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INDLEDNING.
Med denne SLÆGTSBOG er der nu skabt overblik over slægtens
ophav og udbredelse med udgangspunkt i de to søstre MADSEN, som
blev gift med de to brødre SIMONSEN; alle født i Børsmose.
Det er mit håb, at denne slægtsbog må besvare mange af de
slægtsrelevante spørgsmål, der måtte stilles af slægtens nule
vende medlemmer, samt af den kommende generation.
Samtidig håber jeg, at slægtsbogen må bidrage til at frem
me interessen for slægtens hjemegn, der nu er blottet for egent
ligt liv, efter at Forsvaret har overtaget byerne Børsmose,
Grærup og Kjærgaard i 1967. - Senere skulle der gerne skrives
en egentlig "egnshistorie" for disse tre byer, befolkningen,
skikkene, fortællingerne, gårdene og husenes historie, skolen
og kirken; for om muligt at bevare minderne i fremtiden!
Slægtsbogen her skulle kun have været på 100 sider, men
den voksede altså med en trediedel. Det eneste problem der har
været, er de mange tilsendte farvebilleder, som kun dårligt la
der sig kopiere til sort/hvide billeder, hvilket klart ses på
flere sider her i bogen, - et problem bl.a. trykkerierne også
kender, for selv om jeg har brugt "raster", så bliver kvalitet
en aldrig som et skarpt sort/hvidt fotografi!
Tidsmæssigt har det taget mig over ettusinde fritimer at
fremskaffe de nødvendige oplysninger og skrive denne slægtsbog
med min højre hånds pegefinger.
Kildematerialet til bogens anetavle før 1880 er tilveje
bragt ved studier i Landsarkivet for Nørrejylland i Viborg, samt hentet hos genealogerne Knud Jensen i Padborg og Holger
Hertzum-Larsen i Fjaltring. Affotograferingen af de sort/hvide
billeder er fo-retaget af Claus Kjeld Jensen i Vrøgum.
En særlig tak skal rettes til Sigfred Simonsen i Ho, som
har været budbringeren med de over firehundrede udleverede
spørgeskemaer, samt for den daglige hjælp under skrivningen.
Gert Ravn Nørgaard
Aal
1984
LÆSEANVISNING.
Denne slægtsbog har udgangspunkt i de to ægteskaber, som
nævnes på bogens forside. Disse to par omtales på henholdsvis
side 6 og side 8; - deres afstamning er beskrevet i ANETAVLEN og
alle deres efterkommere er beskrevet EFTERSLÆGTSTAVLEN.
ANETAVLEN går således fra henholdsvis side 6 eller 8 til
side 39, og beskriver slægtens afstamning gennem 400 år. På si
de 132 ses en oversigtstavle med aner til og med 4 x tipoldefor
ældre. - Anetavlens personer er alle benævnt med et tal i en (),
ved fordobling af tallet i () finder man den pågældendes FAR,
der altid er et lige tal som f.eks. (32), moderen vil i dette
tilfælde bære nummeret (33), og hendes far vil så være (66)!
EFTERSLÆGTSTAVLEN går fra side 40 til side 131 og omhand
ler alle efterkommere af de på side 6 og 8 nævnte ægtepar. Børnene fra disse to ægtepar er benævnt ved romertal I. til X.,
og hver for sig beskrevet i et selvstændigt afsnit under over
skriften "slægten fra". - Opstillingen' i disse 10 afsnit skulle
ved hjælp af en tal-bogstav-kode lette overskueligheden væsent
ligt idet, hvis man nu fjerner "d" fra Vl.A.4.d vil man få en
af forældrene til denne der hedder VI.A.4 o.s.v. - For at lette
oversigten i bogen, er der anbragt en "tom" anetavle på side 4,
som kan danne indledning til bogens FORÆLDRE på side 6 eller 8!
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FORÆLDRE:

(2) Niels Jensen Simonsen
er født i en gård i "Børsmose Bye" i ftal sogn den 21.8.1851,
var ved sin vielse ungkarl og bondekarl i Børsmose; døde i
Børsmose i gården matr.nr. 4b på "Sønder Hedeland" den 30.1.
1889 og blev begravet på Aal Kirkegaard.
Se hans forældre (4) & (5) på side 10 her i bogen!
Niels Jensen Simonsen blev ejer af landbrugsejendommen, som
lå østligst på "Sønder Hedeland", dens matr.nr. var 4b, gården lå indtil 1837 inde i Børsmose By, men blev efter ma
trikuleringen i 1844 flyttet ud til en plads ca. 300 meter
vest for gårdens sidste plads i vestkanten af Vrøgum Planta
ge, hvor nu kun nogle af havens prydbuske og æbletræer står
tilbage efter at selve gården er borte. - Se iøvrigt kortet
her i bogen på side 13, som er opmålt i 1870 og trykt i 1910!
- Han er bror til {(2)) på side 8 her i bogen!
Gift i Aal kirke den 9.4.1875 med Pige i Børsmose:
(3) Maren Madsen
som er født i gården matr.nr. 2a i "Børsmose Bye" i Aal sogn
den 23.1.1851 og dør som aftægtsenke hos sønnen I. Mads Søren
Simonsen der ved Skjøde dateret i Varde den 29.1.1900 overtog
gården og gav moderen aftægt; død i gården på "Sønder Hedeland" den 9-7.1904 og begraves på Aal Kirkegaard. - Hun er
søster til ((3)) på side 8 her i bogen!
Se hendes forældre (6) & (7) på side 10 her i bogen!
Deres 7 børn er:
I.

Mads Søren Simonsen, se side 40 til 53 her i bogen!

II.

Karen Simonsen,

se side 53 her i bogen!

III.

Mette Simonsen,

se side 54 til 61 her i bogen!

IV.

Simon Andreas Simonsen, se side 62 til 79 her i bogen!

V.

Ane Krestine Mathilde Simonsen, se side 79 og 117!

VI.

Kristine Simonsen, se side 80 til 99 her i bogen!

VII.

Kirstine Caroline Simonsen, se side 100 til 107!

Se (2) & (3)'s anetavle-oversigt bagerst i denne bog, og læs
iøvrigt læseanvisningen her i bogen på side 3.

7
Skjødet herunder er nedfotograferet til 33% af naturlig stør
relse. - Det vedrører Simon Nielsen Simonsen på side 8 her i
bogen, og dets delvise oversættelse følger herunder.
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Underskrevne Hans Christian Jensen af Børsmose i Aal
Sogn, tilstaar og vitterliggjør herved at have Solgt og Af
hændet til Simon _Ni£l£e£ Simonsen af bemeldte Børsmose, den
mig ifølge Skjøde Læst 13. Sept. 1876 tilhørende Gaard i
Børsmose under Matr. No. 6a sammesteds af Hartkorn 1 Tønde,
0 Skæpper, 2 Fjerdingkar og .1 1/2 Album. Gammelskat 17 Kro
ner og 68 Ører, med paastaaende Bygninger, samt andel i
Kirke-, Korn- og Kvægtiende, samt Kongeqvægtiende, og Gaardens Andel i
Fælleslodden Matr.No. 19 i Børsmose, for en
Kjøbesum af 2030 Kroner, som dels er betalt og dels berigtiget med at Kjøberen overtager at tilsvare den paa Gaarden
hæftende Pantegield af 1200 Kroner og forrente samme fra den
ne Termin.
Foruden nævnte Kjøbesum skal Kjøberen indvidere overta
ge udredelsen af de paa Gaarden hæftende Aftægtsforpligtelser
til Søren Nielsen og Hustrue, hvoraf førstnævnte dog er Død,
samt til Anne Sørensen, alt efter de oprettede og Tinglyste
Contracter, og hvilke Aftægters Værdie ansættes til 970 Kr.
I Konge- og Præstetiende udredes Aarlig 6 Skæpper og 2
1/2 Fjerdingkar Rug og til Præsten 2 Fjerdingkar Byg og til
Læreren 1 7/16 Fjerdingkar Byg.
Aftægtsklyne maae Bjerges i Parcellen No. 6d i Børsmose
efter Bestemmelser paa Skjødet af denne Parcel.
Af Parcellen 6c skal igen Aftægtsbrændsel Svares og det
te skal saaledes præsteres af de øvrige Parceller.
Efter overenskomst mellem Eieren af Parcellen No. 6b i
Børsmose og ovennævnte Gaards Eier, skal sidstnævnte for sig
og Efterkommere fremtidig Svare og udrede begge Aftægter af
No. 6b mod at denne Eier i Vederlag herfor betaler Aarlig til
ovennævnte Gaards Eier Al Kroner saalænge begge Enker Lever,
og 34 Kroner og 16'Ører for den Længstlevende Enkes Livstid,
med halvdelen l’ste Mai og l’ste Nov............................. (afkortet!)
(( 2 ))

Simon Nielsen Simonsen

er født i en gård i "Børsmose Bye" i Aal sogn den 9-7.1854
- var ved vielsen gårdejer i Børsmose af matr.nr. 5a, døde
som aftægtsmand i gården matr.nr. 5a i Børsmose den 24.11.19
28 og begravedes på Børsmose Kirkegaard. - Han var bror til
(2) Niels Jensen Simonsen på side 6 her i bogen.
Se hans forældre (4) & (5)

på side 10 her i bogen!

Simon Nielsen Simonsen var som nævnt ovenfor gårdejer ved
sin vielse, og tillige ungkarl. Hvornår han overtog gården
matr.nr. 5a vides ikke, men i 1878 køber han så matr.nr. 6a
i Børsmose; driver gårdene sammen, for omkring 1912 sammen
med sønnen Simon Methinus Simonsen at nedrive gården matr.nr.
6a og benytte byggematerialerne til udvidelser på matr.nr.5a.
- Simon Nielsen Simonsen var blandt den kreds af beboere i
Børsmose som ofrede mange anstrengelser for at de kunne få
bygget deres egen kirke i Børsmose.
Gift i Aal kirke den 16.10.1878 med Pige i Børsmose:
(( 3 )) Petrine Margrethe Madsen
som er født i gården matr. nr. 2a i "Børsmose Bye" i Aal sogn
den 26.10.1857 (selv sagde hun den "25.10")' og døde som af
tægtsenke i gården matr.nr. 5a i Børsmose den 20.2.1943 og
blev begravet på Børsmose Kirkegaard. - Hun er søster til (3)
på side 6 her i bogen.
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Se

hendes

forældre (6)

& (7)

på side 10 her i bogen!

Deres 3 børn er:
VIII.

Anne Metthilde Simonsen, se side 108 til 116 her!

IX.

Simon Methinus Simonsen,

X.

Karen Marie Oliane Simonsen,

se side 117 til
se side

126 her!

127 til 131 her!

Herover ses gården matr.nr. 5a i Børsmose ca. 1912
med Simon Methinus Simonsen og Ane Simonsen med de
to ældste børn; læs videre side 117 her i bogen.

Børsmose Kirke, fotograferet fra sydøst
mod nordvest i sommeren 1987».
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BEDSTEFORÆLDRE

(4) Simon Adsersen
er født i gården matr.nr. 8a i Børsmose Bye i Aal'sogn den 14.
12.1820 og døde som aftægtsmand i Børsmose den 18.5.1893. Han
blev konfirmeret i Aal kirke 1836, præsten skrev da at hans
kundskaber og opførsel var "gode".
Simon Adsersen var med i den kreds, som arbejdede på at få en
selvstændig kirke bygget i Børsmose på Skolens Lod, hvilket jo
sidenhen lykkedes med bl.a. sønnen Simon Nielsen Simonsen's
hjælp. - Simon Adsersen var gårdejer i Børsmose og søn af (8)
& (9) på side 11 her i bogen!
Gift i Aal kirke den 30.1.1845 med Pigen:
(5) Mette Nielsdatter
som er født i gården matr.nr. la-b i "Kiærgaard" i Aal sogn
den 9.8.1814 og døde i Børsmose den 21.10.1889. - Hun blev
konfirmeret i Aal. kirke den 1.3.1829, hendes kundskaber var
"meget gode" og hendes opførsel "god". - Se hendes forældre
(10) & (11) på side 11 her i bogen!
Blandt deres børn var sønnerne:
(2) Niels Jensen Simonsen, født 1851 - se side 6 her!
(( 2)) Simon Nielsen Simonsen, født 1854 - se side 7-9 her!

(6) Mads Sørensen
er født i gården matr.nr. 2a i Børsmose Bye i Aal sogn den 3.
10.1824 og døde i Børsmose den den 21.12.1890 som aftægtsmand
- han var gårdejer i Børsmose.
Se hans forældre (12) & (13) på side 11 her!
Gift i Aal kirke den 8.11.1848 med Pigen:
(7) Karen Qlesdatter
som var født i gården matr.nr. 8a i "Grærup Bye" i Aal sogn
den 9.4.1823 og døde på aftægt i Børsmose den
/
- 1
Se hendes forældre (14) & (15) på side 11-12 her!
Blandt deres børn var døtrene:
(3) Maren Madsen, født 1851 - se side 6 her!
((3)) Pethrine Margrethe Madsen, født 1857 - se side 7-9 her!
Kirkevejen fra Børanose
til Aal Kirke var før 1902
da Børsmose fik sin egsn
kirke lang, ja hele 6,5 Km.
hver vej; og kun de mest
velhavende kunne scm disse
bønder ags med stude, de
andre og dem var der flest
af, de måtte gå den trælse
vej, hvor der ingen planta
gs var til at give læ!
(Radering efter maleri af
Otto Bache, 1864).
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OLDEFORÆLDRE
(8) Adser Simonsen
er født i "gården matr.nr. 8A i Børsmose Bye i Aal sogn, døbt
Aal kirke 25.4.1773 og død i Børsmose den 18.4.1830, 57 år
gammel. - Han var ejer af faderens gård matr.nr. 8A i Børs
mose med tilhørende egn og tørveskær, se kortet side 13.
I "Hartkornsextracten 1837 for Aal sogn" som ligger i Rigs
arkivet i København, ses han nævnt på side 304. Kilde: Knud
Jensen i Padborg.
Se hans forældre (16) & (17) på sidel2!
Gift i Aal kirke den 14.10.1815 med Pigen:
(9) Anna Nielsdatter
er født i gården matr.nr. 3A i Børsmose Bye i Aal sogn, døbt
Aal kirke 12.2.1786 og døde i Børsmose 21.9.1852, 67 år gam
mel. - Hun blev gift 2'den gang i Aal kirke den 30.10.1831
med Jens Christian Gregersen født i Lønne sogn ca.1800 ( i
Folketællingen 1845 nævnes han som "Jens Christansen"!).
Se hendes forældre (18) & (19) på side 12!
(10) Niels Christensen
er født i gården matr.nr. 2A i Børsmose Bye i Aal sogn, døbt
Aal kirke 28.9.1782 og død i Kjærgaard i Aal sogn 21.2.1844,
62 år gammel af gigtfeber hos sønnen Hans Nielsen der.
Niels Christensen var ejer af svigerfaderens gård i Kjærgaard
og tillige i en årrække strandfoged over Kjærgaard Strandlen.
Se hans forældre (20) & (21) på side 12!
Gift i Aal kirke den 7.10.1803 med Pigen:
(11) Kirsten Hansdatter
som er født i gården matr.nr. 1A i Kjærgaard i Aal sogn, døbt
i Aal kirke "Domin: Septuges:", den 4.2.1776 og døde i sit fø
dehjem den 11.7.1863, 87 1/2 år gammel af alderdom hos sønnen.
Se hendes forældre (22) & (23) på side
14!
(12) Søren Christensen
er født i gården matr.nr. 2A i Børsmose Bye i Aal sogn,' døbt i
Aal kirke 20.9.1789 og død som 65 årig aftægtsmand hos sønnen
Mads Sørensen i Børsmose, den 15.7.1853. - Han var gårdejer af
sin fødegård til en søn overtog denne.
Se hans forældre (24) & (25) på side 14!
Gift i Aal kirke, den 4.3.1815 med Pigen:
(13) Mette Iversdatter
som er født i gården matr.nr. 4A i Børsmose Bye i Aal sogn den
20.4.1794 og døde i gården matr.nr. 2A i Børsmose 30.1.1866
hos sin søn Mads Sørensen.
Se hendes forældre (26) & (27) på side 14!
(14) Ole Pedersen
er født i halvgården matr.nr. 8A i Grærup Bye i Aal sogn, døbt
i Aal kirke 13.3.1782 og døde som aftægtsmand 69 år gammel hos
svigersønnen Jacob Hansen i Grærup den 22.9.1850. - Han var
gårdejer af fødegården og tillige i en årrække strandfoged i
Grærup Strandlen. - Se forældrene (28) & (29) på side 14!
Gift i Aal kirke den 15.12.1810 med Pigen:
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(15) Maren Jensdatter
Fom er født i husmandsstedet matr.nr. 14A i Oxbøl Bye, døbt i
Aal kirke 16.12.1781 og døde som aftægtsenke i Grærup hos svi
gersønnen Jacob Hansen, den lo.5.1864, 81 1/2 år gammel.
Se hendes forældre (30) & (31) på side 14-15!

TIP-OLDEFORÆLDRE

(16) Simon Nielsen
er født i gården matr.nr. 3A i Børsmose Bye i Aal sogn, døbt i
Aal kirke "Dom: Misencordias:" 1749 og døde i Børsmose, begra
vet i Aal 28.6.1812, 63 1/2 år gammel. - Han var 1778 fæster
af en halvgård i Børsmose, ligeledes 1788, hvor gården da til
hørte "Hennegaard Gods", halvgården havde da et hartkorn på 21-1-1. Ved "Bygningsskatten 1802" i Rigsarkivet i København var
han selveier af samme gård, som senere fik matr.nr. 8A. Kilde:
Knud Jensen i Padborg.
Se hans forældre (32) & (33) på side 16-18!
Gift i Aal kirke den 31.1.1772 med Pigen:
(17) Kiersten Adzersdatter
som er født i halvgården 7A i Grærup Bye i Aal sogn, døbt i Aal
kirke "Dom: 4'ta Adventys:" 1751, hvilket er den 20.12.1750 idet kirkeåret jo starter med første søndag i advent! - Hun døde
I Børsmose, og begravedes i Aal den 31.3.1784.
Se hendes forældre (34) & (35) på side 18!
(18) Niels Nielsen Kjærgaard
er født i gården matr.nr. 3A i Børsmose i Aal sogn og døbt i Aal
kirke den 18.2.1753 og døde der den 29.3.1833, 80 år gammel. Han var 1788 fæster under Hennegaard Gods af en gård i Børsmose,
hvis hartkorn var 3-6-1-0. I 18o2 var han selvejer og gården fik
1837 matr.nr. 3A i Børsmose. - Han var i en årrække strandfoged
i Børsmose Strandlen. - Se forældrene (36) & (37) på side 18!
Gift i Aal kirke den 18.6.1785 med:
(19) Mette Sørensdatter
som er født i gården matr.nr. 3A i Kjærgaard i Aal sogn og
døbt i Aal kirke "Dom: Oculi:" 1755 og døde i Børsmose som
aftægtsenke 81 år gammel den 29.1.1838.
Se hendes forældre (38) & (39) på side 18!
(20) Christen Nielsen
er født i gården matr.nr.2A i Børsmose Bye i Aal sogn, døbt
i Aal kirke 2.2.1748 og døde i Børsmose den 7.11.1836. - Han
var fæster af sin fødegård i Børsmose, hvis hartkorn 1778 var
3-1-1-1 og 1788 hørte under Hennegaard Gods, 18o2 var.han selv
ejer. - Se hans forældre (40) & (41) på side 18!
Gift i Aal kirke den 13.12.1776 med Pigen:
(21) Mette Sørensdatter "den ældre"
som er født i gården matr.nr. 3A i Kjærgaard i Aal sogn og
døbt i Aal kirke 12.3.1747 og døde i Børsmcse 8.9.1847, 100 1/2
år gammel. - Se hendes forældre (42) & (43) på side 19!
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- 14 (22) Hans Christensen
er født i "Kjærggard" i Aal sogn, døbt i Aal kirke 28.7.1737
og døde der 26.11.1814. - 1778 var han fæster af en halvgård
i Børsmose, hvis 1688 hartkorn var l-0-o-l, 1788 var han fæ
ster under Hennegaard Gods i samme gård, 18o2 er han selvejer
- denne gård fik 1837 matr.nr. 1A.
Se hans forældre (44) & (45) på side 19!
Gift i Aal kirke den 12.6.1767 med Pigen:
(23) Mette Hansdatter
som er født i "Grærup" i Aal sogn, døbt i Aal kirke 21.12.1738
og døde i Kjærgaard 21.1.1829.
Se hendes forældre (46) & (47) på side 19!
(24) Christen Nielsen = (20)
(25) Mette Sørensdatter =

på side 12!

(21) på side 12!

(26) Iver Madsen
er født i gården matr.nr. 4A i Børsmose Bye i Aal sogn, døbt i
Aal kirke 3.10.1762 og død i Børsmose den 6.11.1837, 75 ar gam
mel. - Han overtager mellem 1788 og 18o2 fødehjemmet i Børsmose
efter faderen, gårdens hartkorn var 1688 3-3-1-2, han var selv
ejergårdmand 18o2. - Se forældrene (52) & (53) på side 19-20!
Gift i Aal kirke den 30.10.1789 med Pigen:
(27)
som
Aal
mel.

Dorothe Hansdatter
er født i gården matr.nr. 1A i Kjærgaard, Aal sogn og døbt i
kirke den 12.5.1768 og døde i Børsmose lo.1.1840, 71 år gam
- Se hendes forældre (54) & (55) på side20!

(28) Peder Nielsen
er født i gården matr.nr. 7A i Øster Wrøgum i Aal sogn og døbt i
Aal kirke "Festo Halleelaja" 1753 og døde i Grærup i Aal sogn
den 28.1.1828. - Gårdene i Grærup lå i gamle dage i en klump.
Peder Nielsens gård var trelænget, og hovedlodden lå ved vejen
til Aal kirke og Skjødstrup. Endvidere hørte til gården 8A en
hedelod, en englod, lodder i "Klynekiær" og lodder i Aål Mærsk.
Gården havde også andel i den nu fredede "Langsøe", hvor der
dengang var godt fiskevand. Gården var på ialt 198 tdr. land. Peder Nielsen var l'ste gang gift med Maren Simonsdatter, der
døde i barselssengen i januar 1781 efter knapt et års ægteskab,
hun var datter af Simon Knudsen der fik fæstebrev på gården' i
Grærup, dateret Hesselmed 19.3.1745. - Peder Nielsen giftede
sig altså til sin gård. I 18o2 var han selvejer, hovedparcellens
hartkorn var 1688 1-3-0-1, han var tillige i en årrække strand
foged i Grærup Strandlen. - Se forældrene (56) & (57) side 20!
Gift i Aal kirke den 8.6.1781 med Pigen:
(29) Pernille Oluffsdatter
som er født i "Lyckesgaard" i Vester Wrøgum,
2.7.1756 og døde i Grærup den 12.2.1826.
Se hendes forældre (58) & (59) på side20!

døbt i Aal kirke

(30) Jens Hansen
er født på "Engevei i Oxebøl Bye" i Aal sogn, døbt i Aal kirke
"Domin: Judica 1733" og død Oxbøl Bye den 1.11.1821. - Han var
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tømmermand i Oxebøll Bye, hvor han fæster et boelssted med
jord, dateret: Hisselmed 25.11.1763, som Michel Christensen
var fradød. - I "Hartkornsextracten 1788" der er i Rigsarki
vet, læser vi at boelsstedets 1688 hartkorn var 0-2-3-1. Kilde: Knud Jensen i Padborg.
Se hans forældre (60) & (61) på side 20-21!
Gift i Aal kirke den 27.11.1766 med Pigen:
(31) Kjersten Sørensdatter
som er født i den da anseelige "Giedberiggaard" ved Skjødstrup
i Aal sogn, døbt i Aal kirke 30.8.1744 og død i Oxbøl Bye, be
gravet i Aal 28.2.1813, 68 år gammel, mindre 7 måneder og 3
uger. - Se hendes forældre (62) & (63) på side 21!
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Hovedparten af denne slægts aner har været FÆSTEBØNDER
ligesom 9o% af landets befolkning var det før år 1788,
hvor det ved-lov blev muliggjort at handle frit med sit
liv og sin tilværelse. - Forordningen herover var da
også ét stykke revolutionspapir set med borgerens øjne.

