naurvej
Neder Savstrupvej
Nørre Birkmosevej
Nørrebjergvej
Nørre Bøgildvej
Nørre Feldingvej
Nørre Hvamvej
Nørrevang
Ormstrupvej
Over Savstrupvej
Pajbjergvej
Perregårdvej
Prins Buris Vej
Ravnsbjergvej
Ringkøbingvej
Rydevej
Råsted Kirkevej
Sanggårdvej
Savdalsvej
Sevelvej

179
179
179
180
182
182
184
185
187
187
188
189
189
190
191
191
192
193
193
195
195
196
197
197
200
201
201
201
204
205
207
209
212
213
214
216
217
219
220
220
220
221
222
223
223
224
225
226
227
229
230
234
235
236
236
237

-

180
182
184
185
187

188
189
190
191
192
195
196
197

200

203
205
207
209
212
213
214
216
217
219
220
221
222
223
224
225
226
227
229
230
234
235
237
238
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Sir Kirkevej
Sir Lyngbjergvej
Sirvej
Sivegårdsvej
Skautruplundvej
Skautrupvej
Skinbjergvej
Skivevej
Skjernvej
Skærpendalvej
Smedegårdvej
Soelsvej
Sognstrupvej
Stampesvej
Stendisvej
Stenumvej
Strovstrupvej
Struer Landevej
Søjborgvej
Sønderlundvej
Sønder Majgårdvej
Sønder Savstrupvej
Sørvadvej
Theutsvej
Tingagervej
Tinkerdalsvej
Tohøje
Torpvej
Trabjerg Høje
Trabjerglundvej
Trabjergvej
Tradsbjergvej
Tvisl undvej
Tvis Møllevej
Uglkærvej
Vembvej
Vester Feldborgvej
Vester Hesselvej
Vester Nørlundvej
Vester Sognstrupvej
Vester Trabjergvej
Viborgvej
Vilhelmsborgvej
Viumvej
Østerbyvej
Øster Trabjergvej

238
239
240
241
242
243
245
247
250
255
256
258
258
259
260
260
261
262
263
264
264
266
268
271
271
271
272
273
274
275
275
278
278
279
279
280
283
285
286
286
287
289
292
294
295
296

—
—
—
—
—
—
-

239
240
241
242
243
245
247
250
255
256
258
259
260
261

262
264
266
268
271

272
273
274
275
278
279

280
283
285
286
287
289
292
294
295
296
298
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Register for
ULFBORG/VEMB KOMMUNE.
Baunbækvej
Bjergvej
Brondbjergvej
Brunsborgvej
Bundgårdvej
Bur Kirkevej
Burvej
Bygaden
Bækbyvej
Damhusvej
Engbjergvej
Engholmvej
Engvej
Feldstedvej
Fjandgårdevej
Fjordvejen
Fousingvej
Gedmosevej
GI. Landevej
GI. Skolevej
GI. Skovelvej
Gørdingvej
Herredstoftvej
Hestbækvej
Holmvej
Holstebrovej
Hulvej
Husbysommerland
Hvolbyvej
Idumvej
Klitvej
Klostervej
Knudsigvej
Krogsgårdvej
Kytterupvej
Lillelundvej
Lindtorpvej
Lyngholmvej
Lystlundvej
Madumflodvej
Madum Kærgårdvej
Madumvej
Moesgårdvej
Mosevej
Munkhulevej
Møborgåvej
Nedervej
Nr. Viumvej
Nørgårdsvej
Nørhedevej
Nørrevej
Ondaftenvej
Pallisbjergvej
Paradisvej
Pindborgvej
Pinvigvej

299
299
300
302
303
303
303
311
311
311
313
313
314
314
315
315
317
317
318
318
319
319
320
320
322
323
326
327
327
328
328
332
333
334
335
338
341
342
342
344
346
347
349
350
351
352
355
358
358
362
363
367
367
367
368
369