En fuldstændig fotokopi af ovennævnte forordning kan købes
gennem det stedlige bibliotek! - Det kan også anbefales at
låne bogen "Herremand og Fæstebonde" af Hans H. Fussing, 1973.
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2 x Tipoldeforældre.

(32) Niels Hansen "Kjærgaard" = (36) på side 18!
er født i "Kjærgaard" i Aal sogn ca. 1717 (dåben indført på
pag. 37a nederst i Aal kirkebog, nemlig : "Dom: 21. Post. Trinit:", men præsten har glemt at føre året!). - Han døde som
aftægtsmand i Børsmose, og begravedes i Aal 6. Post. Trin.1788,
da 71 år gammel. - Se forældrene (64) & (65) på side 25!
Gift i Aal kirke den 6.11.1748 med Pigen:
(33) Mette Simonsdatter = (37) på side 18!
hun er født i gården matr.nr. 3A i "Bøstmose" og døbt i Aal
kirke 25. Post. Trinit: 1717 og døde i Børsmose, begravet i
Aal den 17.2.1793, da 76 år gammel.
Se hendes forældre (66) & (67) på side 25!
Niels Hansen's Fæstebrev:
Underskrevne haver stæd og fæst, saa og hermed stæder og
fæster til ærlig og velagte unge karl, Niels Hansen af Kieregaard, der med fri pas til mig er ankommet, en mig tilhørende
gaard udi Børstmose Bye, som Simon Hansen sidst i fæste havde,
paaboede og fradøde, og nu hans enke Leene Madzdatter godvillig
haver opladt og afstanden, med vilkaar, bemeldte Niels Hansen
ægter hendes datter Mette Simonsdatter; hvilken fornævnte gaard
er staaende for hartkorn, efter nye matricul, 3 tønder 6 skæp
per 1 fjerdingskar 0 album. Bemeldte Niels Hansen udi i sin
livstid maa have, nyde, bruge og beholde, med alt hvad der nu
tilligger og af alders tid med rette tillagt haver, paa condition, at han deraf aarlig og udi rette tider, samt paa behørige
steder, udreder og fyldist betaler alle Kongelige skatter, som
nu er, og efterdags paabudne vorder; item betaler aarlig land
gilde til hver aars Martini for alle landgilde specier rede
penge, efter accord 9 Rigsdaler.
Som og forretter den pligt af stedet, ligesom hans formand
forretter haver, holder stedets bygning og besætning i lovfor
svarlig magt og stand, da samme nu i fuldkommen stand antages;
dets ejendomme forsvarlig dyrker og driver, intet derfra bortleier, eller gaarden fravender, holder stricte over stedets og
byens lyng- og tørveheder, og øvrige tilhørende grunde, at sam
me ikke bruges, eller tillades at bruges af andre og uvedkdmmen
de; giver enken sin føde og klæde hendes livstid, og sønnen
Jens Simonsen sin arvepart efter skiftebrevet og øvrige afhand
lende accord, naar han sig paa godset ansætter.
løvrigt retter sig efter Kongelig Majestæts allernaadigste
lov og forordninger, og være mig, og efterkommende husbonde,
saavel som visse bud, hørig og lydig, alt under dette fæstes
fortabelse. Til bekræftelse under min haand og signet.
Datum Hisselmed, Den 18. September 1748.
underskriver

Paa husbondens vegne

S. Christensen
Ligelydende original fæstebrev haver jeg til mig annammet, og
hermed lover dets indhold, næst Gud bistand, at efterkomme,
tilstaar under min haand.
... n
.
Niels Hansen Kiæregaard.
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Niels Hansen's fæstebrev findes i original i Landsarkivet
for Nørrejylland i Viborg, og findes der i: Arkiv nr.
G.459 løbe nr. 11 side 34b-35a (Hesselmed Fæsteprotokol).
Det er en nedfotograferet fotokopi af originalen som ses
på side 17 og oversættelsen på side 16. - Gården som her
fæstes, er den som senere i 1844 bliver til matr.nr. 3A.
(34) Adzer Knudsen
er født i "Grærup" og døbt i Aal kirke Michelsdag 1714 og
døde som aftægtsmand i Grærup, begravet i Aal 15.11.1778,
da 65 år gammel. - Den 23.9.1748 underskriver han et fæste
brev på Hisselmed på det boel i Grærup, som hans far havde
haft i fæste og var fradød, hvis 1688 hartkorn var 0-4-1-0.
Se hans forældre (68) & (69) på side 26!
Gift i Aal kirke den 2.2.1747 med Pigen:
(35) Kirsten Hansdatter Friis
er født i "Grærup" (præsten har glemt at indføre hendes dåb,
men fra skiftet efter hendes mor kender vi hendes alder) 1718 og døde i Grærup, begravet i Aal 15.9.1794, 76 år og en
måned gammel. - Se hendes forældre (70) & (71) på side 26!
(36) Niels Hansen "Kjærgaard" =
(37) Mette Simonsdatter =

(33)

(32) på side 16-18!
på side 16!

(38) Søren Madzsøn = (42) på side 19!
er født i "Kieregaard" i Aal sogn, døbt i Aal kirke 26.5.
1715 og døde i Kjærgaard 85 år, mindre 5 måneder og 3 uger,
begravet i Aal 3. søndag i Advent 1799. - Han var fæster af
en halvgård i "Kieregaard", hvis 1688 hartkorn var 1-4-1-1
1/2, gården ejedes 1788 af Hennegaard, men havde tidligere
været under "Grubbesholm"!
Se hans forældre (76) & (77) på side 26!
Gift i Aal kirke den 25.1.1747 med Pigen:
(39) Maren Johansdatter = (43) på side .19!
som er født i "Børstmose" i Aal sogn, døbt i Aal kirke den
23.2.1718 - hun døde i Kjærgaard og begravedes i Aal den
17.8.1794.
Se hendes forældre (78) & (79) på side 26-27!
(40) Niels Madsen = (48) på side 19!
er født i "Børstmose" i Aal sogn 1704 (præsten har glemt
at føre kirkebogen), men ved vielsen opgives han at være
"af Børstmose". Hån døde der og begravedes i Aal 16.11.1777
73 år gammel. - Han var fæster af en halvgård i Børsmose,
hvis hartkorn var 3-1-1-1 og hørte under Hennegaard.
Se hans forældre (80) & (81) på side 27!
Gift i Aal kirke den 23.1.1732 med Pigen:
(41) Birgitte Madzdatter = (49) på side .19!
som er født i "Kieregaard" i Aal sogn juli 1707 og døde i
Børsmose, begravet i Aal 4.11.1792, 85 år mindre 4 måneder.
Se hendes forældre (82) & (83) på side 27!
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(42) Sgren Madzsøn -

(38) på side 18!

(43) Maren Johansdatter = (39) på side 18!
(44) Christen Madzsøn = (108) på side
er født i "Kieregaard", døbt i Aal den 7.5.1711 og døde i
Kjærgaard, begravet i Aal 8.8.1762, 51 år gammel. - Han
var fæster i Kjærgaard, boelssteddet hørte 1731 under
Grubbesholm og dette år betalte han 1 Mark og 8 Skilling
til ejeren for "Fæstebrev, Revers og Kvitteringsbog".
Se hans forældre (88) & (89) på side 27!
Trolovet i Aal kirke den 16.3.1730 med Pigen:
(45) Dorothe Hansdatter
som er født i "Kieregaard" i Aal sogn 1705 og døde der, hun
begravedes i Aal den 12.7.1767, da 62 år gammel.
Se hendes forældre (90) & (91) på side 27!
(46) Hans Madzsøn
er født i "Kieregaard" i Aal sogn 1702, død i Grærup 80 år
gammel og begravet i Aal 3.11.1782. - Han var fæster af et
boelssted, hvis 1688 hartkorn var 1-6-2-0 og 1778 hørte un
der Hennegaard.
Se hans forældre (92) & (93) på side 27!
Gift i Hoe kirke den 3.10.1728 med Pigen:
(47) Kirsten Nielsdatter
som er født i "Sønderballe" i Hoe sogn 1699 og døde i Grærup
og begravedes i Aal 15.11.1772, 73 år gammel.
Se hendes forældre (99) & (95) på side 27!
(48) Niels Madzsøn = (40)

på side 18!

(49) Birgitte Madzdatter (41) på side 18!

(50) Søren Madzsøn =

(38) på side 18!

(51) Maren Johansdatter =

(39) på side 18!

(52) Mads Pedersen
er født i "Oxebølle" i Aal sogn, døbt i Aal kirke den 2.7.1730,
døde i Børsmose Bye den 22.3.1818, da 90 år gammel hos sønnen
Iver Madsen i Børsmose.
Mads Pedersen var gårdfæster af en gård i Børsmose, hvis 1688
hartkorn var 3-3-1-2 jf. Hartkornsspecificationen 1788, da hørte
gården under Hennegaard Gods. - Han var tillige den første
skoleholder vi kender ved navn i Børsmose!
Se hans forældre (104) & (105) på side 28!
Gift i

kirkeden

/

-17

med:

Anne Iversdatter
som var født
i sogn cirka 1721 og døde i Børsmose, begra
vet i Aal den 1.1.1800, da 79 år gammel.
Hendes forældre kendes ikke med sikkerhed endnu!
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(54) Hans Christensen
er født i "Kiæregaard”, døbt i Aal kirke den 28.7.1737
og døde i Kjærgaard den 26.11.1814. - Han var først fæ
ster af en halvgård i Kjærgaard, hvis 1688 hartkorn var
1-0-0-1 og som 1778 og 1788 hørte under Hennegaard Gods,
men ved Bygningsskatten 1802 var han Selvejer af samme
gård, den fik 1837 matr. nr. 1A i Kjærgaard.
Se hans forældre (108) & (109) på side 28!
Gift i Aal kirke den 12.6.1767 med Pigen:
(55) Mette Hansdatter - 2 /
som er født i "Grærup" i Aal sogn, døbt i Aal kirke den
21.12.1738 og døde som aftægtsenke i Kjærgaard 21.1.1829.
Se hendes forældre (110) & (111) på side 28!
(56) Niels Madsen
er født i
sogn ca. 1724 og døde i "Øster Wrøgum"
begravet i Aal den 25.1.1784. - Han var fæster af en halvgaard i Øster Wrøgum, hvorpå han underskrev fæstebrev da
teret Hisselmed 28.1.1757, gårdens 1688 hartkorn var da
2-4-0-1/2 og til denne hørte også engen "Ebestoft". Han
fik fæstet på gården ved samtidig at give den forige fæ
ster gi. Gunde Nielsen aftægt til sine dages ende. - Gunde
Nielsen var fæster allerede 1713 her, 1719 solgtes gården
som indtil da havde været Ryttergods til Hesselmed.
I 1778 hørte gården under Hennegaard Gods og det gjorde
den også 1788, men da var det hans søn Gunde Nielsen som
var fæster i gården.
Gift i Aal kirke den 29-12.1752 med Pigen:
(57) Maren Lauritzdatter
som er født i "Grærup", døbt i Aal kirke i april 1728 og
døde i Øster Wrøgum, begravet i Aal den 19.12.1793.
Se hendes forældre (114) & (115) på side 28-29!
(58) Oluff Nielsen
er født i "Lychesgaard" i Wester Wrøgum, døbt i Aal kirke
den 12.1.1722 og døde i Lychesgaard, begravet i Aal den
14.4.1771. - Han over fæstet efter faderen af "Lychesgaard",
1788 er det sønnen Niels Oluffsen som har gården og han er
da Selvejer.
Se hans forældre (116) & (117) på side 29!
Gift i Aal kirke den 12.12.1748 med Pigen:
(59) Mette Christensdatter Jægum
som er født i "Borre" i Aal sogn, døbt i Aal kirke 30.3.
1723 og død i Lychesgaard, begravet i Aal 3.3.1799, da 76
år mindre 3 uger og 4 dage.
Se hendes forældre (118) & (119) på side 29!
(60) Hans Pederssøn
er født på "Engvei" i Sønderbøl i Aal sogn 1706 og døde i
Sønderbøll, begravet i Aal 24.5.1770. - Han overtog fæstet
af moderens boelssted i Sønderbøl, jf. fæstebrev dateret
Hisselmed 22.11.1727 han fik samtidig lovning på, at han
skulde blive fri for "Soldaterie". - Bolets 1688 hartkorn
var 0-0-1-2 og deraf skulde der betales 4 Mark i Landgilde.
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gkiftet efter ham blev dateret Hisselmed 24.1.1772, og
vi kan deraf læse, at han var gift 2’den gang med Anne
Hansdatter som overlevede ham.
Se hans forældre (120) 4 (121) på side29!
Gift i Aal kirke den 30.12.1727 med Pigen:
(61) Anna Bundesdatter
som var født i "Oxebøll" i Aal sogn (det siger kirkebog
en ved hendes vielse!) - men efter fadderne til hendes
børns dåb i Aal kirke, således barnet "Bunde" 1. søndag
i advent 1729 - er hun den pige, som bliver døbt i Aal
kirke 9.11-1699 og da født i "SchiSdstrup" i Aal sogn.
- Hun døde på "Engvei" i Oxebøl og begravedes i Aal den
4.11.1759.
Se hendes forældre (122) 4 (123) på side29-30!
(62) Søren Nielsen
er muligvis fra "Toftmose Bye" i Alslev sogn, idet han ikke
ses døbt i Aal kirke omkring 1715 som han skulle være jævn
før han død. Han begravedes i Aal 17.12.1769, 54 år gammel.
Han giftede sig populært sagt til gården og en forholdsmæs
sig stor rigdom, idet han ved giftermålet overtog fæstet på
svigerfaderens gårdpart i "Giedbierggaard", hvis 1688 hart
korn var 9-S-2-2, gården deltes og i Hesselmed Jordebog 1725
er gården da blevet til en halvgård på 4-6-3-1 hvoraf der
skulle betales 13 Rigsdaler Sølv i Landgilde (skat) årligt.
Gift i Aal kirke den 25.10.1743 med Pigen:
(63) Maren Jensdatter
som er født i "Giedberiggaard" ved Skjødstrup i Aal sogn
1722 og døde der, hun begravedes i Aal den 26.4.1795, 74 år
gammel. - Hun var 2'den gang gift i Aal kirke den 2.11.1770
med Hans Pedersen af Schiodstrup.
Skiftet efter hendes afdøde mand er bevarret i Hesselmed
Skifteprotokol 1770, side 155 og følgende sider.
Se hendes forældre (126) 4 (127) på side 30!
Livet på en fæstebondes gård i Vestjylland 1750.
De gammeldags Huse var tarvelige over al Maade efter
vore Krav til Bekvemmelighed og Hygge nu om Tider. Som en
Regel har de nok hele Landet over været opført af Bindings
værk; Stolperne blev satte paa Skikkelige store Kampesten og
saa højt, at Vandet ingen Stedder kunde naa Træværket, men
til alle Sider have frit Løb; det vandrette Stykke Tømmer,
som forbandt to Stolper eller Stænger, kaldtes Løsholt og
det var atter støttet paa Midten af to lodrette "Dokker"
eller "Dværge", den ene mellem Løsholtet og Remmen.
Vægtavlerne baade for oven og for neden var før Mursten
enes Brug klinede; de, som kunde overkomme det, overstrøg de
øverste Tavl med Kalk; de nederste Tavl led især stærkt mod
Syd og Vest og trængte hvert foraar til at sættes op paa Ny.
De indre Skillerum blev opsatte af lufttørrede Sten, som
man uden særlig Vandskelighed, blot der var adgang til ler,
kunde selv tilberede. Skorstene var endnu saa sent som 1795
ikke alle Steder i Brug, hvad der giver Præsten N. Blicher
Anledning til at sige: "En farlig Uskik er denne, at adskil
lige ikke alene Hus-, men endog Gaardbeboere ikke har Skor-
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stenspiber op over Taget, men kun et Ildsted under aabent
Tag, som ikke er muret højere end til Loftet".
Det er rædsomt at se Gnisterne af den lange tørre Lyng
og Lyngtørv fare op til alle Sider især ved Gildes Færd,
naar det tillige Blæser. Sært nok, at Ildsvaade saa sjælden
derved paakommer.
I Bondens lave Stue var der Lergulv; man lagde gjærne
Hestepander under Gulvet i Loen og i Overstuen, saa' var der
mere Klang i Gulvet, naar Folk tærskede eller dansede, det
var mere "Gjaldert"; naar saa Leret var lagt og færdigt til
at drives med Kølle, kunde unge i Nabolaget blive budte til
en Dans for at jævne det og trykke det sammen.
"Loftsskud" hedder et Loft af pløjede, i hinanden drev
ne Fjælle, fandtes kun i Opholdsstuen, dog plejede der at
være en Smule Loft omkring Skorstenen i Kjøkkenet. I Overstu
en derimod har Edderkopperne i Mands Minde fra ddres Spindel
væv kigget ned paa Gjæsterne, naar de ved festlige Lejlighed
er var bænkede paa uhøvlede "Fyrre-Dæller", der hvilede paa
Fjerdinger eller Træbukke.
Der fandtes intet Sovekammer. I Stuen stod en Bænk
langs Vinduerne, et Bord, en Lænestol med Halmsæde i Kakkel
ovnskrogen og et Skrin med gamle Klude paa Kakkelovnens anden
Side; Ægtesengen var anbragt mellem Skorstenen og Ydervæggen
med Fodenden til hin. De andre Senge stod ved den nordre Væg.
Samtlige disse Senge var da Himmelsenge, men næsten altid
uden Forhæng, hvilket man ikke havde Raad til at anskaffe.
Kakkelovnen var en Bilægger, da der brugtes mange hedetørv, og i dennes Overligger var der paa Forsiden drilet et
Hul, hvori man stak en smækker Jærnstang, der om Aftenen bar
Tranlampen med Sivvæge, og om denne Lampe samledes da alle i
Huset, baade Martd og Kone, Børn, Karl, Pige og Dreng og bandt
af alle Livsens Kræfter for at kunde tjene lidt til Udgifterne
Folk, der endnu er i deres bedste Alder, har i deres
Barndom saaledes staaet ved Tranlampen og lært deres Børnelær
dom. Tælle brugtes næsten ikke, da Faarene var yderlig magre,
og om der end slagtedes mange, var det en Sjældenhed, at der
kunde være Tælle i dem. Ja, Grisene var endog saa magre, at
der i Reglen kun var et Par Pund Flomme i hver.
Den daglige Kost var meget tarvelig. Om Morgenen spiste
man de Kartofler opstuvede, som man levnede Aftenen før, men
uden nogen Slags Tilmad, eller ogsaa man spiste Øllebrød med
Spegesild til; nu spiser man Ost til Øllebrøden; om Middagen
fik man gjærne Kartoffelgrød med lidt Mjødrod (den Synkning,
der blev paa Bunden af Karret, naar man blandede Mjød), at
dyppe i i Stedet for Smør, og 01 at søbe til i Stedet for
Mælk; om Aftenen spiste man trinde Kartofler eller Melgrød
og levnedes der noget af denne, fik man Levningerne næste
Morgen i Øllebrøden.
Sengen har ofte et aabent Rum under, som da for eksempel
bruges til at gjemme Kartofler i om Vinteren for at bjærge
dem mod Frost; men ofte gaar Sengestokken helt ned til Gulvet,
og der er da brolagt med Mursten nederst; oven paa lægges
Tørv eller nogle Knipper Lyng, som man har det; der oven paa
igjen et Knippe Halm eller to og saa Sengeklæderne, der tit
er ypperlige kun efter vores Smag altfor tunge.
I ældre Tider brugtes sikkert udelukkende uldne Lagener,
"Hylsklæder" eller "Tjaal", der blev vasked een eller to Gan
ge om Aaret. Naar Faarene hvert Foraar eller Efteraar tvættedes til Klipning, kom Lagenerne i F’aarevandet sammen med-det
andet Uldtøj, og da man sjældent havde overflødig Besætning
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laa Folkene uden Lagner, saa længe det stod paa. Over Dynen
bredes et pænt, hvidt Lærredslagen til Pynt. En saadan Seng
er om Vinteren særdeles varm og kan være overraaade behagelig
at ligge i, naar Halmen er frisk, rystet godt op, og naar der
ingen Mus er i den; men er Halmen gammel og muggen, hvad den
tit er, - hos Smaafolk skiftedes den kun een Gang om Aaret,
og skal det tages nøje, samles den brugelige Halm endda fra
det, som er blevet til Smul, for at benyttes endnu en Gang, ja, og begynder saa tilmed Musene deres natlige Leg, saa er
det til at fortvivle over. Man er lige ved at falde i Søvn,
men pludselig tildrager en sagte Puslen sig ens Opmærksomhed;
den kommer nærmere, nu standser den, men kun et øjeblik, saa
begynder den paa ny, Straaene knaser og rasler, - til sidst
slipper Musen op paa Lagenet, man griber efter den, men den
springer ned paa Gulvet. Et Øjeblik er der stille, og man
tror at være fri; men nej, der er flere i Følge, og den gamle
Leg begynder paa ny.
Kilde: "Dansk Bondeliv, saaledes som det i Mands Minde førtes,
navnlig i Vestjylland", trykt Kjøbenhavn 1889.
Om hartkorn og landgilde.
Flere stedder her i bogen finder vi ord som "hartkorn"
og "landgilde", da få ved hvad disse to betydningsfulde ord
står for, vil jeg herunder redegøre herfor.
Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter
bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De for
skellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold
til 1 tønde rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning
til havre der var "blødt" korn.
Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men
normen for den almindelige beregning var:
1
tønde rug eller byg ........................ 1
tønde hartkorn
1
gryn eller hvedemel .... 2
1
hvede eller ærter .............. 1 1/2 1
havre ............................................. 1/2
1
humle ............................................. 1/2
4 læs enghø ................................................. 1
skæppe
12 gæs .................................................................. 1
tønde
Ved enevældens indførelse 1660 indkaldtes godsernes jorde
bøger til kongen, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles
jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte "Matrikel
1664", hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn. - Den blev
senere afløst af. Matriklen 1688, som benyttes hyppigt her i
bogen, som udgangspunkt i ejendomshistorien.
1 tønde hartkorn = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album, de
forkortes: tdr., skp., fdk. og alb. - eller benævnes slet og
ret ved en talrække således: 3-0-1-2.
Forklaring til grundtegningen side 24.
Gårdens ruminddeling er således: J. er indgangen til hu
set for mennesker og fæ, fr. er "fremmerset" en mellemting
mellem køkken og bryggers med stald; kb. er to kobåse; st. er
"stegers"; a. er arnestedet (se nedenfor); o. er bageovnen;
t. er tørverum; f. er fåresti; dst. er dagligstuen, som er
husets eneste stue; s. og s. er to lukkede senge; k. er en
pottekakkelovn; p. er en bænk opsat af kampesten og ler under
vinduerne; 1. er "Buret" som er det lille spisekammer.

2 ti

Mindre fæstegård i Vestjylland fra omkring 175o og før.

Forklarring til grundtegningen - se midt på side 23 her!

”Kjælske”, krog
hvori gryden hænges.

Gammeldags arnested med fast ”Fløj'’
eller ”Binde” til gryden.
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3 x Tipoldeforældre.
(64) Hans Nielssøn = (72) på s i d e 2 6 !
er født i "Schiodstrup", døbt i Aal kirke 2.5.1692 som
uægtebarn - han blev født før forældrene blev lovforme
lig gift. - Han døde i "Kiæregaard" og begravedes i Aål
den 29-7.1744, som forhenværende strandfoged, vurderings
mand i Kiærgaard Birk og gårdfæster i Kiærgaard af en halvgaard, som hørte under "Grubbesholm Gods", se herunder;
Kilde: LAV arkiv nr. G.455 lb.nr. 2 pag. 133:
"Anno 1731 den 9. Februar, efter opsættelse fra i
gaar, indfandt vi samtlige os, efter at vi med megen besvær
lighed formedelst den megen nedfaldne Sne, vare komne igjennem Bjergene, tillige med de 4 Mænd, som er Christen Pederssøn Smed fra Halm, Christen Christenssøn fra Wittarp, Peder
Jenssøn fra Øster Wrøgum og Peder Enevoldsen fra Henne Mølle,
- udi Kiæregaard i Aale Sogn hos Hans Nielssøn, hvis hart
korn er 2 Tdr. 4 Skp. 2 Fdrk. 1 1/2 Alb. - Han havde ingen
Fæstebrev paa sit paaboende Hartkorn, heller ikke Kvitte
ringsbog at fremvise, men havde til forrige Fuldmægtig til
Grubbesholm leveret Penge til Fæstebrev, Kvitteringsbog og
Revers 5 Mark, end intet noget af forbemeldte var erholdet.
Skulde svare Aarlig for Landgilde og Hovning 6 Rigsdaler og
4 Mark, men havde ikke kunnet afstedkomme Landgilden Aarlig
at svare, formedelst Jorden taget skade af Sandflugt, og for
dette afvigte Aar havde han icke nogen Landgilde svaret,
Kongelige Skatter resterede ingen, besætningen udi maadelig
stand, ligeledes Bygningen dog noget brøstfældig. Har ellers
et Boel i Fæste af Hospitalet, item nogle Kirckeenge, som
han ellers icke kunde faa sin paaboende Gaards jord dyrket".
I "Riiber Hospitals Iordebog" C.458-41, ses at han fæster to
boel, et i "Aale Sogen", hvor han årligt betaler i leje:
"Naar afgor for Sandschade, 1 Sviin, penge 9 Mark og 6 2/3
Skilling, Smøer 1 Lispund, Lam 1 Lispund". - Det andet bol
lå i "Baarup i Oxebye Sogen" (det nuværende Bordrup), som
han overtager efter faderen den 26.6.1719Se hans forældre (128) & (129) på side 31!
Gift i Aal kirke den 4.1.1717 med Pigen:
(65) Lisbeth Johansdatter = (73) på side26!
som er født i "Borstmose Bye" 1692 og døde som 86 1/2 årig
aftægtsenke i Kjærgaard, begravet i Aal 8.9-1779Se hendes forældre (130) & (131) på side 31!
(66) Simon Hanssøn = (74) på side26!
er født i "Kieregaard" i Aal sogn og døde uden alder i "Børst
mose", begravet i Aal den 11.9-1735- - Han var fæster af en
halvgaard i "Børstmose", hvis 1688 hartkorn var 3-6-1-0 og som
i 1837 fik matrikel nr. 3A.
Se hans forældre (132) & (133) på side 31 ! - Gift med:
(67) Leene Madzdatter = (75) på side 26!
som var født i "Borstmose" den 7.10.1692 og døde der som enke
kone og gårdfæsterske på aftægt hos svigersønnen, begravet i
Aal 23.11.1762.
Se hendes forældre (134) & (135) på side 32!
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(68) Knud Adserssøn
var medfæster sammen med Madz Skræder af et boel i Grærup,
som 1718 ejedes af magister Søren Seerup i Riibe, boelets
1688 hartkorn var 1-0-2-2. Madz Skræder er vel den samme,
som den Madz Adzerssøn som bor i samme boel 1688! - Knud
Adzerssøn døde i Grærup uden alder og begravedes i Aal 18.
Søndag efter Trinitatis 1732 (12.10). - Gift roed:
(69) Anne Søfrensdatter
er født i "Grerup" i Aal sogn og døde der uden alder, be
gravet i Aal den 16.9.1759. - Hendes far er muligvis den
Søfren Christenssøn, som ses i ovennævnte boel i Grærup i
1688 og 1718, men bevis herfor må vente!
(70) Hans Sørenssøn Friis
er sandsynligvis født i Børsmose, han døde i Grærup som
enkemand og begravedes i Aal den 3.10.1756. - Han var fæster
af et boel tilhørende Hisselmed Gods, hvis 1688 hartkorn var
1-3-0-1 og som 4.3.1757 fæstedes til svigersønnen Adzer
Knudsen i Grærup.
Se hans forældre (140) & (141) på side 32! - Gift med:
(71) Kiersten Sørensdatter
var l'ste gang gift med Palle Jenssøn, som døde før 1714,
selv døde hun i Grærup den 26.4.1751 uden aldersopgivelse. Skiftet efter hende findes i "Hisselmed Sifteprotokol 17251758" pag. 309 f.s.
(72) Hans Hielssøn = (64)
(73)

på side 25!

Lisbeth Johansdatter =

(74) Simon Hanssøn =

(65) på side 25.

(66) på side 25!

(75) Leene Madzdatter = (67)

- Gift med:

- Gift med:

på side 25.

(76) Madz Pederssøn Kieregaard = (82)&(84)&(88)&(92)&(100)
var 1692 karl i Kieregaard i Aal sogn, hvor han overtrådte
det 6'te bud med gårdfæster Bertel Oluffssøn's datter Kier
sten, for hvilken forseelse han stod åbenbar skrifte for
den hele menighed i Aal kirke. - Han døde i "Kiæregaard"
og begravedes i Aal den 2.12.1742, uden aldersangivelse,
han var gårdfæster i Kieregaardi - Han var gift med:
(77) Mette Pedersdatter Friis = (83)&(85)&(89)&(93)&(101)
som døde i Kieregaard og begravedes i Aal 5.3.1730. - Det
er muligvis denne "FRIISER-SLÆGT", som har givet mange ef
terkommere en mørkere hudlød end andre!
(78) Johan Søfrenssøn = (86) & (102)
ses første gang 1691 som faddere i Schiødstrup i Aal sogn,
det må derfor antages at han er født der. - Han døde i Børs
mose 1719, hvorefter hans 3'die kone giftede sig igen.
Han var fæster af en halvgård i "Børstmose", og gift 2'den
gans i Ho kirke 1698 med Karen Madzdatter af Nørreballe, hun
døde i Børstmose 1710, hvorefter han giftede sig 3'gangi Ho
kirke den 15.2.1711 med Anne Jensdatter af af Sønderballe,
hun blev gift 2'den gang i Aal kirke 27.10.1720 med Hans
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Christenssøn, der var søn af Christen Hanssøn (afdød).
Gift i Ho kirke den 15.2.1711 med:
(79) Anne Jensdatter
som er født i "Sønderballe" i Ho sogn. - Hendes fødsel og
død kendes ikke, kun forældrene som er (158) & (159 side 32*
(80) Madz Christenssøn
var 1698 og 1714 boelsmand i Børstmose i Aal sogn, ses så
ledes øverst på side 20a i Aal KB nr.l. - Gift med:
(81) Maren Nielsdatter
(82) Madz Pederssøn Kieregaard =

(76)

på side 26 !

(83) Mette Pedersdatter Friis

( 77 )

på side 26 !

=

(84 ) Madz Pederssøn Kieregaard =

( 76) På side 26 !

(85) Mette Pedersdatter Friis

(77)

=

Gift med

på side 26 !

på side 27-.28! - Gift med

(86) Johan Søfrenssøn =

(78)

(87) Anne Jensdatter

(79) på side 28 !

=

Gift med

(88) Madz Pederssøn Kieregaard -

(76)

På side 26 ! Gift med

(89) Mette Pedersdatter Friis

(77)

På side 26.

=

( 90) Hans Simonssøn = (132)
er født i gården "Brich" i Børstmose i Aal sogn, han
var fæster af svigerfaderens halvgård i "Kieregaard",
hvor han døde og blev begravet i Aal 1.1.1737 uden
alder. - Han var første gang gift med Dorothe Bertels-,
datter som var født i gården men døde før 1701.
Se hans forældre (180) & (181) på side32!
Gift 2'den gang i Hi kirke den 27.2.1701 med:
(91) Maren Simonsdatter = (133)
som er født i "Westerballe" i Ho sogn 16.. og døde i
"Kieregaard", begravet i Aal 10.11.1737 uden alder.
(92) Madz Pederssøn Kieregaard =
(93) Mette Pedersdatter Friis =

(76) på side 26!
(77)

på side 26!

(94) Niels Nielssøn .
som var gårdfæster i Sønderballe i Ho sogn.
(96) Madz Christenssøn =

(80)

på side 27! - Gift med:

(97) Maren Nielsdatter =

(81)

på side 27!
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(76)

(98) Madz Pederssøn Kieregaard =
(99) Mette Pedersdatter Friis =

på side 26!

(77) på side 26!

(100)Madz Pederssøn Kieregaard =

(76)

på side 26!

(101) Mette Pedersdatter Friis =

(77)

På side 26!

(102) Johan Søfrenssøn =
(1.03) Anne Jensdatter =

(78) på side 26 -27 !
(79)

på side 27 !

(104) Peder Madzsøn
var en tid fæster i "Oxebølle Bye", således 1725 jævnfør
i -isselmed Jordebog, hans hartkorn var da efter 1688 matrik
len 2-1-0-1 og i Landgilde (skat) skulle han årligt betale
3 Rigsdaler og 2 Mark, samt forrette Hoveri til Hisselmed
af en 1/4 gård. - Han er ikke fundet død i Oxbøl, hvorfor
meget tyder på, at han sidenhen boede i Børsmose måske på
aftægt hos sønnen (52) på side 19 her; og at det er ham som
begraves i Aal
1777, 76 år gammel.
Gift i Aal kirke 6.6.1723 med:
(105) Anna Clausdatter Brich
som er født i "Brichgaard" i Børstmose Bye 1704 og døde i
Børsmose, begravet i Aal 1775. - Hun er datter af gårdfæ
ster i "Brichgaard" Claus Christenssøn Brich og Karen Madzdatter.
(106) Ifver Jenssøn
var husmand under Hisselmed og fæstede til død i 1738 et
"stæd" i Wester Wrøgum. Da kirkebogen ikke oplyser hans
alder ved døden kender vi ikke helt sikkert hans forældre.
- Han var gift med:
(107) Maren Christensdatter
i skiftet efter Ifver Jenssøn, som findes i Hisselmed Skif
teprotokol 1738, side 123b til 125a, ses som lavværge for
hende Thomas Christenssøn i Søehuuse, og han er muligvis
Maren's bror! Men længere kommer vi ikke i denne linie da
vi mangler oplysninger.
(108) Christen Madzsøn =

(44) på side 19! - Gift med:

(109) Dorothe Hansdatter =
(110) Hans Madzsøn =

(45)

på side 19 her i bogen.

(46) på side 19! - Gift med:

(111) Kiersten Mielsdatter =

(47)

på side 19 her i bogen.

(112) Mads
(113)
(114) Lauritz Søfrenssøn
er født i "Grærup" i Aal sogn ca. 1708 (præsten har ikke
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ført kirkebogen for Aal sogn fra år 1700 til 1711!),
han døde i Grærup og begravedes i Aal 3.2.1782. Han
var fæster i Grærup og 2'den gang gift i Oxby kirke
16.12.1731 med Ane Jonsdatter af Weiers, som begrave
des i Aal 25.5.1769.
Se hans forældre (228) & (229) på side 33!
Gift l'ste gang i Aal kirke den 19-5.1926 med Pigen:
(115) Anne Thomasdatter
som er født i "Soehuuse" i Aal sogn, død i Grærup og
begravet i Aal 19.2.1731.
Se hendes forældre (230) & (231) på side 33!
(116) Niels Bundessøn
er født i "Troleholm" i Aal sogn ca. 1686 og døde i
"Lychesgaard" i Wester Wrøgum, begravet i Aal 20.7.1766.
Han var gårdfæster af "Lychesgaard”.
Se hans forældre (232) & (233) på side 33!
Gift i Aal kirke den 19.1.1721 med Enkekonen:
(117) Maren Jonsdatter
som er født i "Weiers" i Oxby sogn 16.. og døde i Lyches
gaard, begravet i Aal uden alder 19-5.1748. Hun var før
ste gang gift med den tidligere fæster i gården Oluuff
Nielssøn, de var trolovet i Aal kirke 23.1.1716.
(118) Christen Nielssøn Jægum
er født i "Jegumgaard" i Janderup sogn, døbt i Janderup
kirke 26.6.1698 og døde som aftægtsmand i "Borre", be
gravet i Aal 15.3.1763. - Han var fæster af en halvgård
i Borre, som tilhørte Hesselmed. - Den lo.lo.1758 afstår
han fæstet til Jens Madsen af Billum, mod at denne ægter
datteren Petronelle og "Giiwer dem fornoden ophold med
Fode og Klæder saalænge de Lewer, og efter deris Død la
der dem Sommelig og Christelig Begrawe".
Se hans forældre (236) & (237) på side 33-34!
Gift i Oxbye Kirke den 8.12.1720 med Pigen:
(119) Karen Terchelsdatter
som er født i "Weiers" i Oxby sogn 1693 og døde i Borre i
Aal sogn, begravet i Aal 28.2.1778 som aftægtsenke.
Se hendes far (238) på side 34!
(120)

Peder

(121) Apellone Hansdatter
hun afstod sit boelssted til sønnen Hans Pederssøn (60) på
side 20, dateret Kisselmed 22.11.1727. - Hvem hun har været
gift med vides ikke, men givet er det, at det er hendes far
som i Hesselmed Jordebog 1709 har bolet, nemlig (242) Hans
Christenssøn i "Sunderboll".
Se hendes far (242) på side 34!
(122) Bunde Søfrenssøn
havde været fæster i "Schiødstrup" i Aal sogn, han døde
som aftægtsmand og oldefar i "Broenggaard" i Aal sogn og
begravedes i Aal den 1.1.1743 uden alder. - Var gift med:
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(123) Kirsten Christensdatter
(124) Niels Sørensen
han er muligvis fæster i "Toftmose" i Alslev sogn, han
ses som fadder hos sønnens dåb i Aal kirke kort efter
dennes vielse i 1743.
(125)
(12fe) Jens Jenssøn Tambour
han døde i "Giedberig" i Aal sogn, begravet i Aal den 15.4.
1742 uden aldersangivelse meget velhavende. - Han ses i
Hisselmed Jordebog 1725, som fæster af en halvgård i Gied
berig, hvis 1688 hartkorn var 4-6-3-1 hvoraf der'årligt
skulle svares 13 Rigsdaler i Landgilde. - Hans skifte som
er meget omfattende og fylder 20 foliesider og findes i
Hesselmed Skifteprotokol 1742 side 188a til 197b.
Som det fremgår af hans tilnavn "Tambour", så har han nok i
sine unge år været tambour ved f.eks. rytteriet.
Og ja det er da også i "I. Jydske Nationale Rytterregiments
Kasseregnskaber" vi finder ham første gang i 1682 under den
daværende Kop- og Kvægskat, han boede da hjemme hos foræl
drene i "Billumgaard".
Se hans forældre (252) & (253) på side 341
Gift i Aal kirke 24.6.1718 med Enkekonen:
(127) Karen Jorgensdatter
hun var enke efter den tidligere fæster af halvgården i
"Giedberig" Christen Lassøn, hun trolovedes anden gang i
Aal kirke 28.4.1718. - Hun er sandsynligvis datter af den
Jorgen Nielssøn som boede i "Giedberig" 28.2.1690 da Aal
degnen tog dom over mange af Aal sogns beboere som varlham
skyldig. Kilde: Tingbogen B.82D lb.nr. 11 side 114b- A
116a.
ÆK

NORDSIDE

Aal Kirke - som gennem 4oo år har dannet rammen om slæg
tens kirkelige handlinger - det er her livet er startet
og her det er sluttet for hovedparten af slægtens aner tusinder af oplysninger fra denne kirkes kirkebøger er
blevet til stammen i denne slægtsbog.
Om kirkens indretning og udsmykning, lån da følgende bog
på biblioteket: "Danske Tufstens Kirker" bind I & II.
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4 x Tipoldeforældre.
(128) Niels Hanssøn = (14 4)
- hverken fødsel, vielse eller begravelse kendes. Derimod finder vi ham ved Matriklen 1681 som medfæster
af 2 halvgårde i "Kieregaarde" i Aal sogn, tillige fæ
ster han et hus i "Borstmoes" og et boel i "Baarup" (nu
værende Bordrup i Oxby sogn).
Ved Matriklen 1688 er situationen en anden idet, han ikke
ses som fæster i Kieregaarde, men fortsat i Borstmoes og
i Baarup. Den sidste fornyes fæstebrevet på den 20.3.1696,
hvor Riiber Hospital da er ejeren.
I Vester Horne Herreds Tingbog (B.82D-11 pag.324a) den 22.
9.1693 læses følgende:
"Christen Jenssøn i Jandrup paa sine egne og sin Bro
der Jens Jenssøn i Baarup hans vegne indkaldte til Ting
følgende: N_i£ls Hans£n_KiLe£egaard^, Niels Anderssøn i Hoe,
Johanne Dynnesdatter i Grærup og Maren Jensdatter i Moscwraae med Deris Lauværger angaaende frasiglese af Arv og
Gæld efter deris Salige Fader Jens Christenssøn i Baarup".
Dette tingbogsudtog fortæller os nu, at Niels Kanssøn i
Kieregaard har været gift første gang med en _ _ _ Jensdat
ter, som må være død før 1697, hvor han da ses at være gift
med (129). - Denne "Jensdatter" er altså søster til Jens
Jenssøn Gundesboll, som var fæster af et boel i Baarup 1718,
han begravedes 78 år gammel i en "fyrkiste" i Oxby 1719- Det vil altså sige han var født omkring 1640. - Gundesboll
ligger i Hemmed sogn i Nørre Horne Herred.
Aal Kirchebog 1692: "26. Junii Publiceret i Aal Kirche Maren
Christensdatter af Schiodstrup, da tiende Niels Hanssøn i
Kieregaarde, og i samme sin Tieneste besvangret paa Ulovlig
maade, hun ham ogsaa efter hendes Bekiendelse for sin rette
Barnefader, som ved forste Bekiendelse.
14. Augusti Publiceret i Aal Kirche Niels Hanssøn af Kiere
gaarde for ovenbemeldte Synd og Forseelelse mod det 6. Bud
med bemeldte Maren Christensdatter, som han dog siden ægtede"
Barnet som der her er tale om er denne bogs ane nr. (64) på
side 25. - Se hans forældre (256) & (257) på side 36!
Gift i Aal kirke den

/

- 1692 med tjenestepigen:

(129) Maren Christensdatter
som antagelig er født i "Schiodstrup" i Aal sogn 16.. og
døde i Kieregaard, begravet i Aal den 16.12.1736 uden alder.
(130) Johan Søf renssøn = (78)

på side 26-27! - Gift rned:

(131) Gorrit Christensdatter
som døde i barselssengen i gården i "Børstmoes" efter at have
født deres andet barn "Else". Gorrit begravedes i Aal 18.8.
1697, uden aldersangivelse.
<Q

(132) Hans Simonssøn = ti48) på side 32.
er født i "Brichgaard" i Børstmose i Aal sogn, han var gård
fæster i Kieregaarde hvor han døde, begravet Aal 1.1.1737
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uden alder. Han var gift 2’den gang i Hoe Kirke 27-2.1701
med Maren Simonsdatter af Westerballe.
Se hans forældre (264) & (265) på s^/e 36!
Gift med:
(133) Dorothe Bertelsdatter = (149) på side 32.
er født i "Kieregaard" i Aal sogn. - Hendes far er (266)!
(134) Madz Christenssøn = (150)
boede i "Børstmose" i Aal sogn, der døde han og begravedes
i Aal den 13.3.1729 uden alder. - Gift med;
(135) Mette Simonsdatter = (151)
jævnfør Matriklen 1664 og 1688 hedder den gård som de be
boede "Brichgaard", medfæsteren var da Hans Christenssøn.
(140) Søfren Friis
var ved et barns dåb i Aal kirke 9.10.1691 boende i "Børst
mose", han begravedes i Aal uden alder 14.1.1739. Gift med:
(141) Karen Hansdatter
hun døde i Bøstmose og begravedes i Aal uden alder den 25.
Søndag efter Trinitatis 1730.
(144) Niels Hanssøn =

(128) på side 31. - Gift med:

(145) Maren Christensdatter =
(146) Johan Søfrenssøn =

(130) på side 31. - Gift med;

(147) Görrit Christensdatter =
(154)

Peder Friis =

(129) på side 31.

(131)

på side 31!

(166),[170),{178),(186),(198),(202 )

(158) Jens Jæssøn = (174) & (206)
var fæster 1711 i "Sonderballe" i Hoe sogn.
(180) Simon Hanssøn = (264)
var 1688 og 1693 medfæster af "Brichgaard" i Børstmose i
Aal sogn. - Se hans far (360) side 36!
- Gift med;
(181) Kiersten Pedersdatter =

(265)

(210) Claus Christenssøn Brich
var gårdfæster i Børsmose og gift med:
(211) Karen Madzdatter
(216) Madz Pederssøn Kieregaard = (76) side 26. Gift med:
(217) Mette Pedersdatter Friis =
(218) Hans Simonssøn =

(77) på side 26!

(90) på side 27.

- Gift med;

(219) Maren Simonsdatter = (91) på side 27 her i bogen.
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(220) Madz Pederssøn Kieregaard = (76) på side 26. Gift
med (221) Mette Pedersdatter Friis = (77) på side 26!
(222) Niels Nielssøn =

(94)

på side 27!

(228) Søfren Nielssøn Østergaard
var gårdfæster i "Østergaard" i Grærup i Aal sogn, hvor
han døde og begravedes i Aal 23.8.1750 uden aldersangivelse.
(230) Thomas Christenssøn Brich
er født i "Soehuuse" i Aal sogn 1680, døde der som eftægtsmand og blev begravet i Aal 15.11-1767- - Han afstår 23.8.
1738 fæstet af sin halvgård i Soehuuse til Hans Simonsen fra
Børsmose, imod at denne giver ham og hustruen den fornødne
aftægt så længe de lever (Hesselmed Fæsteprotokol 1738, side
15a-15b). Men så sent som 28.4.1753 fæster han på Hesselmed
en kvartgård i Wester Wrøgum.
Se hans far (460) på side 36-37!
Gift med:
(231)_________________________________
som døde i Wester Wrøgum uden alder og navn, hun begravedes
i Aal 16.3.1757: "Thomas Christenssøn’s Hustrue Begrafven"!
(232) Bunde Henrichssøn
er født i "Broenggaard" i Aal sogn 16.. og døde i "Troleholm"
- han begravedes i'Aal uden alder 1.3.1739. - Han var 1688,
1691 og 1718 fæster af en halvgård i Troleholm, hvis hart
korn 1688 var 4-1-2-1 1/2, fæstet af gården havde han over
taget efter svigerfaderen. - Han var muligvis gift l’ste
gang med en søster til sin anden kone Mette Jepsdatter!
Se hans forældre (464) & (465) på side 37«
(234) Jon Jenssøn
var Selvejergårdmand i Weiers i Oxby sogn, født ca.
død Weiers, begravet i Oxby 31.12.1727. - Gift med:

1645 og

(235) Maren Adzersdatter
som var født ca. 1658 og døde i Weiers, begravet i Oxby den
1.1.1738, 80 år gammel.
(236) Niels Backenssøn
er temmelig sikkert født i "Bandsberig" i Janderup sogn, han
døde som fæster af den halve "Jegumgaard" i Janderup sogn,
muligvis af pest sammen med flere andre, og begravedes i
Janderup den 22.3.1706. - Han var første gang gift i Jande
rup kirke 5.3.1693 med Karen Thomasdatter, som dør i gården
og begraves i Janderup 9-9.1696. - Gården som han fæstede
hedder i dag 1984 "Egelund".
Se hans far (472) på side 37!
Gift 2’den gang i Janderup kirke 17.10.1697 med Pigen:
(237) Anna Nielsdatter
som er født i "Bandsberig" i Janderup sogn 1668 og døde i
"Jegumgaard", begravet i Janderup 1743. - Hun var 2’den
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gang gift i Janderup kirke 8.5.1707 med Peder Nielssøn
Borck, som dør i Jegumgaard 1724, 54 år gammel. - Fra
dette hendes andet ægteskab stammer en sølvkande, som
nævnes i et skifte fra Broenggaard 1740.
Se hendes forældre (474) & (475) på side 37!
(238) Terchel Knudssøn
boede 1693 og 1718 i "Weiers" i Oxby sogn, hvor han var
medfæster af en gård, hvis 1688 hartkorn var 3-4-2-1 i
Jordebogen 1718, og da ejedes af sognepræsten Hans Winther
i Janderup.
Det er fra denne mand, at efterfølgende tittelperson har
fået sit fornavn, nemlig: "Kjære Broder, breve fra Husmand
Terkel Kristensen 1866-1918" ved Flemming Just 1982, udgi
vet af Historisk Samfund for Ribe Amt.
(242) Hans Christenssøn
var 1709 fæster af et Boel i "Sbnderboll" i Aal sogn, som
tilhørte Hisselmed.
(244) Søfren Bundessøn
var 1664 fæster af den halve "Giedberiggaard" i Aal sogn,
han nævnes ikke ved matriklen 1681, hvorfor han da sikkert
er død. - Hans forældre og bedsteforældre menes kendte, men
nærmere undersøgelser i København er påkrævet.
(252) Jens Jenssøn Giedberig
er født i "Giedberiggaard" i Aal sogn. - Han var fæster af
"Billumgaard" i Billum sogn fra 1656 til 1692, som han fæ
stede af "I. Jydske Nationale Rytterregiment".
Læs videre om hans bedrifter i følgende bog, som kan hjem
lånes gennem biblioteket: "Janderup og Billum Sogne" bind II
side 134-135 (udgivet Janderup 1982).
Se hans far (504) på side 37!
Gift i Billum kirke den 9.11.1656 med Pigen:
(253) Mette Pedersdatter
som var født i "Billumgaard".
Se hendes forældre (506) & (507)

på side 37!