-

300
302

311
313
314
315
317

318
319
320
322
323
326
327

328
332

334
335
338
340
342

344
346
347
349
350
351
352
354
358
362
363
367

368

Præstegårdsvej
Ringkøbingvej
Ryttergårdsvej
Rørsgårdsvej
Råsted Kirkevej
Sdr. Hedegårdsvej
Sdr. Stabyvej
Selbjergvej
Sittrupvej
Skadkjærvej
Skalstrupvej
Skorkærvej
Skråvej
Skærum Møllevej
Sognefogedvej
Sognegårdsvej
Staby Kirkevej
Staby Kærgårdvej
Stabyvej
Stensigvej
Stenumvej
Svejdalvej
Svendsholmvej
Sønderbyvej
Sønderkærvej
Tangsgårdsvej
Torstedvej
Torupvej
Trimagervej
Udstrupvej
Ulfborg Kirkebyvej
Vangsbovej
Vedersøvej
Vembvej
Viumvej
Øbyvej
Øgelstrupvej
Ørvigvej
Østersognsvej
Øvej
Aavej

369
369
371
372
372
373
374
375
376
376
376
378
378
379
379
380
380
381
382
386
387
388
389
389
390
391
393
393
394
395
395
396
397
397
398
398
400
400
401
402
402

-

371
372
373
375
376
377

380
381
382
386
387
388
389
390
392
393

394
395
396
397

398

400
401
402

403
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Register for
VINDERUP KOMMUNE.
Agerbækvej
Baunehøjvej
Bjergbyvej
Bjørnkjærvej
Blakshøjvej
Buligvej
Bøgevej
Djeldvej
Dueholmvej
Egebjergvej
Ejsingholmvej
Falhedevej
Feldevej
Fjordbakken
Geddalvej
Hahlvej
Hailkjærvej
Handbjergvej
Hasselholtvej
Hedegårdvej
Herningvej
Herrupvej
Hjelmhedevej
Hjelmvej
Hjerlhedevej
Holstebrovej
Hovgårdvej
Hustedvej
Hvejnkjærvej
Højbjergvej
Kirkevej
Kokborgvej
Landtingvej
Lauhedevej
Lindbjergvej
Lindholtvej
Lundvej
Mosevej
Møgelvangvej
Nautrupvej
Nr. Bjertvej
Nr. Sahlvej
Ole densensvej
Præstevej
Ryde Møllevej
Rydevej
Røjbækvej
Rønhøjvej
Råstvej
Salshøjvej
Sdr. Svenstrupvej
Sebstrupvej
Sevelskovbyvej
Sevelvej
Skavevej
Skivevej

404
404
404
407
408
410
410
411
415
417
422
426
427
428
429
431
432
433
433
434
435
437
438
439
441
443
449
450
451
452
455
456
460
463
466
467
469
469
469
474
477
478
480
480
481
483
484
485
485
486
487
490
492
494
498
498

-

407
408
410
411
415
417
422
426
427
428
431
432
433
434
435
437
438
439
441
443
449
450
451
452
455
456
460
463
466
467
469

474
477
478
479

481
483
484
485

486
487
490
492
494
498
504

Skolegade
Skolevænget
Skovhusvej
Skovlundvej
Stendisvej
Stendyssevej
Stokholmvej
Strøkærvej
Svendshedevej
Svendshøjvej
Svenstrupvej
Søgårdvej
Tingvej
Tophøjvej
Torndalvej
Trevældvej
Ulstrupvej
Vester Egebjergvej
Vesterhedevej
Vester Herrupvej
Vester Trabjergvej
Viborgvej
Vindelevej
Vinderupvej
Vivsøvej
Østergårdvej
Øster Hjermvej
Øster Stendisvej
Ådalen
Ålskovvej
Ålvej
Åvænget

504 504 505 506 506 509 510 511 511 5151517 519 520 523 524 525 526 528 529 530 530 532 533 533 535 536 536 538 539 540 543 545 -

505
506

509
510
511

515
517
519
520
523
524
525
526
528
529
530
532
533
535
536

537
539
540
543
545
546
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FOTOS TIL ULFBORG/VEMB KOMMUNE,
indgået efter redaktionens slutning.

BRONDBJERGVEJ 10, "NYGAARD"
STABY, 6990 ULFBORG.
CHRISTEN NYGAARD, omtales
side 301-02.

LYSTLUNDVEJ 1, "EBBENSGAARD" DYSTRUP, 6990 ULF
BORG.
JENS NÆSBY EBBENSGAARD,
omtales side 342-43.

NØRREVEJ 14, STABY, 6990
ULFBORG.
BØRGE KLOSTER, omtales side
365.

STABYVEJ 76, "LED", HUSBY,
6990 ULFBORG.
ANDERS KRISTIAN NIELSEN,
omtales side 385-86.