(254) Jorgen Nielssøn
var 1688 fæster af den halve "Giedberiggaard" i Aal sogn.

Denne side er nedfotograferet med 30%-, den
i "Matriklen 1664", som medfæster af de to
gaardt ses udfor * ane (256) Hans Nielssøn;
for
ses ane (180) på side 32, gården er

udgør side 309
gårde i Kierreog nederst ud
"Brichgaard"!
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5 x Tipoldeforældre.
(256) Hans Nielssøn = (288)
han nævnes 1640 som Kgl. Majestæts Delefoged i Wester
Horne Herred (jævnfør ”Nørre Nebel-Lydum Sogne" af H.K.
Kristensen, side 148). - Vi møder ham nu med jævne mel
lemrum i Tingbøgerne frem til 1676, hvor det da fremgår
at han har to sønner, nemlig: 1/ Niels Hanssøn bosat i
Kieregaard og 2/ Hans Hanssøn i Øster Wrøgum.
I Matriklen 1664 er han medfæster af de to halvgårde i
"Kieregaarde" i Aal sogn sammen med Bærthel Oluuffssøn
og Frantz Søffrenssøn. - Samtidig ses han som fæster af
et boel i "Børstmoes", samt et i "Baarup" (nuværende
Bordrup i Oxby sogn). Sidstnævnte boel hørte under Grev
skabet Schackenborg, men solgtes ved Skjøde af 6.11.1673
til Riber Hospital. - Fæsteafgiften sattes til årligt:
" 1/2 Mark, 6 Skilling og 2 Albus til Helmis, samt 1/2
Mark, 6 Skilling og 2 Albus til Wolmis, 1 Riiberpund Smør,
1 Swin, 1 Lam, 8 Hestes Gæsteri, af dette gifuer han halv
syvende Mark, 2 Skilling og 2 Albus".
(264) Simon Hanssøn =

(180) på side 32. - Gift med:

(265) Kiersten Pedersdatter - (181)

på side 32 her i bogen!

(266) Berthel Oluffssøn
han var fæster åf en halvgård i "Kieregaarde" ved Matrik
lerne 1664 og 1681, men 1688 er han der ikke mere!
(268) Christen Madzsøn Brich = (420) her på siden!
var 1631 fæster af den halve "Brichgaard" i Aal sogn, hvor
han da på Tinget anklages for at grave en grøft uden ind
hentet tilladelse hertil!
(288) Hans Nielssøn =

(256) her på siden!

(360) Hans Christenssøn Brich
var fæster af den halve "Brichgaard" i Børstmoes i Aal sogn
- han er søn af ovennævnte (268) her på siden!
(420) Christen Madzsøn Brich - (268) her på side 36!
(434) Peder Friis = (154) på side 32 her i bogen!
(436) Simon Hanssøn = (

180) på side 32 her i bogen!

(460) Christen Christenssøn Brich
var født i "Brichgaard" i Børstmoes, han var medfæster af
en ryttergård i "Soehuuse" i Aal sogn, hvori der er beva
ret et syn fra 1686, som lyder således:
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"Kan saa 4 Tønder Rug, 2 Tønder Byg. Avl: 29 Traver
Rug af 1 Skp., 13 Traver Byg af 1 Skp., 5 Læs Høe, har
4 Bæster, 3 Køer, 1 Kvie, 1 Kalv, 6 Faar, 1 Swiin.
Bygni ng: 29 fag ialt, mangler 9 Bjælker, 8 Spær, 16 Stol
per, bruget skarp, og undertiden med Sandflugt fordærves,
var derfor 2 Skp. afslag bevilget, som dog ej nydes. 1685
bekommet laanekorn, som i aar, formedelst kornets ringhed,
ej betales kan, som er 4 Skp. Rug og 4 Skp. Byg."
Se hans far (920)

på side 38!

(464) Henrich Ifwerssøn
var 1664 fæster af den halve "Broenggaard" i Aal sogn, han
er død før Matriklen 1681. - Se faderen (928) side 38!
Gift med: ( 465 ) Mette Bundes^ at.t£r
som ses i såvel Matriklen 1681 og 1688, som "Mette, Salig
Henrich Ifwerssøn's", men jævnfør Aal degnens klage på
Wester Horne Hereds Ting 28.2.1690 er hun ikke nævnt, hvil
ket kan betyde at hun er død på dette tidspunkt!
(472) Backen Jenssøn
nævnes 1681, 1686 og 1688 som fæster af en halv gård i
"Bandsberig" i Janderup sogn - også denne gård var en Ryttergaard, dens hartkorn 1688 var: 4-4-0-0.
(474) Niels Madzsøn Rasch
er født omkring 1630 og var fæster af en halvgaard i "Bandsberig" i Janderup sogn 1664, 1681, 1686 og 1688, hvis 1688
hartkorn sattes til 7-0-0-0, også denne gård var en Ryttergaard. - Noget før han døde 4'de Søndag efter Paaske 1705
fik svigersønnen fæstet af gården.
Se hans forældre (948) & (949) på side 38!
(504) Jens Nielssøn
han nævnes som fæster af den halve "Giedberiggaard" i Aal
sogn ved et Tingsvidne af 1633 i Wester Horne Herreds Ting.
(506) Peder Christenssøn
han var tidligt Ridefoged på Hesselmed, men overtog ved vi
elsen 1639 fæstet af "Billumgaard" i Billum sogn. Han døde
i Billumgaard 1655 som "Erlig og Velagte".
Trolovet i Billum Kirke den 3.10.1639 med:
(507) Marina Mad?,datter
af "Billumgaard".
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6 x Tipoldeforældre.

(528) Hans Christenssøn Brich = (360) på side 36 her i bogen!
(720) Christen Madzsøn Brich =

(268) På side 36 her i bogen!

(920) Christen Madzsøn Brich =

(720) og (268)

(928) Iffuer Henrichssøn
nævnes i Tingbogen 1644 og 1647 som Hesselmed's Deléfoged, han
boede da i "Oxebolle Bye" i Aale Sogen. - Forældre kendes ej!
(948) Madz Nielssøn Rasch
er født omkring 1585 i "Bandsberig" i Janderup sogn, hvor han
siden overtog fæstet 3f faderens halvgård. - Han var i 45 år
Kongelig Majestæts Delefoged i Wester Horne Herred, og begra
vedes i Janderup den 1.8.1655.
Se hans far (1896) på side 38!
Gift med:
(949) Dorothe ________
som levede under Matriklen 1664 som enke i Bandsberig.

7 x Tipoldeforældre.
(1056) Christen Madzsøn Brich = (268) på side 36 her i bogen!
(1896) Niels Rasch
nævnes 1588 som fæster af en halvgård i "Bandsberig'’ i Janderup
sogn. - Se mageskiftet nå side 39, hvori han nævnes (ér under
streget). - Han døde over 100 år gammel og begravedes i Jande
rup den 28.2.1658. - Måske søn af (3792)!
Gift med:
(1897) Bodil ___________ _
som døde i "Bandsberig" og begravedes i Janderup 20.8.1654.

8 x Tipoldeforældre.

13792)_Madz Rasch
er den ældste "Rasch" vi kender, som har boet i den østlige del
af Janderup sogn, og som meget sandsynlig er denne slægts æld
ste ane. - Fra Knud Jensen’s afsnit om Hyllerslev i "Janderup
og Billum Sogne" bind-III side 93 vil jeg udtage følgende oplys
ninger: ....w1545 var Madz Rasch med til at udstede et tingsvid
ne og sætte markskel’*. Gården som han beboede dengang, ligger på
matr.nr. 15 i Hyllerslev, eller nuværende adresse: Adelengvej 14
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Slægten fra:
SONDER HEDELAND ved BØRSMOSE

I. Mads Søren Simonsen
er født i gården på Sønder Hedeland, i Børsmose, matr. nr.
4b den 23.4.1875 og døde samme steds den 5.12.1938.
Den 29.1.1900 overtager ban fødehjemmet af moderen ved skø
de, som lyder således:
"Underskrevne Maren Simonsen født Madsen, Enke efter
Niels Jensen Simonsen af Børsmose i Aal sogn, tilstaar og
herved Vitterliggjør at have solgt og afhændet til min Søn
Mads Søren Simonsen efternævnte mig ifølge Skifteudskrift
her Tinglæst samtidig hermed, tilhørende Ejendomme med vi
dere nemlig:
A, Stedet Matr. nr. 4b Børsmose, Aal Sogn, for Hartkorn
1 Skæppe, 2 Fjerdingkar, 1 Album, Gammelskat 3 Kro
ner og 16 Orer, med Kirke-, Korn og Kvægtiende samt
Konge- og Kvægtiendeandel, og paastaaende Bygninger
med Muur og Sømfaste Tilbehør, Sæd, Avl og Afgrøde,
samt alt mit Udbesætning og Avlsredskaber, og ørigt
rette Tilligende.B, Ejendommen Matr.nr. 4c Børsmose, Aal Sogn, for
Hartkorn 4 Skæpper og 1/2 Album, med Kirketiendean
del, Sæd, Avl og Afgrøde og rette Tilliggende.
Den betingede Kjøbesum er 2.800 Kroner, skriver To Tu
sinde og Otte Hundrede Kroner, hvoraf regnes for Besætning og
Løsører 600 Kroner, og som dels berigtiges ved, at Kjøberen
overtagerat tilsvare Den Vest- og Sønderjyske Kreditforening
den til sammen i det solgte Indestaaende Pantegjæld af 2.200
Kroner, og dels ved at resten er betalt og berigtiget efter
aftalte Bestemmelser.Hvad der Statutmæssig er Afdraget i Laanet saavelsom
sammes Reserfondsandel kommer Kjøberen tilgode.Matr.nr. 4b er paalignet i Konge- og Præstekorntiende
1 Skæppe og 1 Fjerdingkar Rug, og i afgift til Præsten 1/2
Fjerdingkar Byg og til Læreren 1/4 Fjerdingkar Byg.
Det bemærkes, at Aal Kirke med Tiender er behæftet med
solidarisk Gjæld 3.600 Kroner, hvilket respekteres saavelsom
de øvrige hæftende Tiendebyrder. - Retsanmærkning frafaldes.Thi Skjøder og overdrager jeg altsaa herved de beskrevne
Ejendomme med videre anført til Kjøberen Mads S. Simonsen med
samme Herligheder, Rettigheder, Pligter og Byrder hvormed jeg
selv har Ejet samme alt under Hjemmelsansvar efter Loven.
Endnu bemærkes yderlig, at jeg unnder Salget har forbe
holdt mig fri Husly og Varme i Bygningen paa Matr.nr. 4b Børs
mose, for min Livstid, og hvoraf Kapitalværdien er Indbefat
tet under den anførte Kjøbesum. - For denne Rettighed gives
Pantepriotet i dette solgte næstefter den Kreditforeningslaan
2.200 Kroner, og bedes dette Skjøde tillige læst som Pante
brev forsaavidt denne Hæftelse angaar.
Bekræftes med underskrifter Vidnersf as.t, Varde den 29.
Januar 1900: Maren Simonsen født Madsen og Mads S. Simonsen.
Ejendommene forblev herefter i familiens eje til de den 1.11.
19A1 blev eksproprieret af Staten (den tyske Værnemagt).

- Al -

Mads Søren Simonsen gift med Mette Schultz og deres 11 børn
- fra gården på "Sønder Hedeland" ved Børsmose i Aal sogn.

Godfred Simonsen gift med Erna Helene Kristie
Lange med deres 2 børn Bent og Hanne Mette.

- 42 Kun få frugttræer og nogle prydbuske vidner sammen med lidt
betonsokkel om, at der her har ligget en gård! - Og sporene
efter den gamle gård som lå længere mod vest ses slet ikke
mere. - Men arkæologiske undersøgelser foretaget af mig i
1983-84 viser, at der syd og sydvest for gården ligger et
rigt kulturområde skjult under 80-100 cm. jord fra en svun
den tid, pilespidser i Flint og knusesten i Granit er fundet
der sammen med store mængder lerkarskår fra antagelig Romersk
Jernalder (omkring Kristi fødsel).
Se Mads Søren Simonsen’s forældre på side 6 her i bogen!
Gift i Børsmose Kirke den 29-3.1906 med Pigen: Mette Schultz
som er født i Billum sogn den 11.1.1888, hun er datter af
gårdejer i Børsmose Anders P. Schultz født Kastrup 1858 og
død i Børsmose 2.12.1933 og Maren Andersen født i Janderup
28.4.1856 og død Børsmose 7.12.1929. - Mette Schultz boede
efter ekspropriationen i et hus i Kirkegade 28 i Oxbøl, som
sønnen Ejnar overtog. Hun døde på "Hjemmet" i Oxbøl den 17.4.
1960 og blev begravet sammen med sin mand i Børsmose.
Deres 11 børn er:
I.A: Godfred Simonsen er født i Børsmose 8.1.1907, konfirme
ret i Aal kirke, nu tømrermester. - Gift i Henne kirke den
25.12.1934 med Erna Helene Kristie Lange der er født i Klinting i Henne sogn 12.10.1909, konfirmeret i Henne kirke 27.4.
1924, som datter af landmand i Stausø Laust Peter Lange født
i Vong sogn 5.7.1883 og død i Varde Landsogn 25.1.1967, gift
i Esbjerg 9-12.19o5 med Johanne Marie Knudsen der er født i
Jels sogn 10-9-1878 og død i Stausø 6.12.1941.
Godfred bor: Isbjerg Møllevej 10. 6800 Varde. (059 22.59.50.
Deres 2 børn er:
I.A.l: Bent Godfred Lange Simonsen er født i Janderup
sogn 18.4.1935, konfirmeret Varde lo.4.1949, er tømrer
og gift i Aal kirke den 2.8.1958 med Ruth Solveig
Jørgensen født i Vrøgum i Aal sogn 22.3.1934, konfirme
ret Aal kirke 4.4.1948, som datter af landmand Jeppe
Chr. Jørgensen født i Mosevraa i Oxby sogn 5.3.1910,
gift i Aal kirke 27.8.1931 med Anna Maria Simonsen født
i Vrøgum 2.8.1903 og død i Vester Vrøgum 23.2.1976.
Bent bor: Jægumvej 29. 6800 Varde. (05) 22.59.52.
Deres 4 børn er:
I.A.l.a: Merethe Maria Simonsen er født i Aal sogn 2.4.
1956, konfirmeret Varde 27.9-1970, er uddannet tilskærer
Merethe bor: Yrsavej 5.III.TV. 2000 København F.
Telefon: (01) 86.63.72.
I.A.l.b: Birgitte Lange Simonsen er født i Varde 23.2.
1959, konfirmeret Varde 299.1973, uddannet tandteknik
ker og gift i Thostrup kirke 25.7.1981 med Erik Thomsen
der er født i Varde 9.3.1954, konfirmeret der 20.10.1968
som søn af Chr. Thomsen i Varde.
Birgitte bor: Blomstervangen 27. 6800 Varde. Telefon:
(05)
- Deres barn er:
I.A.l.b.I: Henriette Lange Thomsen er født i Tho
strup sogn 14.10.1979- - Bor hjemme.
I. A.l.c: Benedikte Kristine Simonsen er født i Varde 8.
II. 1961, konfirmeret der 26.4.1975, er ekspedient og
bor: Isbjerg Møllevej l.A. 6800 Varde; (05) 22.47.71.
I.A.l.d: Tina Solveig Simonsen er født i Varde 28.8.1967
og konfirmeret der 3.5.1981, er skoleelev og bor hjemme.

- A3 I.A.2: Hanne Mette Simonsen er født i Varde 12.12.
1948, konfirmeret der 21.4.1963. - Gift i Børsmose
kirke 18.2.1967 med Robert Bolding Hansen der er
født i København 9-3.1946. De er skilt 24.2.1975.
Hanne bor: Elmevej 5. 7173 Vonge.
Hanne’s 4 børn er:
I,A.2.a: Jan Bolding Hansen er født i Vejle 22.4.19
67, konfirmeret i Øster Nykirke 10.5.1981.
I.A.2.b: Kim Bolding Hansen er født i Vejle 4.11.19
70, konfirmeret i Vonge kirke 13.5.1984.
I.A.2.C: Alex Jensen er født i Give i Vonge sogn 27.
12.1979, h.ans far hedder Karsten Jensen.
I.A.2.d: Anni Jensen er født i Give i Vonge sogn 26.
8.1982, hendes far er Karsten Jensen.
I.B: Henry Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn 27-1-19
09, konfirmeret i Aal kirke .1 .4.1923, er landmand og gift
i Janderup kirke 8.11.1933 med Agnes Cerup Jensen som er
født i Aal sogn 24.8.1910, konfirmeret i Aal 1.10.1924,
som datter af landmand i Kærup Bernt Jensen født Oxby sogn
23.8.1881 og død i Kærup 21.11.1955, gift i Aal kirke 17-6.
19o4 med Maren Kirstine Jensen der født i Fjeldsø sogn 14.
6.1881
og død i Janderup 29-6.1961.
Henry bor: Nybrovej 108. 6851 Janderup. (05) 25-81.66.
Deres 2 børn er:
I.B.l: Svend Simonsen er født i Janderup sogn 11.4.
1939, konfirmeret i Janderup kirke 12.4.1953, er
uddannet lærer og nu ansat som sådan ved Ans Skole.
- Gift i Janderup kirke den 18.6.1961 med sekretær
ved Kjellerup erhvervs og turistkontor Eva Kristine
Matthiesen født i Grimstrup sogn 8.5.1939, konfirme
ret Aal 12.4.1953, som datter af slagermester Alfred
Kristian Matthiesen født i Skads sogn 5.12.1909 og
gift i Aal kirke 18.3.1937 med Tekla Simonsen, som
er født i Vrøgum 5.10.1915. - Se: "Ane-og Efterslægts
tavle for gårdejer i Vigtoft i Aal sogn Anders Chri
stian Pedersen Simonsen død Øster vrøgum 1918 og hu
struer" Aal 1983, side 46-48.
Svend bor: Hedelyngen 17. 8643 Ans. - (06) 87-04.73.
Deres 3 børn er:
I.B.l.a: Steen Cerup Simonsen er født i Janderup sogn
30.10.1962, konfirmeret i Ans 2.5.1976, var under ud
dannelse som elektronikmekaniker hos Terma i Aarhus,
men døde efter uheld under terrænløb i sne og frost
vejr 16.1.1982.
I.B.l.b: Bo Cerup Simonsen er født i Egvad sogn 28.4.
1968, konfirmeret i Ans 2.5.1982, er skoleelev og bor
hj emme.
I.B.l.c: Tove Christin Simonsen er født i Viborg den
23.1.1972, er skoleelev og bor hjemme.
I.B.2: Ole Simonsen, læs videre om ham på side 85!
I.C: Dagmar Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn 19.4.1912
konfirmeret i Aal kirke 1926, døde i Bredsten 1949, var gift
med Holger Jensen, ejer af Bredsten Planteskole død der 1973,
som søn af havebrugskonsulent Jensen i Vonge. — Ingen børn!

Eva og Svend Simonsen med børnene
Steen, Bo og Tove. Fotograferet 1974.

I.D: Richart Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn den 8.6.
1913, konfirmeret i Aal 1927, er uddannet landmand og gift
Aal kirke den 1.12.1940 med Ingrid Jessen der er født på
gården "Brich" i Børsmose den 18.1.1917, konfirmeret i Aal
1931, som datter af landmand på Brich Jes Chr. Jessen født i
Oxby sogn 19-7.1894 og Maren Clemmensen født i Aal sogn 4.1.
1874. - Richardt bor: Vester Landevej 168. 6800 Varde.
Telefon: (05) 22.17.51.
Deres 4 børn er:
I.D.l: Jette Simonsen er født i Varde 21.4.1942, kon
firmeret i Varde 1956, er uddannet folkeskolelærer,
men for tiden stud.mag. ved Aarhus Universitet. - Gift
1964 med Flemming Storr der er født i Hellerup, skilt
1975. - Jette har beholdt Storr som slægtsnavn!
Jette bor: Niels Juelsgade 3.1. 8200 Aarhus N.
Jette's børn er:
I.D.l.a: Lars Simonsen, taget navneforandring til Lars
Storr - født i Varde 2.2.1962.
I.D.l'.b: Karin Storr er født i Esbjerg 19-3.1965.
I.D.2: Knud Bjarne Simonsen er født i Varde 23.6.1945,
konfirmeret i Varde 1959, er tømrer og bor:
Marupvej 66. 6900 Skjern. - (07) 35.24.32.
Knud’s børn er:
I.D.2.a: Anette Simonsen, er født den 24.1.1968.
I.d.2.b: Lene Simonsen, er født 7-7.1971.
I.D.3: Poul Erik Simonsen er født 18.1.1949, konfirme
ret i Varde 27-9-1963, uddannet pædagog, gift på Esbjerg
Raadhus 23.10.1982 med Hanne Roesen der er født i Her
ning 30.8.1956, konfirmeret i Hammerum kirke 22.3.1969,
som datter af direktør Frariz Aage Roesen født i Nordby
på Fanø 1.1.1926, gift i Kolind kirke 16.8.1952 med
Solveig Arnoldsen født i Rind sogn 28.11.1927.
Poul Erik bor: Stausvej 4. 6800 Varde. (05) 22.58.45.
Deres datter er:
I.D.3.a: Maja Roesen or født i Guldager sogn 21.6.1982.
I.D.4: Bente Solveig Simonsen er født i Varde 21.1.1955
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socialpædagog og bor:
Storegade 39A. 6800 Varde. - (05) 22.55.45.
I.E: Ejnar Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn 3.8.
1914, konfirmeret i Aal kirke september 1928, cr uddannet
landmand, har været formand for Oxbøl & Omegns Jagtfore
ning og er nu æresmedlem der. - Gift i Starup kirke 29.10.
1938 med Anna Kirstine Christiansen der er født i Starup
sogn 10.4.1914, konfirmeret der 1.4.1928, som datter af
gårdejer i Starup Peder Christiansen født Hesselho i Sta
rup sogn 31.3.1889 og død i Starup 2.2.1978, gift i Starup
kirke 29.4.1913 med Mette Hundebøl der er født i Bramming
sogn 24.2.1889.
Ejnar bor: Skrænten 7. 6840 Oxbøl. - (05) 27.16.29.
Deres 6 børn er:
I.E.l: Judith Margrethe Lyngbo er født i Starup sogn
1.12.1941, gift i Aal kirke den 27-3.1960 med blikken
slager Olav Nielsen født i Brande sogn 2.12.1937, som
søn af Marie og Johannes Nielsen.
Judith bor: Dalgårdsvej 43. 6840 Oxbøl. - Telefon:
(05) 27.12.74.
Deres 3 børn er:
I.E.l.a: Sofus Lyngbo Nielsen er født i Aal sogn den
6.7.1960, konfirmeret i Aal 21.4.1974, er uddannet
bankassistent, fik i 1977 Årets Idrætspris i Blåvands
huk Kommune, for sølvmedalje ved JM i svømning.
Sofus bor: Dal.gårdsvei 43. 6840 Oxbøl.
I.E.l.b: Laurids Lyngbo Nielsen erfødt i Aal sogn
den 1.1o.1963, konfirmeret i Aal 24.4.1977, er uddannet
kommuneassistent og bor: Dalgårdsvej 43. 6840 Oxbøl.
I.E.l.c: Susan Lyngbo Nielsen er født i Aal sogn 27.12.
1967, konfirmeret i Aal 26.4.1981, er skoleelev og
bor: Dalgårdsvej 43. 6840 Oxbøl. - (05) 27.12.74.
I.E.2: Hanne Mette Lyngbo Simonsen er født i Starup
sogn 4.11.1944, gift i Aal kirke den 12.4.1969 med
fisker i Lundeborg Ole Sørensen der er født i Revsøre
lo.12.1944, som søn af landmand i Revsøre Aage Sørensen
og Charlotte.
Hanne bor: Fasanvej 7. Lundeborg. 5874 Hesselager.
Deres 2 børn er:
I.E.2.a: Palle Lyngbo Sørensen er født i Svendborg 14.
10.1970. - Er skoleelev og bor hjemme.
I.E.2.b: Malene Lyngbo Sørensen er født i Svendborg
14.8.1976, er skoleelev og bor hjemme.
I.E.3: Birgit Mette Lyngbo Simonsen er født i Starup
sogn 4.11.1944, konfirmeret i Aal 15.3.1959. - Lever
sammen med Tage Veilbæk født i Longelse sogn 9.lo.1950
konfirmeret i Lundeborg 16.5.1965, som søn af arbejds- *
mand i Longelse på Langeland Aage Sigurd Pedersen
Veilbæk gift 1941 i Skrøbelev kirke med Dagmar Johanne
Rasmussen der er født i Skrøbelev sogn 2.10.1910.
Birgit bor: Løvvænget 11. Lundeborg. 5874 Hesselager.
Telefon: (09) 25.23.07.
Deres 2 børn er:
I.E.3.a: Anna Lyngbo Veilbæk er født 30.1.1977.
I.E.3.b: Thea Lyngbo Veilbæk er født 21.7.1978.
Birgit skriver:

"Siden jeg har forladt Oxbøl Skoles 7-
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klasse har jeg primært arbejdet inden for madlavning.
Efter et ophold i 1961 på Grejsdalens Ungdomsskole,
var jeg et år på KFUM i Esbjerg, derfra gik turen til
Svendborg og Lundeborg.
Derefter tog jeg til Narssaq i Grønland, hvor jeg ar
bejdede for Den Kgl. Grønlandske Handel i otte år, her
af de sidste fire år som bl.a. kantineleder og gæstehj emsleder.
Efter Hjemkomsten gik turen atter til Lundeborg, hvor
jeg nu har arbejde som kogejomfru på plejehjemmet
"Strandlyst".
Birgit er bestyrelsesmedlem i "Aktivhuset" på Havnevej
i Lundeborg.
I.E.4: Hjørdis Marie Lyngbo Simonsen er fød-t i Vester
Starup den 2.5.1946, konfirmeret i Aal 27.3.1965, er uddannet overassistent og gift i Aal kirke den 21.3.
1965 med Dennis Bent Larsen som er født i Herrested
19-3.1945, konfirmeret i Thomas Kingo kirke 3.4.1960.
Hjørdis bor: Grævlingevænget 170. 5800 Nyborg.
Telefon: (09) 31.58.59.
Deres 2 børn er:
I.E.4.a: Jesper Lyngbo Larsen er født i Aal sogn 30.7.
1965, konfirmeret i Nyborg 9.9-1979, er kokelev og
bor hjemme i Grævlingevænget 170. 5800 Nyborg.
I.E.4.b: Mette Lyngbo Larsen er født i Aal sogn 9.10.
1966, konfirmeret i Nyborg 28.9.1980, er nu frisørelev
og bor hjemme i Grævlingevænget 170. 5800 Nyborg.
I.E.5: Lena Marianna Lyngbo Simonsen er født i Vester
Starup den 3.7.1950, konfirmeret i Aal, uddannet byg
ningsmaler og bestyrelsesmedlem i Blåvandshuk Svømmeklub. - Gift i Børsmose kirke 29.12.1972 med Kurt
Brogaard Nielsen der er født i Hee sogn 25.8.1943, som
søn af cementstøber Johannes Brogaard Nielsen født 11.
6.1908, gift 24.lo.19 med Marie Vinkel Kristensen
født 6.6.1918 bosat i Oxbøl.
Lena bor: Engvej 24. 6840 Oxbøl. - (o5) 27.16.81.
Deres 2 børn er:
I.E.5.a: Caroline Lyngbo Nielsen er født i Varde 3.8.
1973, er skoleelev og bor hjemme på Engvej i Oxbøl.
I.E.5.b: Mads Lyngbo Nielsen er født i Varde 10.7.1975
er skoleelev og bor hjemme på Engvej i Oxbøl.
I.E.6: Pernille Lyngbo Simonsen er født i Grindsted
den 23.4.1958, er nu kontorassistent ved Naturgas'Syd
og gift på Blåvandshuk Raadhus 24.7.1983 med tømrer og
nu pedel Erik Riis født i Gørding 8.9.1947, som søn af
Marie og Andreas Riis i Oxbøl.
Pernille bor: Kornvænget 2. 6840 Oxbøl. - (05) 27.17.12.
Deres datter er:
I.E.6.a: Stine Riis født i Esbjerg 3.8.1978, er skole
elev og bor hjemme i Kornvænget i Oxbøl.
I.F: William Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn den 13.12.
1916, konfirmeret i Aal 29-3.1931, er gartner og gift i Alslev
kirke 30.5.1944 med Lilly Ingrid Andersen der er født i Næs
bjerg sogn 27.8.1923, konfirmeret i Alslev 1937, som datter af
landmand Hans Andersen født i Ansgar sogn 26.10.1890 og død i
Varde 26.1.1958, gift i Varde 30.11.1917 med Valborg Jørgensen
som er født i Gjellerup ved Varde 7.9-1896 og død i Varde 24.
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10.1972.
William bor: Skolevænget 3.
(07) 32.24.12.

6950 Ringkøbing. - Telefon:

Læs videre om deres 4 børn på side 48!

Øverst: Einar Simonsen og Anna, læs oa dem på side 45.
Nederst: Ejnar og Anna's 6 børn.
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I.F.l: Ulla Gurli Valborg Simonsen er født i Aal sogn
25.5.1945, konfirmeret i Ringkøbing 11.lo.1959, er
uddannet apotekerassistent og gift i Rinkøbing 28.12.
1967 med Carsten Melchior Henriksen der er født i Ring
købing 23.11.1945, konfirmeret der 28.3.1960, som søn
af fuldmægtig i Ringkøbing Harry Melchior Henriksen
født i Gammel sogn 22.2.1921, gift i Ringkøbing kirke
28.5.1945 med Anna Margrethe Poulsen som er født Ring
købing 5.3.1921.
Ulla bor: Engbjerg 50. Snejbjerg. 7400 Herning.
Telefon: (07) 16.13.95.
Deres 2 børn er:
I.F.l.a: Claus Melchior Henriksen er født i Fredens
sogn 23.9.1970, konfirmeret i Snejbjerg 5.5.1984, er
skoleelev og bor hjemme.
I.F.l.b: Lars Melchior Henriksen er født i Fredens
sogn 5.4.1974, er skoleelev og bor hjemme.
I.F.2: Kaj Børge Simonsen er født i Skjern sogn 30.5.
1950, konfirmeret i Ringkøbing 27.9.1964, er uddannet
tømrer og gift i Ringkøbing 6.10.1973 med Bente Andersen
der er født i Ringkøbing 24.8.1950, konfirmeret der 27.9
1964, som datter af fisker Valdemar Thorø Andersen født
i Ringkøbing 20.3.1920, gift i Gammel sogn 11.12.1945
med Karen Pedersen der er født i Gammel sogn 22.3.1920.
Kaj bor: Heboltoft 100. 6950 Ringkøbing.
Telefon: (07) 32.23.89.
Deres 2 børn er:
I.F.2.a: Berit Simonsen er født i Ringkøbing 13.2.1975.
I.F.2.b: Line Simonsen er født i Ringkøbing 21.11.1978.
I.F.3: Palle Edvard Simonsen er født i Ringkøbing 14.10.
1954, konfirmeret der 29.9-1968, er uddannet kommuneas
sistent og gift i Gammel sogns kirke 13.8.1983 med
Margrethe Andersen der er født i Ringkøbing 3.7.1956,
konfirmeret der 22.3.1970, som datter af fisker Valdemar
Thorø Andersen og Karen Pedersen
(se ovenfor her!)
Palle bor: Luleåvej 15. 6950 Ringkøbing.
Telefon: (07) 32.32.59.
Deres datter er:
I.F.3.a: Ditte Simonsen er født i Gammel sogn 20.6.1983
og døbt i Gammel sogns kirke 13.8.1983.
I.F.4: Tommy Schultz Simonsen er født i Ringkøbing 14.11
1957, konfirmeret der 26.9.1971, er uddannet ekspedient,
bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Handelstandsforenings PRudvalg, har været formand for RIF’s atletikafdeling og
bestyrelsesmedlem.
Tommy bor: Kærsangervej 17. 6950 Ringkøbing.
Telefon: (07) 32.07.49.
I.G: Anders Manfred Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn 16
1.1920, konfirmeret i Aal kirke 9.4.1934, er specialarbejder
og gift i Gørding kirke 25.11.1946 med Catarine Hauborg som
er født i Jernvedlund sogn 17.1.1926, konfirmeret i Gørding
14.4.1940, som datter af Andreas Hauborg født 14.8.1880 og
død i Gørding 14.8.1954, gift med Catarine Dorthea _ _ _ _ _
født i Brædstrup 15.3.1884.
Anders bor: Atoften 5. Sædding. 671o Esbjerg V.
Telefon: (05) 15.06.23.
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I.G.l: Flemming Simonsen er født i Vejrup sogn
1.2.1952, konfirmeret i Guldager 3.10.1966, er
uddannet bygningssnedker og bor:
Åtoften 5. Sædding. 6710 Esbjerg V.
I.G.2: Jan Simonsen er født i Guldager sogn 30.1.
1957, konfirmeret der 4.10.1971, er uddannet TV
og radiotekniker. - Gift i Sædding 20.10.1979 med
Vibeke Otto Jensen som er født i Zions sogn 21.7.
1957, konfirmeret i Guldager 4.10.1971, som datter
af fiskeskipper Jens Otto Jensen født Zions sogn 9»
3.1930, gift i Zions kirke 2.8.1952 med Else Badden
Gundestrup født i Hammerum herred 4.3.1932.
Jan bor: Mølleparkvej 4. 6715 Esbjerg N.
Telefon: (05) 13.93.69.
Deres datter er:
I.G.2.a: Charlotte Simonsen er født i Gjesing sogn
12.4.1980, døbt i Sædding kirke i maj 1980.
I.H: Olga Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn 3.6.1921
konfirmeret i Aal 12.10.1935. - Gift i Aal kirke den 3.6.
1947 med gårdejer Ejnar Thomsen født i Janderup sogn 11.
8.1920, konfirmeret der 1934, som søn af gårdejer i Nr.
Hebo Peder Christian Thomsen født Janderup sogn 12.12.
1890 og død der 7.3.1960, gift i Hostrup kirke 1915 med
Georgine Sørensen født i Hostrup sogn 16.9-1888 og døde i
Janderup sogn 10.2.1972.
Olga bor: Hebovej 63. 6851 Janderup. - (05) 25.80.21
Deres 4 børn er:
I.H.l: Martha Thomsen er født i Janderup sogn 25.6.
1948, konfirmeret der 8.4.1962, er uddannet kontor
assistent og gift i Janderup kirke 11.12.1971 med
Niels Daniel Sørensen der er født i Janderup sogn 7.
7.1948, konfirmeret der 8.4.1962, som søn af gård
ejer i Janderup Sigurd Peder Sørensen der er født i
Aal sogn 12.1.1916, gift 23.5.1940 i Janderup kirke
med Agnes Andersen som er født i Janderup sogn 27.8.
1918. Slægtsbog: "Anders Hansen og Gamle Niels...."
Martha bor: Skyttevænget 28. 6710 Esbjerg V.
Telefon: (05) 11.67.53.
Deres 2 børn er:
I♦H.1.a:_Lene Sørensen er født 13.11.1973.
I.H.l.b: Mette Sørensen er født 29.3.1977.
I.H.2: Dagmar Agnethe Thomsen er født i Janderup sogn
15.6.1949, konfirmeret der 31.3.1963, uddannet kontor
assistent og gift i Janderup den 29.3.1969 med Niels
Erik Østergaard Hansen der er født i Ølgod sogn 11.1.
1948, konfirmeret i Varde 1962, som søn af landmand
Harald Hansen født i Outrup sogn 6.9-1917 død i Varde
8.4.1966, gift i Ølgod kirke lo.5.1944 med Jørgine
Kristine Gravesen der er født i Ølgod sogn 17-9.1920.
Dagmar bor: Gartnervangen 6. 6800 Vard'e.
Telefon: (05) 22.26.37.
Deres 2 børn er:
I.H.2.a: Tina Hansen er født 4.9.1971.
I.H.2.b: Dennis Hansen er født 12.7.1975
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Olga og Ejnar Thomsen med børn
fotograferet 1963I.H.3: Kirsten Thomsen er født i Janderup sogn 27-10.
1952, konfirmeret der 27.3.1966, er apotekerassistent
og gift i Janderup kirke 16.8.1975 med Bent Nielsen
der er født i Varde 22.6.1949, konfirmeret der 1963, som
søn af specialarbejder Hans Nielsen født i Ansager sogn
18.7.1925, gift på Varde Raadhus 16.12.1948 med Ruth
Lissie Andersen der er født i Hørning sogn 9.3.1928 og
nu boende i Varde.
Kirsten bor: Sømosevej 62. 8464 Galten.
Telefon: (06) 94.45.16
Deres 2 børn er:
I.H.3.a: Jesper Nielsen født 14.2.1977.
I.H.3.b: Kamilla Nielsen født 5.1.1980.
I.H.4: Peder Christian Thomsen er født i Janderup sogn
4.2.1955, konfirmeret der 27.4.1969, er uddannet agronom
og gift i Oxbøl den 26.2.1982 med Jørga Viola Johansen,
som er født i Aal sogn 6.3.1954, konfirmeret der 1968,
som datter af landmand i ”Hedelund" ved Vrøgum Børge
Johansen født i Aal sogn 1.1.1923, gift i Janderup kirke
18.3.1947 med Nelly Petersen født i Janderup 9-9.1925.
Peder bor: Surreroj 49. Bylderup. 6372 Bylderup-Bov.
Telefon: (04) 76.ll.o2.
Deres 2 børn er:
I.H.4.a: Lasse Thomsen født i København 12.7.1980.
I.H.4.b: Stine Thomsen født i Elev sogn ved Aarhus den
21.9.1982.
I.I: Johannes Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn den 21.
5.1923, konfirmeret i Aal 7.10.1937, er landmand og gift i
Faster kirke 4.11.1947 med Jacobine K. Vestergaard der er
født i "Klokmose" i Faster sogn 29-5.1924, konfirmeret der i
1938, som datter af gårdejer i Faster Mads Vestergaard født
Faster 28.5.1883 og død der 1963, gift i Faster kirke 4.11.
1911 med Kristine-Anine Jensen der er født i Faster sogn 1.10
1888 og død der i 1920. Se "Slægten fra Fastergaard" 1951.
Johannes bor: Marupvej 14. 6900 Skjern. - (07) 35.26.87.
Deres 5 børn er:
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I.I.l: Mads Krestian Vestergaard Simonsen er født
i Faster sogn 27-5.1949» konfirmeret der 21.4.1962,
er uddannet smedesvend og gift i Skjern 3.11.1973
med Thora Marianne Petrine Bertelsen der er født i
Hemmet sogn 1.8.1954, konfirmeret der 28.4.1968, som
datter af landmand i Skjern Christian Nødskov
Bertelsen født i Nees sogn 18.8.1913, gift i Tarm. kir
ke 15.10.1942 med Magda Johanne Søgaard der er født i
Faster 10.10.1914.
Mads bor: Parkalle 9- 6900 Skjern. - (07) 35.26.92.
Deres barn er:
1.1.1. a: Lone Lee Simonsen født den 7.2.1981.
I.I.2: Kirstine Vestergaard Simonsen er født i Faster
sogn 1.8.1952, konfirmeret der 23.4.1966, er uddannet
kontorassistent og gift i Faster kirke 17.7.1971 med
Lars Frederik Stefansen som er født i Rom sogn 27.6.
1947, konfirmeret der 1961, som søn af entreprenør i
Rom Karl Stefansen født i Sahl sogn 25.5.1907 og død i
Rom 26.5.1967, gift i Fabjerg kirke 29.12.1940 med
Kristine Marie Larsen født i Lomborg sogn 6.5.1921.*/
Kirstine bor: Præstegårdsvej 2. 6900 Skjern.
Telefon: (07) 35.02.88.
Deres 3 børn er:
1.1.2. a: Tommy Stefansen født den 15.11.1972.
1.1.2. b: Conni Vestergaard Stefansen født 10.4.1975.
1.1.2. c: Marianne Vestergaard Stefansen født 4.7.1979.
* Følgende slægtsbøger omhandler Kirstine's svigerfor
ældres slægter: "Slægten Stefansen fra Sahl Sogn" udg.
Skandinavisk Slægtsforskning, Bjerringbro. "Slægtsbog
over slægten Nielsen fra Vandborg Sogn" udg. Vestjysk
Slægtsforskning, Grindsted 1975.
1.1.3: Niels Vestergaard Simonsen er født i Ejstrup i
Faster sogn 21.5.1957, konfirmeret i Faster 2.5.1971,
er uddannet specialarbejder og gift i Faster kirke 17.
lo-1981 med Annette Munk Mortensen der er født i Skjern
17.1.1960, konfirmeret der 29.4.1972, som datter af
slagteriarbejder i Skjern Simon Mortensen født Skjern
28.11.1937, gift 17.11.1957 med Inga Christensen født
Skjern 5.10.1938 og er nu tekstilarbejder i Skjern.
Niels bor: Vestervænget 5. 6900 Skjern.
Telefon: (07) 35.26.19.
Deres 2 børn er:
1.1.3. a: Jan Munk Simonsen er født i Tarm 29.8.1978 og
døbt i Stauning kirke 22.10.1978.
1.1.3. b: Tina Munk Simonsen er født i Tarm 27.8.1981 og
døbt i Faster kirke 17.10.1981.
1.1.4: Ester Vestergaard Simonsen er født i Faster sogn
17.12.1961, konfirmeret i Skjern 27.4.1975, er uddannet
kontorassistent og gift i Skjern kirke 2.4.1983 med
Flemming Mose Lauridsen der er født i Lundenæs i Skjern
sogn 27.4.1961, konfirmeret der 27.4.1975, som søn af
gårdejer i Skjern Niels Kristian Lauridsen født Brejning
7-1.1932, gift i Hanning kirke 25.4.1958 med Jensine
Agnete Nielsen født i Hanning lo.2.1938.
Ester bor: Folehaven 135.st.mf.th. 2500 Valby.
Telefon: (01) 46.79.08.
1.1.5: Erik Vestergaard Simonsen er født i Faster sogn
den 29.2.1964, konfirmeret i Skjern 21.4.1978, er uddan-
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net kommuneassistent. - Erik bor: Marupvej 14.
6900 Skjern. - Telefon: (07) 35.26.87I.J: Aage Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn den 14.11.
1924, konfirmeret i Aal kirke 16.4.1938, uddannet landmand
og gift i Faster kirke 8.12.1948 med Vera Kristine Engsig
der er født i Faster sogn 22.3.1925, konfirmeret der 1939,
som datter af landmand i Klokmose Johannes Engsig født i
Skjern 2.5.1885 og død i Faster 15.6.1955, gift i Hanning
kirke 11.5.1911 med Julie Auguste Nielsen født i Hanning 1.
8.1890 og død i Faster 15.3.1959Aage bor: Nordmark 10. 7430 Ikast. - (07) 15-19-75
Deres 4 børn er:
I.J.l: Sonja Engsig Simonsen er født i Ikast sogn 4.12.
1949, konfirmeret i Faurholt 19-4.1964, uddannet kli
nikassistent, - gift i Bjerreby kirke 21.12.1976 med
styrmand Knud Jepsen født i Marstal 6.3.1943, som søn
af skibsfører i Marstal Eli Jepsen født Marstal 21.11.
1907 og død i Svendborg sept. 1975, gift 5.1.1935 med
Marie Magdalene Kristensen født i Marstal 21.1.1908.
Sonja bor: Parcelvej 11. Bjerreby. 5700 Svendborg.
Telefon: (09) 54.16.95.
Deres 2 børn er:
I.J.l.a: Mark Jepsen født i Svendborg 10.2.1975.
I.J.l.b: Louise Jepsen født i Svendborg 7.6.1978.
I.J.2: Greta Engsig Simonsen er født i Ikast sogn den
22.12.1951, konfirmeret i Faurholt 17-4.1965, er uddan
net kontorassistent.
Greta bor: Bakkegårdsparken 2b, 7430 Ikast.
Telefon: (07) 15.40.08.
I.J.3: Lis Engsig Simonsen er født i Ikast sogn 27.4.
1955, konfirmeret i Faurholt maj 1969, er uddannet
kontorassistent og ansat ved amtet. - Gift i Faurholt
kirke 5-7-1974 med Jørgen Kristensen der er født i
Hørup sogn 7.9-1953, konfirmeret i Ikast, som søn af
arbejdsmand Vagner Juhl Kristensen og Herdis Nielsen
som bor i Bording.
Lis bor: Aasumvej 362.III.TH. 5240 Odense NØ.
Telefon: (09) 10.11.81.
Deres 2 børn er:
I.J.3.a: Winnie Kristensen er født i Herning 23.12.
1974.
I.J.4.b: Kim Kristensen er født i Odense 26.5-1979I.J.5: Mogens Engsig Simonsen er født i Ikast sogn
den 8.9-1958, konfirmeret i Faurholt, er uddannet pro
duktionsplanlægger, og bor:
20990 Valley Green Drive 693. Cupertino. California
95014. USA - Phone: (408) 725-8079.
I.K: Edith Simonsen er født i Børsmose i A.al sogn 5.3.1927,
konfirmeret i Aal kirke 6.4.1941, uddannet statsautoriseret
barneplejerske og gift i Aal kirke 10.4.1952 med Johannes
Bak Nybye der er født i Ejerslev sogn på Mors 20.5.1928 og
konfirmeret der 31.4.1942, som søn af gårdejer i Ejerslev
Frederik Nybye født i Frøslev og død i Ejerslev 22.6.1979,
gift med Sidsel Bak.
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Edith bor: Christinedahlsvej 7- Skovby. 8464 Galten.
Telefon: (06) 94.62.80.
Deres 3 børn er:
I.K.l: Ib Johannes Bach Nybye er født på Rigshospita
let den 31.3.1954, konfirmeret i Holte 29-9.1968,
er uddannet ekspedient og er nu sergent i Livgarden.
- Gift i Holte kirke den 17.5.1975 med Lise Sørensen
som er født i Sorø 27.1.1953, konfirmeret i Steengaard
Kirke 9.4.1967, som datter af Carl & Frida Sørensen.
Ib bor: Magnolievangen 26. 3450 Allerød.
Telefon: (02)
Deres 2 børn er:
I.K.l, .a: Jonas Frederik Bach Nybye er født på Frede
riksborg Amtssygehus 23.7.1976, døbt i Holte kirke
3.10.1976, - er skoleelev og bor hjemme.,
I.K.l.b: Trine Nybye er født på Gentofte Amts Sygehus
den 8.6.1978, døbt i Holte kirke
I.K.2: Finn Asbjørn Schultz-Nybye er født i Haderslev
den 15.lo.1956, konfirmeret i Holte sept. 1969, er ud
dannet socialpædagog og bor:
Silkeborggade
. 2100 København N. - (01) 26.83.35.
I.K.3: Pia Dorthe Bach Nybye er født på Rigshospita
let 23.6.1962, konfirmeret i Holte i april 1976.
Pia bor: Agnetevej 15. 2840 Holte.

Til billede af Mads Søren Siroonsen's gård ved Børsmose.
II: Karen Simonsen
var født i gården på Sønder Hedeland i Børsmose, matr.nr.4b
den 6.11.1876 og døde på "Hesselmed" den 27-5.1968. - Karen
var ugift, boede i eget hus i Vrøgum, hvor hun havde to strik
kemaskiner i gang for familie og fremmede, derudover var hun
barselshjælp på egnen, det man idag kalder husmoderafløser.
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Slægten fra:
BILLUMVAD i Aal Sogn

III: Mette Simonsen
er født i gården på Sønder Hedeland, i Børsmose, matr.nr. 4b
den 4.2.1878 og døde i eget hus i Nørregade i Oxbøl den 25.5.
1953. - Gift i Aal kirke den
/
- 1907 med daværende tje
nestekarl i St. Hebo i Janderup sogn Niels Peder Julius
Pedersen, der var født i Hostrup By den 29.9-1876, men jævn
før sin Skudsmaalsbog født i Alslev sogn, udskrevet maj 1892
af Hylderslev Skole, konfirmeret i Billum Kirke 2.10.1892. Han døde på "Hjemmet" i Oxbøl den 21.4.1967. Begge er begra
vet på Aal Kirkegaard.
Niels Peder Julius er søn
af husmand i Hostrup sogn,
senere røgter på gården
Store Hebo i Janderup sogn
Christen Rask Pedersen der
var krigsveteran fra 1864,
gift med Nielsine _ _ _ _
begge ligger de begravet
på Janderup Kirkegaard.
Gunnar Rask Pedersen har
udlånt et væld af gamle
papirer om dette ægteskab,
hvorfor jeg nu vil sammen
drage disse i kortfattet
format herunder.

(pri§: 20 ©te inbbunben.
Julius skulle jævnfør et
et Udskrivningspas først
være til militærtjeneste
ved Hærens Militærarbejder©obfjenbt i §en()olb tit SuftttSnuttijlerietS
depot på Christianshavn, ©irlulæxe af 27be januar 1880.
dette blev dog ændret til
at istedet mødte i Frederi
cia ved 4.Regiments 10.BTN
4’de Kompagnie, hvor han
fik soldaternummer "Depot
346 af 1901". Hans militær
tjeneste strakte sig frem
til 2.11.1901, hvor han
hjemsendtes efter at have
fået godt 12 Kroner i løn
forlagt af «&. ©rijuftø.
for hele sin indkaldelses
2fnne$
2inb,©raaOrobretcrt> 11.
tid, hvor arbejdet hoved
sagelig havde bestået i at
udbedre voldene med tilhø
rende voldgrave i Frederi
cia. - Et slidsomt stykke arbejde, som må.have tæret på den
63 1/4 tomme høje blonde hårfarvet af vækst middel med blå
øjne unge mand (jævnfør beskrivelsen i soldaterbogen af ham)!
I årene herefter tjente han forskellige steder på landet som
karl. Den 28.11.1906 blev han indmeldt i Dansk Arbejdsmands-

v?

1

«1

....

55
Forbund’s Esbjerg Afdeling som nr. 822, hvorlænge dette
medlemsskab varede melder historien intet om, men den
15.3.1907 underskriver han han en KJØBEKONTRAKT på en
landbrugsejendom i Billumvad i Aal sogn, som består af
matr.nr. 28 og 32 af Billum og Borre Ejerlaug, samt par
cellerne 2e og 5f af Oxbøl Bye. Prisen herfor var aftægt
til sælgeren Peder Kortsen og hustrue i Billumvad, 2.850.
Kroner kontant til disse og udstedelse af en 4% Panteobligation på 5.000 kr.; det endelige skjøde bliver under
skrevet i Billumvad den 2.9.1907.
Den 18.8.1947 køber han en parcel af matr.nr. 32 i Billum
vad (vel til brug for aftægt eller lignende).
Deres 4 børn er:
III.Å: Marine Pedersen er født i Billumvad i Aal sogn 9.2.
1908, konfirmeret i Aal kirke, og gift der den 26.2.1933
med gårdejer i Kærup, Janderup sogn Anton Christian Madsen
født i Vorbasse sogn 21.3.1909 og død i Janderup sogn 27.
8.1969, som søn af gårdejer i Kærup Kresten Madsen født i
Vorbasse sogn 18.9.1878 og død i Janderup sogn 23.5-1946,
gift med Ane Magdalene _ _ _ _ født i Vinding sogn 29-12.
1881 og død i Kærup 19.6.1956.
* se nederst side 61!
Marine og Christian har ejet og drevet gården i Kærup ef
ter Christians forældre, som købte den i 1927, selv over
tog de gården "Bøgely", Hannevangvej 95 i 1944. - Kilde:
"Janderup og Billum Sogne", bind-III, side 52-53 (1983).
Deres 2 børn er:
III.A.l: Emmy Madsen er født i Billum sogn 3.2.1934
og konfirmeret i Billum 4.4.1948, er bestyrelsesmed
lem i Røde Kors og i Sømandskredsen. - Gift i Jande
rup kirke 21.10.1953 med gårdejer Peter Boysen
Nielsen som er født i Ballum sogn 30.9.1926, konfir
meret der 2.4.1941, som søn af gårdejer i Ballum
Peter Boysen Nielsen født i Ballum 28.10.1900 og
gift i Ballum kirke 6.11.1925 med Ane Kjerstine
Andersen født i Emmerlev sogn 31.5.1903 og død i
Ballum 6.12.1981.
Emmy bor: Spindborg 5. 6261 Bredebro.
Telefon: (04) 77.63.50.
Deres 6 børn er:
III.A.l.a: Christian Spindborg født i Døstrup sogn
den 3.2.1955, konfirmeret i Randerup kirke, udlært
tjener, student, HH og nu Dispatcher hos A.P. Møller
bor: Blomstervangen 71. 6800 Varde. (05) 22.55.01.
III.A.l.b: Svend Aage Nielsen er født i Døstrup den
3.4.1956, konfirmeret i Randerup kirke 5.4.1970, har
realeksamen, er nu steward og bestyrelsesmedlem i
Randerup Forsamlingsgaard.
Svend Aage bor: Aaspe 8. 6261 Bredebro.
III.A.l.c: Anne Marie Nielsen er født i Døstrup sogn
den 23.6.1958, konfirmeret i Randerup kirke 9-4.1972
er uddannet gartner.
Anne Marie bor: Langelinie 19. 4140 Borup.
III.A.l.d: Bent Nielsen er født i Randerup sogn 6.12
1961, konfirmeret i Randerup kirke 13.4.1975 er nu
landmand og gift i Ballum den 20.11.1982 med Anne
Marie Madsen der er født i Ballum sogn 15.5.1962,
konfirmeret der 13.5.1976, som datter af landmand i
Ballum Viggo Madsen født i Børsmose i Aal sogn 21.5.
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1929, gift i Ballum kirke 19.5.1956 med Karen Dorthea
Nielsen som er født i Ballum sogn 19.10.1935.
Bent bor: Ballum Byvej 10. 6780 Skærbæk.
Deres barn er:
IlI.A.l.d.I: Claus Christian Nielsen er født i Ballum
sogn den 24.1.1982.
III.A.l.e: Else Nielsen er født i Randerup sogn 2.3.
1966, konfirmeret der 22.4.1979, er husassistent.
Else bor:" Spindborg 5. 6261 Bredebro.
Telefon: (04) 77.63.50.
III.A.l.f: Randi Nielsen er født i Randerup sogn den
28.3.1971.
III.A.2: Inger Madsen er født i Janderup sogn den 19.1.
1949, konfirmeret i Janderup kirke 31.3..1963, er husmo
der og gift i Janderup kirke den 20.6.1970 med Gorm
Baun som er født i Billum sogn 8.3.1949, konfirmeret i
Billum 31.3.1963, han er søn af landmand i Billum Svend
Aage Baun født i Janderup 24.8.1912, gift i Aal kirke
den 13.8.1938 med Ellen Rosendahl Schultz født i Aal
sogn 4.11.1917.
Inger bor: Violvej 107. 8700 Horsens. - (05) 64.10.82.
Deres 2 børn er:
III.A.2.a: Brian Baun er født på Gram Sygehus 10.8.1971.
III.A.2.b: Vinnie Baun er født på Gram Sygehus 3.2.1973.
III.B: Nina Sine Pedersen er født i Billumvad i Aal sogn den
24.4.1909, er uddannet ekspeditrice og gift i Aal kirke
16.
2.1930 med Andreas Christoffer Lyhne der er født i Oxbøl 6.
4.1899 og død i Grindsted 26.3.1982, som søn af bager og
vognmand i Oxbøl Hans Christian Lyhne født Varde 3.3.1871 og
død i Oxbøl, gift med Marie Elisabeth Knapp født i Haderslev
9.1.1868 og død i Oxbøl.
Nina bor: Tingparken 22. 7200 Grindsted. - (05) 32.02.42.
Deres 4 børn er:
III.B.l: Hans Christian Lyhne er født i Aal sogn 19.1.
1931, konfirmeret der 1944, har 1958 bestået Odense Maskinteknikum med l’ste karakter, arbejdet som ingeniør
ved Danfos, Slagteriernes Forskningsinstitut, HS Kedler
i Tarm, ASEA a/s i Odense. - Gift l'ste gang i Vejen
den 27.8.1955 med Gertrud Behrengts som er født i Aarhus
1931, skilt 1973 og som nu bor Hjortestien 13. 6800 Var
de. - Se deres to børn nedenfor (Mariann og Flemming).
Gift 2'den gang i Svendborg 26.4.1974 med Ellen Margrethe
Skau der er født i Vonsbæk sogn 10.6.1937, konfirmeret i
Vonsbæk 18.3.1951, som datter af gård
ejer Ørby pr. Vonsbæk Laurids Skau
født i El tang 24.10.1895 og død i
Kolding 6.7.1972, gift i Vonsbæk kir
ke 18.1.1927 med An n e P e t r i n e
Sørensen født i Vonsbæk sogn 25.6.1905
og nu boende i Kolding.
Deres søn Christoffer ses herunder. Hans Christian bor: Lunde Bygade 94.
5450 Otterup. - (09) 95.56.43.
Hans Christian's 3 børn er:
III.B.l.a: Flemming B. Lyhne er født i
Vejle 5.6.1961, konfirmeret i Varde
den 10.5.1975, er nu lærestuderende og
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nu: Hjortestien 13. 6800 Varde. - (05) 22.14.73.
III.B.l.b: Mariann B. Lyhne er født i Odense 29.
II. 1957, konfirmeret i Rødding 24.4.1971, er ud
dannet sygeplejerske, - gift i Alslev den 9.6.
1979 med ingeniør Poul Erik Vind født i Varde 1.
3.1952, konfirmeret der 19
, som søn af Poul
og Ida Vind i Varde.
Mariann bor: Snerlevej 1. Alslev. 6800 Varde.
Telefon: (05) 26.95.18.
Deres 2 børn er:
III. B.l.b.I: Camilla Vind er født i Alslev 1.12.
1978.
III.B.l.b.II: Vibeke Vind er født i Alslev 10.10.
1981.
III.B.l.c: Christoffer Lyhne er født i Tarm i Eg
vad sogn 12.2.1975, døbt i Tarm kirke 27.4.1975.
Vedrørende SKAU-slægten se da: "Slægtsbog for fa
milien Skau" udarbejdet 1968 af L.S. Ravn, Parkvej
39- 6100 Haderslev.
III.B.2: Elli Lyhne er født i Oxbøl i Aal sogn 16.
3.1932, konfirmeret i Aal 14.4.1946, er ekspedi
trice og gift i Grindsted 16.2.1955 med Harly
Enevoldsen Skou født i Gauerslund 11.5.1932, kon
firmeret der 14.4.1946, som søn af buffist i Kø
benhavn Ernst Winther Sørensen født i København
18.4.1912 og Ingeborg Enevoldsen Skou født i
Gauerslund 31.5.1908 og død i Fredericia 12.10.1973.
Elli bor: Borgergade 36. 7200 Grindsted.
Telefon: (05) 32.09.95.
Deres 3 børn er:
III.B.2.a: Jan Enevoldsen Skou er født i Grindsted
16.11.1955, konfirmeret der 28.9.1969, fik realek
samen 1972, konstabel ved Jydske Telegrafregiment
1972-74, sergent sammesteds 1974-77, plejer ved Psy
kiatrisk Hospital i Risskov 1977-79- Ansat samme år
som redder ved Falck i Aarhus. - Gift i Set. Knuds
kirke i Odense 23.7.1977 med Kirsten Irene Andersen
der er født i Set.Knuds sogn i Odense 22.2.1954,
konfirmeret i Bolbro 6.10.1968, som datter af bager
svend Verner Petersen født Humble 24.1.1932 og Anna
Elise Andersen født i Sot. Hans sogn i Odense 4.7.
1932 og som henholdsvis bor i Aarhus og Odense.
Jan bor: Pilegårdsvej 145. Kolt. 8361 Hasselager.
Telefon: (06) 28.12.37.
Deres 2 børn er:
III.B.2.a.I: Chanette Maria Enevoldsen Skou er født
i Skt. Johannes sogn i Aarhus 27.3.1977.
III.B.2.a.II: Rene Enevoldsen Skou født i Kolt sogn
den 14.8.1980.
III.B.2.b: Ida Enevoldsen Skou er født 1 Grindsted
sogn 21.10.1957, konfirmeret der 26.9.1971, har real
eksamen, handelsskoleeksamen, kontoruddannet og pr.
31.5.1978 ansat ved Statsfængslet i Sønder Omme. Gift l’gang i Sdr. Omme kirke 6.12.1980 med Frederik
Wittendorff Lorentsen der er født i Sdr. Omme 30.11.
1952, som søn af Kristian Wittendorff Lorentsen der
er født der 17.6.1918 og gift 16.2.1946 med Petrea
der er født i Kroager 4.5.1923.
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Ida er skilt 13.4.1983 fra Frederik og bor nu sammen
med Finn Christian Hadberg Petersen som er født i 0.
Jersdal 21.8.1956, konfirmeret i Vedsted kirke 6.4.
1970, som søn af landmand i Vojens Christian Hadberg
Petersen født i Hoptrup sogn 9.1.1921, gift i Feldingbjerg kirke 22.12.1954 med Krista Pedersen (senere æn
dret til ”Gammelgaard").
Ida bor: Over Isen Vej 18. 7430 Ikast.
Telefon: (07) 14.00.51.
Ida’s børn er:
III.B.2.b.I: Ulrik Wittendorff Lorentsen født i Sønder
Omme sogn 6.8.1978.
III.B.2.b.II: Martin Wittendorff Lorentsen født i Sdr.
Omme sogn 31.7.1980.
III.B.2.c: John Enevoldsen Skou er født i Grindsted
sogn 8.1.1964, konfirmeret der 7.5.19
, har taget høj
ere Handelseksamen.
John bor: Borgergade 36. 7200 Grindsted.
Telefon: (05) 32.09.95.
III.B.3: Sven Aage Lyhne er født i Oxbøl i Aal sogn 15.
8.1935, konfirmeret i Aal, er uddannet advokat og gift
i Fillips kirken 27.11.1955 (skilt 23.9.1969) med Edli
Keil født i Allehelgeners sogn 5.12.1932, konfirmeret
19-10.1947, som datter af frugthandler Louis Peter
Sofus Keil født i København 9.11.1901 og død der 4.1.
1972, gift på Københavns Raadhus 1.11.1926 med Else
Kirstine Jensine Bjerregaard født i København 2.12.08.
Sven bor: Kræmmerpassagen 3. 6800 Varde.
Telefon: (05)
Deres 3 børn er:
III.B.3.a: Susanne Lyhne er født i København 20.6.1956
og konfirmeret i Set. Jacobs kirke 18.10.1970, er uddan
net Service Partner i SAS, - gift på Københavns Raadhus
den 28.12.1982 med Steffen Pedersen, fået navneforan
dring til Duedam, som er født i Simon Peters sogn 27.13
1958, konfirmeret i Nykøbing Sj. 6.5.1974, som søn af
antikvitetshandler i København Ludvig Anders August
Duedam (født Pedersen) født i København 25.12.1900 og
død der 6.11.1978, gift på Køhenhavns Raadhus 30.1.1941
med Lillian Ruth Bach født i Aal borg 11.5.1918.
Susanne bor: Østbanegade 39.st.tv. 2100 København 0.
Telefon: (01) 42.27.18.
III.B.3.b: Allan Lyhne er født i København 20.6.1960,
konfirmeret i Set. Jacobs kirke 19.10.1974, blev 1980
student fra GI. Hellerup Gymnasium, 1981 værnepligtig
ved Danske Livregiment i Vordingborg, 1981-84 stud.EG.
Handelshøskolen i København, 1982-84 uddannelse inden
for forlagsbranchen, 1984 stud. interpret ved Handels
højskolen og ansat som forlagssekretær ved Carit Ander
sens Forlag a/s i København.
Allan bor: Rymarksvej 146.III. 2100 København 0.
Telefon: (01) 20.48.42.
III.B.3.c: Thomas Lyhne er født i København 13.5.1967,
konfirmeret 8.4.1984, bor: Gersonsvej 1. 2900 Hellerup.
III.B.4: Ibi Lyhne er født i Oxbøl i Aal sogn 13.8.1944
konfirmeret i Grindsted 28.9.1958, er nu ansat som
assistent ved Politiet, - gift i Grindsted 7.8.1965 med
Bent Thorne Sørensen som er født i Brande 17.5.1944 og
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konfirmeret i Grindsted 1958, som søn af forret
ningsindehaver i Grindsted Anders Thorne Sørensen
der er født i Filskov 22.5*1922, gift i Lindeballe
kirke 7.12.1943 med Anna Jørgensen der er født i
Lindeballc 20.6.1923.
Ibi bor: Forsythiavej 19. 6740 Bramming.
Telefon: (05) 32.07.08.
Deres 3 børn er:
III.B.4.a: Frank Thorne Sørensen er født i Grindsted
den 9.2.1966, konfirmeret i Hunderup kirke 4.5.1980,
er nu slagterlærling og bor:
Ahornvej 21. 6740 Bramming.
III.B.4.b: Anette Thorne Sørensen er født den 9.2.
1968, konfirmeret i Bramming 7.5.1982, er skoleelev
og bor: Forsythiavej 19. 6740 Bramming.
III.B.4.c: Rolf Thorne Sørensen er født i Horsens 9.
4.1971, er skoleelev og bor hjemme.
III.C: Kristian Rask Pedersen er født i Billumvad i Aal
sogn 21.11.1911 og konfirmeret i Aal 1925, - Kristian er
landmand og gift i Billum kirke den 1.8.1934 med Margrethe
Olesen som er født i Hyllerslev i Janderup sogn 19.12.1901
og konfirmeret i Billum 1915, som datter af landmand i Hyl
lerslev Søren Kristian Olesen født i Janderup sogn 7.4.1870
og død i Varde 2.8.1917, gift i Janderup 8.5.1896 med Karen
Pedersen der var født på Varde Mark 23.7.1868 og døde i
Varde 8.9.1919 (læs videre om denne slægt i ”Janderup og
Billum Sogne", bind-3 "Hyllerslev ved Knud Jensen i Padborg,
side 135 øverst og flere andre sider, - se også det fine og
interessante billede af gården i Hyllerslev med ovennævnte
personer afbilledet foran!).
Grethe bor: Vesterhavsvej 20. 6852 Billum.
Telefon: (05) 25.83.14.
Deres 4 børn er:
III.C.1: Gunnar Rask Pedersen er født i Billum sogn
29.4.1935, konfirmeret i Janderup 27.3.1949, klonialuddannet, nu parkeringskontrollør og er tillidsmand i
Dansk Funktionær Forbund. - Gift i Fårup kirke 20.1.
1962 med Ellen Marie Hansen som er født i Fårup sogn
13.12.1936 og konfirmeret der 1950, som datter af
landmand i Hillerup Helmuth Hansen født i Skive og
død i Ribe 1976 og gift med Katrine Clausen der er
født i Fårup og død der 1965.
Det er Gunnar som har ieveret oplysningerne om farfor
ældrene og oldeforældre i henholdsvis Billumvad side
54-55 og Store Hebo i Janderup sogn.
Gunnar bor: Jægervænget 23. 6710 Esbjerg V.
Telefon: (05) 11.55.60.
Deres 2 børn er:
Ill.C.l.a: Carsten Rask Pedersen er født i Esbjerg 15.
II. 1962, konfirmeret i Zions kirken 15.8.1976, er nu
eletromekaniker og bor:
Østergade 1. 6700 Esbjerg. - (05) li.55.60.
III. C.l.b: Jane Rask Pedersen er født i Esbjerg 13.3.
1969, konfirmeret i Guldager kirke 12.5.1983, er nu
skoleelev og bor hj emme i Jægervænget 23. 6710 Esbjerg
III.C.2: Alice Rask Pedersen er født i Billum sogn 2.
12.1936, konfirmeret i Billum kirke 1.4.1951, er hjem
megående husmoder og gift i Billum kirke 24.4.1964 med
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Karl Emil Pedersen som er født i Sønder Felding sogn
den 21.4.1941, konfirmeret i Horsens 27.3.1954, som
søn af kartoffelhandler i Horsens Marinus Pedersen
født i Skibet sogn 21.6.19
og død i Horsens 1975
og gift med Karen Mortensen født 17-3.1901 og død i
Horsens 22.12. 1968, sidste adresse var Alle'gade.
Alice bor: Esbjergvej 170. 6000 Kolding.
Telefon: (05) 52.62.18.
Deres 3 børn er:
III.C.2.a: Torben Rask Pedersen er født i Borris 13.
6.1965, konfirmeret i Harte kirke 1.4.1979, er nu ud
dannet dieselrnekaniker og bor hjemme på:
Esbjergvej 170. 6000 Kolding. - (05) 52.62.18.
III.C.2.b: Lars Rask Pedersen er født i Kolding 11.4.
1967 og konfirmeret i Harte kirke 4.4.1981, er nu
gartner og bor: Frederiksgade 35A. 8700 Horsens.
III.C.2.c: Anne Mette Rask Pedersen er født på Kolding
Sygehus den 21.9.1976, er skoleelev og bor hjemme.
III.C.3: Henning Rask Pedersen er født i Billum sogn
den 29-3.1939, konfirmeret i Janderup kirke 12.4.1953,
er uddannet inden for handel og kontor, er nu pædagog.
Henning bor: Godthåbsvej l6B.st.th. 2000 København F.
Telefon: (01) 87-43.73.
III.C.4: Ejvind Rask Pedersen er født i Billum sogn
den 10.10.1942, konfirmeret i Billum kirke 23.3.1956,
er natvægter og gift i Næshy kirke 21.11.1964 med
Sonja Johanne Pedersen der er født i Næsby sogn 6.11.
1943, konfirmeret i Næsby 23.3.1958, som datter af
gårdejer i "Dalgaarden" i Næsby på Sjælland Jens Chr.
Pedersen født i Næsby 13.2.1896 og død der 2.12.1968,
gift i Snesere kirke 21.11.1933 med Martha Johanne
Nielsen der er født i Snesere sogn 7.8.1905.
Ejvind bor: Åmosevænget 47. Sædding. 6710 Esbjerg V.
Telefon: (05) 15-47.39.
Deres 3 børn er:
III.C.4.a: Ulla Dorthe Rask Pedersen er født i Aal
sogn den 15.10.1966, konfirmeret i Guldager 17-8.1980,
er skoleelev og bor hjemme i Åmosevænget 47. Esbjerg.
III.C.4.b: Brian Rask Pedersen er født i Jerne sogn
9.12.1969, konfirmeret i Sædding 18.5.1984, er skole
elev og bor hjemme i Åmosevænget 47. 6710 Esbjerg V.
III.C.4.c: Michael Rask Pedersen er født i Jerne sogn
den 14.8.1972, er skoleelev og bor hjemme i Amosevænget 47. Sædding. 6710 Esbjerg V.
III.D: Nina Jenny Pedersen er født i Billumvad i Aal sogn
den 13.2.1914, konfirmeret i Aal kirke 5.2.1928, er uddannet
sygeplejerske, nu pensionist. - Gift i Middelfart den
19
med Emanul Christensen der var født i Riskov 30.9.1910
konfirmeret der 1924 og død i Middelfart 17.3.1977, som søn
af værkstedsleder i Risskov Niels Christensen født i Vend
syssel ca. 1860 og død i Risskov 1942, gift ca. 1903 med
Elise Birthe Hemmer som var født 1872 og døde i Risskov 1961
Nina bor: Jernbanegade 15.st.th. 5500 Middelfart.
Telefon: (09) 41.11.02
Deres søn er:
III.D.l: Per Christensen er født i Middelfart den 14.3
1946, konfirmeret i Middelfart 1950, er overlæge på
Fredericia Sygehus i Anæsthesi. - Gift. med sygeplejer-
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ske Anne-Marie Hansen født i Godthåbs sogn i
København 31.12.1949, konfirmeret i HårslevTingjellinge pastorat 5.4.1964, som datter af
bogholder i Sandved Knud J. Hansen født på Lol
land 3.2.1919, gift i Tjørring kirke 5.8.1944
med Eva Elisabeth J. Laugesen født i Tjørring
den 20.2.1924 og nu boende i Sandved.
Per bor: Vejrmosegårds Alle 13. Snoghøj. 7000
Fredericia. - Telefon: (05) 94.12.07.
Deres 2 børn er:
III.D.l.a: Trine Christensen er født i Næstved
den 9.10.1975, døbt i Set. Peders sogn i Næstved
1976, er skoleelev og bor hjemme.
III.D.l.b: Rasmus Christensen er født i Holste
bro den 2.6.1980, døbt i Holstebro sognekirke
1980.

Tilføjelser til BILLUMVAD-slægten:
* Marine Madsen (III.A)
på side 55 bor på adressen:
Fasanvej 1. 6851 Janderup. - Telefon: (05) 25.81.41.
løvrigt ser det interessant ud, at en del af denne
slægtslinie har bevarret navnet RASK som mellemnavn,
når man samtidig finder det hos en af slægtens stamfædre år 1588 og ja, det er sandsynligvis samme
slægt (se denne bog side 38-39, samt "Janderup og
Billum Sogne" bind-3, side 93 (kilde: Janderup Lo
kalhistoriske Arkiv ved Viggo Mikkelsen, 1983)).
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Slægten fra:

BAUNHØJ i Aal Sogn

IV: Simon Andreas Simonsen
er født gården på Sønder Hedeland i Børsmose, matr.nr. 4b i
Aal sogn den 3.10.1879 og døde på aftægt hos datteren og
svigersønnen i Præsteby i Nørre Nebel sogn den 4.5.1967. Han var gift i Aal kirke den 19.4.19o7 med pigen Kirstine
Christensen som var født i "Sønderbøl" i Aal sogn 10.9.1885
og døde på "Hjemmet" i Oxbøl den 14.11.1964. Begge er de be
gravet på Aal Kirkegaard.
Kirstine Christensen var datter af foregangsmanden, husmand
i Sønderbøl Peder Christensen født der 25.6.1853 og død i
Oxbøl 1.2.1946 og Mette Christine Pallesen født i Hvidbjerg
i Oxby sogn 14.11.1865 og død i Oxbøl 29.1.1954. - Peder
Christensen var tækkemand, men læs videre i følgende bog
som kan hjemlånes gennem biblioteket: "Aal Sogns Historie"
ved Anders Hansen, Oxbøl 1966, side 76.
Forøvrigt, så har nogle af Simonsen-slægtens aner også boet
i Sønderbøl, nemlig ane (60) på side 20 her og (121) på si
de 29 her i denne bog.
Simon og Kirstine ejede gården på Baunhøj, som i dag har
adressen "Baunhøjvej 47". Simon kørte i mange år "mælketur",
hvilket vil sige. at han hentede landmændenes mælkejunger og
kørte dem til mejeriet i Vrøgum og senere retur med f.eks.
valle og andet, måske varer fra Brugsen. - 1 1923 blev der
bygget ny stald til gården, det var murermester Theodor
Jensen i Oxbøl som forestod arbejdet, han havde også været
med ved opførelsen af Børsmose Kirke og mange andre bygning
er på denne egn.
Deres 8 børn er:
IV.A: Maren Simonsen er født på "Baunhøj" ved Vrøgum i Aal
sogn 26.11.1908, konfirmeret i Aal 8.4.1923. - Gift i Aal
kirke den 18.12.1927 med landmand Kristian Rask Pedersen
der er født i Borre i Aal sogn 12.1901, konfirmeret i Aal
1915, som søn af gårdejer i Borre Niels Kristian Pedersen,
født i Koksspang 28.9.1867 (søn af krigsveteran fra 1864
Christen Rask Pedersen, se denne bog side 54!) og død i Borre
1947, gift i Aal kirke 29.1.1895 med Elise Kristine
Henriksen født i Mosevraa i Oxby sogn 31.8.1868 og død i
Oxbøl den 4.5.1938 (datter af husmand og søfarende Søren
Hansen Henriksen og Ane Nielsdatter i Mosevraa).
Kristian og Maren har drevet landbrug i Præsteby ved Nørre
Nebel, flyttede for nogle år siden til Nørre Nebel, hvor de
nu har hus og bor: Bredgade 85A. 6830 Nørre Nebel.
Telefon: (05) 28.85.73.
Deres 8 børn er:
IV.A.l: Svend Rask Pedersen er født i Aal sogn 2.1.
1928, konfirmeret i Nr. Nebel 4.10.1942, demiteret fra
Haderslev seminarium 1959 som lærer. - Gift i Haderslev
Domkirke 18.10.1958 med Edith Anita Thisted som er født

63
Vejle Set. Nicolai sogn 7.4.1932, konfirmeret i
Hospitalskirken i Haderslev 16.3.1947, som.datter
af missionær i Aarhus Ejlert Kristian Thisted født
i Vindum sogn 18.8.1907, gift i Resen kirke 13.2.
1931 med Erna Magda Nielsen født i Struer 28.7.1904
og død i Haderslev 6.10.1946.
Svend bor: Nygade 2. 6621 Gesten. - (05) 55.71.59.,
Deres 2 børn er:
IV.A.l.a: Berit Rask Pedersen er født i Borbjerg
sogn 27.1.1961, konfirmeret i Gesten 6.4.1975, er ud
dannet kontorassistent og bor Nygade 2. 6621 Gesten.
IV.A.l.b: Anette Rask Pedersen er født i Borbjerg
sogn 10.4.1964, konfirmeret i Gesten 16.4.1978, er
uddannet kontorassistent og bor Nygade 2. 6621 Gesten.
IV.A.2: Inger Rask Pedersen er født i Nørre Nebel
sogn 25.2.1929, konfirmeret der 3.10.1943, er husmo
der og fritidslærer; - Gift i Nørre Nebel 5.3.1955
med Berthel Bent Mathias Jensen (navneforandring til
Bent Skaarup 1954} født i Varde 24.9.1930, konfirme
ret Billum 1944, som søn af landmand i Hyllerslev
Leonhardt Emil Jensen kaldet "Skaarup" født i Ølgod
6.12.1891 og død i Varde 29-12.1976, gift i Varde 14.
11.1919 med Karen Margrethe Hansen født i Vejrup 20.
8.1896 og død i Varde juni 1982. - Inger er separeret
den 3.2.1983.
Inger bor: "Præstbølhus", Nymindegabvej 367. 6830 Nr.
Nebel. - Telefon: (05) 28.89.50.
Deres 2 børn er:
IV.A.2.a: Bent Ole Rask Skaarup er født i Vor Frelser
sogn i Esbjerg 20.10.1966, konfirmeret i Nr. Nebel 4.
5.1980, og går nu i 2.G på Varde Gymnasium.
Bent bor: "Præstbølhus", Nymindegabvej 367. 6830 Nr.
Nebel og har telefon: (05) 28.89.50.
IV.A.2.b: Jan Erik Rask Skaarup er født i Vor Frelser
sogn i Esbjerg 25.10.1971, er skoleelev og bor hjemme.
IV.A.3: Niels Rask Pedersen er født i Nørre Nebel sogn
27.1.1932, konfirmeret Lydum 6.10.1946, er landmand og
arbejder på fabrik, er bestyrelsesmedlem i Jervedlund
Vandværk. - Gift i Skads kirke 16.3.1957 med Esther
Kristine Mathilde Mortensen som er født i Andrup i
Skads sogn 5.4.1934, konfirmeret i Jerne 4.5.1948 som
datter af landmand i Andrup Jens Warrer Mortensen født
Skads 3.9.1893 og død der 5.10.1975, gift i Guldager
kirke 30.7.1922 med Caroline Kirstine Marie Christensen
født i Guldager 6.2.1901 og død i Skads 28.4.1983.
Niels bor: "Elmely", Dybmose. Gørdingvej 77- 6690 Gør
ding. - Telefon: (05) 43.50.63.
Deres 6 børn er:
IV.A.3.a: Gudmund Rask Pedersen er født i Jernved 14.12
1957, konfirmeret der 2.5.1971, uddannet gartner, taget
HF og er nu stud. theol. - Gift i Haurvig 26.7.1980 med
Laila Riis Nyborg som er født i Jerne sogn 9.2.1962,
konfirmeret Hvide Sande 1975, som datter af kirkesanger
i Hvide Sande Poul Nyborg født Sønder Lyngvig i Holms
land sogn 25.2.1933, gift i Zions kirke.20.3.1954 med.
Inga Riis født Zions sogn 17.9-1932.
Gudmund bor: "Lyby GI. Skole", Intrupvej 9. Vester Lyby
7800 Skive. - (07) 58.42.90.
Deres barn er:

Maren Simonsen gift med Kristian Rask Pedersen med
deres 8 børn, læs videre på side 62 til side 69 her.

Til indklæbning af billede af Simon Andreas Simonsen
gift med Kirstine Christensen og børn fra "Baunhøj"
ved Vrøgum i Aal sogn, læs videre på side 62 her!

- 64 IV.A.3.a.I: Jacob Rask Pedersen er født 28.7.1982 og
døbt i Aarhus Domkirke 17.10.1982.
IV.A.3.b: Karin Rask Pedersen er født i Jernved sogn 14.
7.1959, konfirmeret der 1973, er bibliotekarstuderende
og gift i Jernved kirke 19-9.1981 med Kim Kristiansen
der er født i Set. Markus sogn 10.6.1954, som søn af
murermester Bent Kristiansen født i Solbjerg sogn 30.
11.1923, gift på Københavns Raadhus 29.1.1949 med
Anne Marie Nielsen som er født på Bispebjerg 5.4.1928.
Karin bor: Fyrkildevej 17.st.th. 9220 Aalborg Øst.
Telefon: (08) 15.86.77.
Deres datter er:
IV.A.3.b.I: Ann Rask Kristiansen er født den 10.5.1982.
IV.A.3.d: Gunhild Rask Pedersen er født i Jernved sogn
den 9.10.1961, konfirmeret der 4.5.1975, har i 1979
gennemgået EFG-uddannelse, er nu hjemmegående husmor
og bestyrelsesmedlem i Holsted KFUM og K. - Gift i
Jernved kirke 24.6.1979 med Niels Morthorst Jensen
født i Jernved sogn 20.5.1956, konfirmeret der 26.4.
1970, som søn af gårdejer i Puggaard Christen Morthorst
Jensen født i Gørding 21.3.1928, gift i Gørding 15.11.
1952 med Lucia Nørgaard Sørensen født i Føvling 17.6.
1928 og bor nu i Jernved.
Gunhild bor: Vestergade 24. 6670 Holsted By.
Telefon: (05) 39-27.93.
Deres 2 børn er:
IV.A.3.d.I: Michael Morthorst Jensen er født 30.7.1979.
IV.A.3.d.II:Peter Morthorst Jensen er født 5-1.1982.
IV.A.3.e: Solveig Rask Pedersen er født i Jernved sogn
2.3.1965, konfirmeret der 6.5.1979, har gennegået EFG
basisåret og starter 1.8.1984 på en kontoruddannelse.
“ Gift i Jernved 19-4,1984 med Olav Lynggaard født i
Vamdrup 8.8.1962, konfirmeret der 9-5.1976, som søn af
arbejdsformand og organist Poul Gerhardt Lynggaard
født Vamdrup 26.3.1927, Gift i Vamdrup 24.10.1953 med
Irene Carslund Hansen født Set. Nicolai sogn 21.8.1932.
Solveig bor: L.A. Rings Vej 36. 8270 Højbjerg.
IV.A.3.f: Jens Kristian Rask Pedersen er født i Jern
ved sogn 28.10.1966, konfirmeret der 27.4.1980, har 10.
klasse og er nu specialarbejder og bor:
Elmely, Dybmose, Gørdingvej 77. 6690 Gørding.
Telefon: (05) 43.50.63.
IV.A.3.g-: Poul Erik Rask Pedersen er født i Jernved
sogn den 27-7.1972, er skoleelev og bor hjemme.
IV.A.4: Else Rask Pedersen er født i Nørre Nebel sogn
den 9-11.1933, konfirmeret der 4.4.1948, er uddannet
sygehjælper og gift i Nørre Nebel kirke 24.7.1953 med
Astor Gustav Jensen kaldet "Nedergaard” født i Køben
havn 8.3.1927, konfirmeret i Sønder Omme april 1941,
som søn af Marinus Nielsen født Horsens 26.10.1902 og
gift i København 13.12.1933 med Signe Mary Jensen der
er født i Filskov 12.3.1909 og død i Stege 18.10.1984.
Else bor: Holdgaardsvej 20. 7260 Sønder Omme.
Telefon: (05) 34.12.69.
Deres 4 børn er:
IV.A.4.a: Gert Nedergaard Jensen er født i Sønder Omme
den 8.11.1953, konfirmeret der 2.4.1967, er uddannet
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Billedet er fra Else Rask Pedersen (gift Sedergaard)
sølvbryllup 24.7.1978. - Forrest ses Maren Simonsen o
Kristian Rask Pedersen
fra Mørre Nebe1.

Herover ses Else Rask Pedersen og Gustav Redergaard i.
Sønder Omme med deres børn og svigerbørn 24.7.1978.
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mekaniker, er nu chauffør og gift i Sønder Felding kirke
24.8.1979 med Birgit Christensen som er født i Sdr. Fel
ding 21.6.1960, konfirmeret der 1974, som datter af kæm
ner i Ørnhøj Jens Christian Christensen født i Vorbasse
24.9.1910 og død i Sdr. Felding 24.3.1970, gift i Veerst
kirke 23.8.1942 med Dagny Elise Hansen der er født i Bæk
ke sogn 24.8.1919 og nu bor i Ørnhøj.
Deres 2 børn er:
IV.A.4.a.I: Camilla Nedergaard Jensen er født i Sønder
Felding den 20.10.1980.
IV.A.4.a.II: Mai Nedergaard Jensen er født i Sønder Fel
ding den 11.8.1983.
IV.A.4.b: Finn Nedergaard Jensen er født i Sønder Omme 11.
5.1956, konfirmeret der lo.5.1969, er uddannet mekaniker
og murer; samlever med Dorthe Møller Nielsen der er født
i Rødovre 11.4.1960, konfirmeret i Stenderup 13.5.1960,
som datter af vognmand i Grindsted Erling Nielsen født i
Stenderup 13.8.1935, gift i Stenderup 7.12.1957 med Sofie
Kristensen der er født Stenderup 27.10.1936.
Finn bor: Birksøvej 2. 7200 Grindsted. - (05) 32.41.80.
IV.Å.4.C: Lene Nedergaard Jensen er født i Sønder Omme den
26.4.1958, konfirmeret der 7.5.1972, er fabriksarbejder og
samlever med Peter Ditlev Mortensen som er født i Grindsted
28.8.1955, konfirmeret der april 1969, som søn af entrepre
nør i Grindsted Sigurd Mortensen født i Kolding 19-2.1910,
gift i Grindsted kirke 17.2.1940 med Rosa Hansen der er
født i Grindsted 7.12.1919Lene bor: Dalsvinget 56. 7200 Grindsted. - (05) 32.47.84.
Deres barn er:
IV.A.4.C.I: Maria Louise Nedergaard Mortensen er født i
Grindsted sogn 18.7.1982.
IV.A.4.d: Inge Nedergaard Jensen er født i Sønder Omme den
9.3.1960, konfirmeret der 21.4.1974, er fabriksarbejder og
gift i Sønder Omme kirke den 25.7.1981 med Leo Kjerstejn
Jensen som er født i Filskov 14.10.1957, konfirmeret i
Brande 9-4.1972, som søn fabriksarbejder i Brande Max
Jensen født i Nørrup 13.5.1911 og død i Brande 22.7.1983,
gift i Ejstrupholm kirke 27.3.1949 med Julia Lydia Jensen
som er født i Ejstrupholm 14.7.1924 og nu bor i Brande..
Inge bor: Nørager 95. 7260 Sdr. Omme. - (05) 34.19.36.
Deres barn er:
IV.A.4.d.I: Thomas Nedergaard Jensen er født i Sønder Omme
sogn den 2.4.1980.
IV.A.5: Kirsten Rask Pedersen er født i Nørre Nebel sogn
den 25.7.1935, konfirmeret i Lydum 20.4.1950, er medhjælp
ende hustru og gift i Nørre Nebel kirke 10.3.1956 med
landmand og strandfoged Svend Poulsen født i Nr. Nebel
sogn 19.9.1930, konfirmeret i Lydum 1.10.1944, som søn af
gårdejer i Sædding Hans Peter Poulsen født i Billum 5.3.
19°1 og død i Nr. Nebel 7.1.1978, gift i Ryslinge kirke
5.8.1928 med Johanne Thygesen der er født i Fjerritslev
1.3.1904 og død i Nr. Nebel 10.6.1982. * se side 67!
Kirsten bor: Boelsvej 30. Lønne. 6830 Nørre Nebel.
Telefon: (05) 28.81.86
Deres 5 børn er:
IV.A.5.a: Lisbeth Poulsen er^født i Lønne sogn 7.1.1957,
Ttonf irmeret der 1970, ér hjemmehjælper og bor:
Nørregade 48. 6700 Esbjerg. - (05) 18.07.64.

Billedet herover er fra Inge og Leo Jensens bryllup den
25.9.1981 i Sønder Omme kirke. - De bor nu i Sdr. Omme.
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IV.Å.5.b: Hans Peter Poulsen er født i Lønne sogn
<Jen 30.471958, konfirmeret der 1972, er nu landbrugs
medhjælper og bor:
Skovbrynet 23. 6800 Varde. - (05) 22.54.52.
IV.A.5.C: Hanne Poulsen er født i Lønne sogn den
10.6.1959, konfirmeret der 1973, er nu sygeplejerske og
bor: Niels Steensensvej 34. 6430 Nordborg.
Telefon: (04) 49-04.80.
IV.A.5.d: Egon Poulsen er født i Lønne sogn den 1.6.
1963, konfirmeret der 1977, er nu tømrer og bor:
Boelsvej 30. Lønne. 6830 Nr. Nebel. -(05) 28.81.86.
IV.A.5.e: Bjarne Poulsen er født i Lønne sogn den 8.3.
1968, konfirmeret der 1982, går i øjeblikket på Varde
Gymnasium og bor hjemme på Boelsvej 30. Lønne. 6830
Nørre Nebel. - (05) 28.81.86.
* Denne familie POULSEN kan føres betydeligt længere
tilbage i H.K. Kristensens slægtsbog: ”En Slægt fra
Kjelst", side 165 midtpå kan vi starte (bogen er udgi
vet 1954, og kan hjemlånes gennem bibliotekerne).
IV.A.6: Simon Rask Pedersen er født i Nørre Nebel sogn
den 22.10.1937, konfirmeret i Lydum, er salgschauffør
og gift i Ho kirke den 23.11.1963 med dagplejemor
Gunni Petrea Katrine Jensen som er født i Vejers i
Oxby sogn 31.1.1942, konfirmeret i Ho 1956, som datter
af entreprenør i Ho Erling Jensen født i Mosevraa i
Oxby sogn 1.1.1914, gift i Mosevraa kirke 27.3.1940
med Hanne Marie Bloch-Jørgensen som er født i Vejers
i Oxby sogn 15.9.1917. - Læs videre om hendes slægt i
bogen "Ane og Efterslægtstavle for gårdejer og toldop
synsmand i Vejers Jeppe Bloch Jørgensen født 1882 og
hustru Nielsine Petrea Jensen født 1887", Aal 1984 bogen kan lånes gennem bibliotekerne.
Simon bor: Vestre Landevej 24. 6800 Varde.
Telefon: (05) 22.19-99.
Deres 3 børn er:
IV.A.6.a: Helle Rask Pedersen er født i Varde 1.4.1964,
konfirmeret i Set. Jacobi kirke 29.4.1978, blev sprog
lig student 1984, er p.t. ved at samle points til vi
dere uddannelse som sygeplejerske.
Helle bor: Vestre Landevej 24. 6800 Varde.
Telefon: (05) 22.19.99.
IV.A.6.b: Henrik Rask Pedersen er født i Varde 5.11.
1968, konfirmeret i Set. Jacobi kirke 9.5.1982, er
skoleelev og bor hjemme på Vestre Landevej 24. 6800
Varde. - Telefon: (05) 22.19-99.
IV.A.6.C: Lars Rask Pedersen er født i Esbjerg på Set.
Joseph Hospital 30.10.1980, Lars bor hjemme.
IV.A.7: Karen Bente Rask Pedersen er født i Nørre Nebel
sogn 17.12.1940 og konfirmeret der 1955, er hjemmegående
husmor og gift i Nørre Nebel 24.11.1962 med Sigurd
Nielsen der er født i Lønne sogn 29-1.1939, konfirmeret
der 1953, som søn af gårdejer Nr.Nebel Svend Aage
.Mielsen født Esbjerg 26.1.1911, gift i Thorstrup kirke
16.12.1934 med Anne Lawrence_Lauridsen der er født i
Aalling 16.8.1910 og nu bor i Nørre Nebel.
Karen bor: Vesterhavsvej 31. 6830 Nørre Nebel.
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Telefon:

(05) 28.89.68. - Deres 3 børn er:

IV.A.7.a: Janni Rask Nielsen er født i Nørre Nebel
sogn 4.8.1963, konfirmeret der 8.5.1977, er uddan
net kommuneassistent.
Janni bor: Vesterhavsvej 36. 6830 Nørre Nebel.
IV.A.7.b: Keld Rask Nielsen er født i Nørre Nebel
sogn 2.10.1965, konfirmeret der 6.5.1979, er bager
svend og bor: Vesterhavsvej 31. 6830 Nørre Nebel.
IV.A.7.C: Mette Rask Nielsen er født på Varde Syge
hus 20.4.1971, døbt i Nørre Nebel kirke 30.5.1971,
går nu i skole i Nørre Nebel og bor hjemme.
IV.A.8: Erik Rask Pedersen er født i Nørre Nebel
sogn den 23.2.1944, konfirmeret der i april 1958, er
automekaniker og bestyrelsesmedlem i Henne Vandværk
og Henne 4H, - gift i Lydum kirke 5.7.1969 med
Kirsten Marie Pedersen er født i Lydum sogn 17.4.1948
og konfirmeret der 8.4.1962, som datter af gårdejer
i Rærup i Lydum sogn Jens J. Pedersen født Sønder
Bork 5.10.1912, gift i Lydum kirke 18.5.1946 med Elna
Kathrine Andersen der er født i Lydum sogn 2.10.1920.
Erik bor: Strandvejen 78. 6854 Henne St.
Telefon: (05) 25.51.85.
Deres 2 børn er:
IV.A.8.a: Jesper Rask Pedersen er født-den 15.7.1970
og døbt i Henne kirke 6.9-1970, konfirmeret Henne kir
ke 29.4.1984. - Er skoleelev og bor hjemme.
IV.A.8.b: Malene Rask Pedersen er født 8.6.1975 og
døbt i Lydum kirke 17.8.1975. Er skoleelev og bor
hjemme: Strandvejen 78. 6854 Henne St.
IV.B: Peter Natanael Simonsen er født på "Baunhøj" ved Vrøgum
i Aal sogn den 9.10.1910, konfirmeret i Aal kirke 5.10.1924,
er forhenværende landmand i Rottarp i Outrup sogn, har været
vurderingsmand for Ribe Amts Skyldraad. - Gift i Outrup kirke
den 8.11.1935 med Kelly Kirstine Amorsen som er født i Outrup
sogn 11.8.1908, konfirmeret i Lunde kirke 3.10.1922, som dat
ter af gårdejer i Rottarp Amor Marinus Amorsen der er født i
Outrup sogn 26.9-1868 og døde der 7.10.1934, gift i Outrup
kirke 28.10.1892 med Åbelone Dorthea Pedersen der er født i
Outrup sogn 26.7.1872 og død i Rottarp By den 14.11.1944. Læs videre om denne familie i "Outrup Sogn" af H.K. Kristensen
udgivet Varde 1933-35, side 256 (bogen kan hjemlånes gennem,
bibliotekerne).
Peter bor: Engparken 5. 6855 Outrup. - (05) 25.10.95.
Deres 4 børn er:
IV.B.l: Amor Simonsen er født i Rottarp i Outrup sogn
den 29.9.1936 og døde sammesteds 14.11.1936 og ligger
begravet i Outrup.
1V.B.2: Karl Bernhard Simonsen er født i Rottarp i
Outrup sogn den 3.9-1938, konfirmeret i Outrup 12.4.
1953, er gårdejer i Outrup sogn og er i bestyrelsen for
Indre Missions Samfund og er i Outrup Menighedsråd. Gift i Ringgive kirke 2.6.1963 med Bodil Margrethe
Berg Hansen der er født i Randbøl sogn 2.6.1942,konfir
meret i Ringgive 24.3.1957, som datter af landmand i
Baastlund ved Billund Svend Villiam Hansen født i Bin
deballe i7.ll.i9il, gift i Give kirke 4.11.1937 med
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Anna Berg født i Give 22.2.1915 og bor nu i Baastlund.
Karl bor: Højgaard, Torbølvej 80. 6855 Outrup.
Telefon: (05) 25.11.92
Deres 4 børn er:
IV.B.2.a: Per Berg Simonsen er født i Outrup sogn 21.2.
1965, konfirmeret i Outrup 29.9.1979, er landbrugsuddan
net og bestyrelsesmedlem i Outrup-KFUM.
Per bor: Højgaard, Torbølvej 80. 6855 Outrup.
IV.B.2♦b: Bjarne Berg Simonsen er født i Outrup sogn 17.
9-1967, konfirmeret i Outrup 26.4.1981, er landbrugsuddan
net og bor: Højgaard, Torbølvej 80. 6855 Outrup.
IV.B.2.C: Benny Berg Simonsen er født i Outrup sogn 11.4.
1970, konfirmeret i Outrup 6.5.1984, er skoleelev og bor
hjemme: Højgaard, Torbølvej 80. 6855 Outrup.
IV.B.2.d: Susanne Berg Simonsen er født i Outrup sogn 8.6.
1978, er skoleelev og bor hjemme i Højgaard, Torbølvej 80.
6855 Outrup.
IV.B.3: Dora Simonsen er født i Rottarp i Outrup sogn 2.9.
1942, konfirmeret i Outrup 14.4.1957, er uddannet børneha
vepædagog og bestyrelsesmedlem i Snejbjerg-Haunstrup Have
kreds, Ungehjems udvalg i Snejbjerg og i Ringkøbing Amts
Ugnehjems udvalg. - Gift i Outrup kirke 10.2.1968 med
Kristian Torben Bak der er født i Ikast 19.8.1939, konfir
meret der 4.4.1954, som søn af gårdejer i Hesselbjerg ved
Ikast Mikael Mikkelsen Bak født Sinding 22.5.1907, gift i
Sinding kirke 5.9.1936 med Jenny Petra Hansen født i Sin
ding 5.9.1910.
Dora bor: Snejbjergvej 28. Studsgaard. 7400 Herning.
Telefon: (07) 16.40.60.
Deres
IV.B.3.a: Michael Bak er
konfirmeret i Studsgaard
hjemme: Snejbjergvej 28.

4 børn er:
født i Snejbjerg sogn 23.4.1969,
1.5.1983, er skoleelev og bor
Studsgaard. 7400 Herning.

IV.B.3.b: Peter Bak er født i Snejbjerg sogn 5.7.1971, er
skoleelev og bor hjemme: Snejbjergvej 28. Studsgaard.
IV.B. 3 ♦ c: Marianne Bak er født i Snejbjerg sogn 27.10.1972,
er skoleelev og bor hjemme: Snejbjergvej 28. Studsgaard.
IV.B.3.d: Merete Bak er født i Snejbjerg sogn 26.6.1976,
er skoleelev og bor hjemme: Snejbjergvej 28. Studsgaard.
IV.B.4: Elly Simonsen er født i Rottarp i Outrup sogn den
21.7.1946, konfirmeret i Outrup 3.4.1960, er husmoder og
gift i Outrup kirke den 21.5.1966 med Christian Holm
Pedersen der er født i Ansager sogn 20.9-1942, konfirmeret
der 7.4.1957, som søn af gårdejer i "Tiphedegaard" i Skov
lund Ejnar Christian Pedersen født i Ansager sogn 14.9.19
07, gift i Skovlund kirke 5.3.1937 med Thyra Amalie Jepsen
der er født i Skovlund 14.6.1915.
Elly bor: "Gammelgaard", Dejrupvej 73. 6855 Outrup.
Telefon: (05) 25.12.82.
Deres 4 børn er:
IV.B.4.a: Gitte Holm Pedersen er født i Outrup sogn 21.5.
1967, konfirmeret i Outrup 19
, er skoleelev og bor hjemme
"Gammelgaard", Dejrupvej 73. 6855 Outrup.
IV.B.4.b:

Palle Holm Pedersen er født i Outrup sogn 2.3.
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1970, konfirmeret i Outrup 6.5.1984, er skoleelev og
bor hjemme: "Gammelgaard", Dejrupvej 73. 6855 Outrup.
IV.B.A.c: Jeppe Holm Pedersen er født i Outrup sogn
27.6.1972, er skoleelev og bor hjemme: "Gammelgaard”,
Dejrupvej 73. 6855 Outrup.
IV.B.A.d: Mette Holm Pedersen er født i Outrup sogn
8.6.1976, er skoleelev og bor hjemme: "Gammelgaard",
Dejrupvej 73. 6855 Outrup.
XV.C: Christian Gunnar Simonsen er født "Baunhøj" ved V r 0 gum i Aal sogn 5.7.1913 og døde i Esbjerg i marts 1984, han var blandt andet chauffør i Esbjerg, og gift med Tove
Dammer som er født i Esbjerg 11.9.19
, - de har ingen børn.
Tove bor: Frodesgade 181. 6700 Esbjerg. (05) 12.58.32.
IV.D: Bernhardt Simonsen er født på "Baunhøj" ved Vrøgum
i Aal sogn den 8.8.1916 og døde ved en ulykke i Skovlund,
hvor han tjente på sygehuset i Varde 21.9.1938, ugift.
IV.E: Anne Simonsen er født på "Baunhøj" ved Vrøgum i Aal
sogn den 10.9-1917, konfirmeret i Aal kirke 2.10.1931. Gift i Aal kirke 20.5.1942 med gårdejer Jeppe Breum Jacobsen
der er født i Ansager sogn 17.1.1913, konfirmeret i Skovlund
10.4.1927, som søn af gårdejer af "Lærkeholt" ved Skovlund
Christen Nielsen Breum Jacobsen født i Ansager sogn 11.10.
1876 og død der 22.11.1948, gift i Ansager kirke 22.5.1908
med Else Nielsen fra Aalling født i Ansager sogn 2.10.1875
og død på Grindsted Sygehus 9.6.1943. - Christen Nielsen
Breum Jacobsen købte gården "Lærkeholt" af sin far Niels
Peder Jacobsen der igen købte gården 27.2.1872 for 800 Rigs
daler af Mathias Peder Christiansen og nogen obligations
gæld, som hurtigt blev betalt; de gamle dokumenter herom er
fortsat i familiens eje. - En slægtsbog udarbejdet af Dansk
Slægtsforskning i Kjellerup fortæller videre om familien,
bogens tittel er: "Anetavle og Efterkommere efter Niels
Peder Jacobsen og Jane Kirstine Breum Ankersen".
Anne skriver følgende:
"Efter 7 års skolegang i Vrøgum Skole kom jeg ud at
tjene, først hos et ældre par folk i Billumvad, så hos en
lærefamilie i Gislum ved Aars, så hos min faster i Kærup og
3 år på Steensgaard" i Skovlund, var derefter i huset hos en
grosserfrue i Esbjerg, passede huset en vinter for Jeppe's
fætter, var sommeren 1941 på Haslev Højskole og endnu en vin
ter på "Steensgaard" i Skovlund.
Jeppes hjem overtog vi efter vielsen, hans forældre
blev boende i den ene ende af stuehuset, året efter døde min
svigermor og svigerfar blev hos os til han døde i 1948. Vi
havde vort virke på "Engbakgaard" til 1972, da solgte vi på
grund af Jeppes helbred som ikke var så godt. Foråret 1973
flyttede vi ind i et nyt hus her på Fredensalle 5, men nytår
1977 kom Jeppe på plejehjem og nu er han fuldstændig hjælpe
løs på grund af hjernesvind.
Tiden på "Engbakgaard" var dejlig og vi havde den glæ
de i 1952 at vort landbrug blev anerkendt som mønsterlandbrug
inden for Jydske Husmandsforeninger og i den anledning fik vi
overrakt en skål i sterling sølv.
Selv har jeg været i bestyrelsen for en kvindeforening,
i Kristeligt Folkeparti, været med i Søndagsskolearbejdet i
lo år og i 1949 modtaget diplom for vores have.
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Nu nyder jeg at kunne hjælpe børn og børnebørn. Der
bliver også lidt tid til at rejse, i 1979 var jeg i Israel
og i 1981 en tur i Østrig, en stor oplevelse hver gang.”
Anne bor: Fredensalle 5. Skovlund. 6823 Ansager.
Telefon: (05) 29.20.64.
Deres 4 børn er:
IV.E.l: Else Breum Jacobsen er født i Ansager sogn
14.4.1943, konfirmeret i Skovlund 1957, er uddannet
lærer fra Nørre Nissum Seminarium 1966, nu ansat som
lærer ved Erritsø Centralskole, er i fritiden beskæf
tiget i Erretsø Menighedsråd, som tropsfører og divi
sionsassistent for KFUK. - Gift i Skovlund kirke 30.7.
1966 med plejer Per Knudsen der er født i Ansager sogn
30.3.1941, konfirmeret i Skovlund 1955, som søn af
gårdejer af "Ny Lærkehøjgaard" i Skovlund Hans Knudsen
født i Ansager sogn 22.3.1903 og død der 3.8.1978,
gift i Skovlund kirke 11.10.1935 med Valna Kristensen
der er født i Ansager sogn 23.10.1911.
Else bor: GI. Færgevej 35. Snoghøj. 7000 Fredericia.
Telefon: (05) 94.26.40.
Deres 3 børn er:
IV.E.l.a: Anette Breum Knudsen er født i Varde 22.4.
1967, konfirmeret i Erritsø kirke 19
, er nu HF-studerende på Fredericia Gymnasium.
Anette bor: GI. Færgevej 35. Snoghøj. 7000 Fredericia.
IV.E.l.b: Birgitte Breum Knudsen er født i Middelfart
den 25.7.1969, konfirmeret i Erritsø kirke 19
, er nu
skoleelev på Erritsø Centralskole, har eftermiddagsjob.
Birgitte bor: GI. Færgevej 35. Snoghøj. Fredericia.
IV.E.l.c: Jesper Breum Knudsen er født i Erritsø sogn
29.3.1974, er skoleelev og bor hjemme på GI. Færgevej
35. Snoghøj. 7000 Fredericia.
IV.E.2: Svend Carsten Breum Jacobsen er født i Ansager
sogn 22.10.1946, konfirmeret i Skovlund 9.4.1961, er
student fra Grindsted 1967, lærer fra Nørre Nissum Se
minarium 1970 og siden dette år været ansat ved Eng
gårdskolen i Billund, siden 1973 været medarbejder ved
Billund Centrets Ungdomsklun, været i Billund IF's be
styrelse og i bestyrelsen for Midtjysk Håndbolddommerklub, hvor han fortsat er aktiv dommer.

Anne og Jeppe Breum J acobsen.
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Carsten er gift i Skovlund kirke 1.8.1970 med lærer Anna
Marie Øllgaard Jensen der er født i Ansager sogn 26.1.19
48, konfirmeret i Skovlund kirke 1.4.1962, som datter af
fhv. gårdejer ved Skovlund Hans Øllgaard Jensen født i
Dejbjerg 13.2.1908, gift i Ølgod kirke 27.9.1936 med Helga
Ånina Winther Sørensen der er født i Ølgod sogn 9-12.1916;
deres slægts er: ”Jensen og Øllgaard fra Hodde Sogn, om
Jens Christensen og Hustru Johanne Pederdatter og svigersøn
Ole Andersen Øllgaard" udarbejdet af Skandinavisk Slægts
forskning. 8850 Bjerringbro.
Anne Marie er student fra Grindsted Gymnasium 1967, demiteret som lærer 1970 fra Haslev Seminarium, ansat fra dette år
ved Enggårdskolen i Billund og fra 1980 ved Søndermarkskolen
i Billund. Har i en årrække været tropsrådet for KFUK spej
derne i Billund.
Carsten bor: Fyrrevænget 112. 7190 Billund. (05) 33.20.57.
Deres 3 børn er:
IV.E.2.a: Helene Øllgaard Jacobsen er født i Billund sogn
den 18.3.1972, er skoleelev og bor hjemme.
IV.E.2.bt Torben Øllgaard Jacobsen er født i Give sogn 7.1.
1975, er skoleelev og bor hjemme.
IV.E.2.C: Mette Øllgaard Jacobsen er født i Grindsted sogn
den 18.10.1977, er skoleelev og bor hjemme.
IV,E.3: Kaj Breum Jacobsen er født i Ansager sogn den 5.1.
1950, konfirmeret i Skovlund 1964, er overpostbud og gift i
Bonding kirke den 28.7.1973 med Karen Marianne Hansen der
er født i Bording sogn 31.10.1952, konfirmeret i Bording den
/ 1966, som datter af landmand i "Ravnholdtlund" ved
Bording Henry Johannes Hansen der er født i Ikast sogn 22.7.
1920, gift i Ikast kirke 3.1.1948 med Elly Ingeborg Damgaard
Andersen som er født i Ikast sogn 8.8.1919.
Kaj bor: Østertoften 179- Lind. 7400 Herning.
Telefon: (07) 12.93.30.
Deres 2 børn er:
IV.E.3.a: Kenneth Breum Jacobsen er født den 10.3.1977 i
sogn , er skoleelev og bor hj emme•
IV.E.3.b: Steffan Breum Jacobsen er født den 11.6.1979 i
sogn og bor hjemme.
IV.E.4: Jane Kirstine Breum Jacobsen er født i "Lærkeholt"
i Skovlund i Ansager sogn den 16.12.1952, konfirmeret i Skov
lund kirke 7.5.1967, er hjemmehjælper og gift i Skovlund
kirke den 17.7.1976 med Lars Anthon Jørgen Knudsen der er
født i Jacobshavn den 28.1.1954, konfirmeret i Jacobshavn
kirke maj 1968, som søn af Eva Knudsen der født i Jacobshavn
den 12.9.1934 og nu bor i Christianshaab i Grønland.
Jane fortæller: "Lars og jeg har begge haft ophold på Blaakilde Ungdomsskole i Tarm, Lars som elev og jeg som stuepige
I en årrække boede vi i Frederikshavn, hvor jeg bl.a. arbej
dede på Turisthotellet og Sandvadfabrikken; Lars blev udlært
som maskinarbejder på "Alpha Diesel". De sidste 7 år har vi
boet i Skovlund, hvor jeg er hjemmehjælper og Lars har arbej
de på Sanalco".
Jane bor: Lundvej 7. Skovlund. 6823 Ansager.
Telefon: (05) 29.22.76.
Deres 2 børn er:
IV.E.4.a: Eva Breum Knudsen er født den 15-5.1978 i
sogn og døbt i Skovlund kirke 9-7.1978, er skoleelev og bor
hj emme.
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Jane Kirstine Breum Jacobsen med familie - 1982
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IV.E.4.b: Anne Breum Knudsen er født i Skovlund den
5.12.1980, døbt i Skovlund kirke den 8.2.1981 og bor
hjemme: Lundvej 7. Skovlund. 6823 Ansager.
IV.F: Christian Paludan Simonsen er født på "Baunhøj” ved
Vrøgum i Aal sogn den 8.4.1934, er uddannet landmand, har
fået ændret sit fornavn til ”Palle”, har i en årrække været
arbejdsleder, således modtaget diplom fra Inderigsministeriets 2. Kontor for 25 års tjeneste. - Gift i St. Kathrine
kirke i Ribe den 5.4.1947 med Kristine Marie Mortensen der
er født i Darum den 12.6.1923, som datter af Richardt
Justinus Mortensen og Sofie Nicoline Ehmsen da boende i
Gravsgade 47 i Ribe.
Palle bor: Esrum Hovedgade 11B. Esrum. 3230 Græsted.
Telefon: (02) 29.01.77.
Deres 3 børn er:
IV.F.l: Keld Simonsen er født i Oxbøl i Aal sogn 27.5.
1948 og død ved ulykke 13.6.1983; - gift, senere skilt
fra Karin Reize, nu gift Petersen og boende Esrum Ho
vedgade 23. Esrum. 3230 Græsted.
Deres 2 børn er:
IV.F.l.a: Jens Simonsen født i Ferie den 2.2.19
IV.F.l.b: Linda Simonsen født
IV.F.2: Bodil Simonsen er født i Oxbøl i Aal sogn den
24.10.1949, - gift hos sognefogeden i Sodemark den 19.
6.1968 med bager Carl Arne Søfeldt Larsen der er født
i Grønholt den 17.6.1947, som søn af Arne Villy Søfeldt
Larsen og Bodil Kirstine Hansen i Strandesbønderup.
Deres 3 børn er:
IV.F.2.a: Michael Larsen er født i Hejeld den 29-7.
1968, er skoleelev og bor hjemme.
IV.F.2.b: Toke Larsen er født i Smidstrup 6.7.1971 er
skoleelev og bor hjemme.
IV.F.2.c: Stefan Larsen er født i Anthoniehus den 26.
1.1976, er skoleelev og bor hjemme.
Bodil bor: Langdraget 106. 3250 Gilleleje.
Telefon: (02) 30.22.93.
IV.F.3: Carsten Simonsen er født i Oxbøl den 1.5.1953,
er uddannet kleinsmed og samlever med Anette Sørensen
der er født i Gilleleje den 13.12.1955 som datter af
Erna og Helge Sørensen.
Carsten bor: Solvænget 32. 3250 Gilleleje.
Telefon: (02) 30.28.10.
Deres datter er:
IV.F.3.a: Marie Louise Simonsen er født på Helsingør
Sygehus den 23.4.1981 og bor hjemme.

IV.G: Signe Simonsen er født på "Baunhøj" ved Vrøgum i Aal
sogn den 18.8.1921, konfirmeret i Aal kirke 13.10.1935, er
nu kirkesanger i Hammer kirke og kirkelærer ved samme, har
i en årrække været formand for Øster Nykirke Menighedsråd. Gift i Aal kirke den 2.11.1942 med gårdejer i Øster Nykirke
Henry Welly Therkildsen der er født i Øster Nykirke sogn den
21.1.1917, konfirmeret i Give 12.4.1931, som søn af gårdejer
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Herover ses Signe og Henry Therkildsen i Øster Nykirke,
derunder "Kildegaard" og nederst deres 6 børn.
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i Øster Nykirke Jens Erik Andersen Therkildsen født i
Nortvig 3.2.1875 og død i Øster Nykirke 3.3.1958, gift i
Ejstrup kirke 13.2.1903 med Anne Marie____________ som var
født i Nørre Snede sogn 24.10.1880 og død i Øster Nykirke
den 14.1.1935.
Signe fortæller: "Dagen efter at vi var blevet gift star
tede vi som bestyrer hos min svigerfar, i 1945 fik vi går
den i forpagtning og i 1957 overtog vi gården, som vi fik
skøde på i december samme år.
Vi havde min svigerfar boende til hans død i 1958.
De sidste 10 år har vi ikke drevet landbrug, men har haft
jorden forpagtet ud, således at vi nu kan nyde de dejlige
omgivelser langs Hærvejen og Gudenaaens udspring".
Der er tidligere udarbejdet en slægtsbog for Therkildsenfamilien og dens tittel er "Slægtsbog, for efterkommere
vedrørende Ander Therkildsen", udgivet af Anearkivet ApS,
telefon: (05) 56.30.15.
Signe bor: Hærvejen 311. Øster Nykirke. 7323 Give.
Telefon: (05) 80.32.31.
Deres 6 børn er:
IV.G.1: Bernhard Therkildsen er født i Øster Nykirke
sogn den 5.9.1943, konfirmeret Øster Nykirke 19
er uddannet servicemontør og indehaver af firmaet BTS
Teknisk Service i Ølstykke. - Gift i Store Heddinge
kirke den 16.9.1967 med Anni Birgit Pedersen som er
født i Hellested 26.11.1945, konfirmeret i Lille
Heddinge 27.3.1960, som datter af Emil Henrik Pedersen
der født i Varpelev 17.2.1911 og død som gårdejer i
Røding den 12.9-1982, gift 20.12.1938 med Gunhild
Elvira Nielsen født den 17-1.1918.
Bernhard skriver: "Efter en landbrugsuddannelse var
jeg elev på Blaakilde Ungdomsskole, forrettede deref
ter tjeneste ved Hæren og Flyvevåbenet fra 1963 til
1967, bl.a. i USA og Vesttyskland. De næste 9 år ar
bejdede jeg som rejsemontør, for i 1976 at starte i
eget selvstændigt servicefirma primært for hospitals
udstyr".
Bernhard bor: Kløvervænget 4. 3650 Ølstykke.
Telefon: (02) 17-78.92.
Deres 3 børn er:
IV.G.l.a: Niels-Henrik Therkildsen er født i Store
Heddinge 8.6.1963 er handelsuddannet.
IV.G.l.b: John-Thomas Therkildsen er født i Ølstykke
den 16.11.1969, er skoleelev og bor hjemme.
IV.G.l.c: Marianne Therkildsen er født i Ølstykke den
22.3.1978, er skoleelev og bor hjemme.
IV.G.2: Gudmund Therkildsen er født i Øster Nykirke
den 25.12.1948, konfirmeret der 4.5.1963, er uddannet
teknisk assistent og smed.
Gudmund bor: Tinnetvej 2A. 7173 Vonge.
IV.G.3: Inger Therkildsen er født i Øster Nykirke den
2.7.1951, er afdelingssygeplejerske og gift i Øster
Nykirke den 10.10.1975 med fyrassistent på observa
tionsskibet på Hatter Rev Niels Christiansen der er
født i Væflinge 23.4.1939, som søn af Jørgen
Christiansen og Karen Sofie Christiansen i Væflinge.
Inger bor: Viernevej 51. 5474 Væflinge.
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Telefon:

(09) 80.14.82. - Deres 2 børn er:

IV.G.3.a: Britt Christiansen er født på Bogense Syge
hus den 13.10.1977, er skoleelev og bor hjemme.
IV,G.3.b: Uffe Christiansen er født på Bogense Syge
hus den 9.3.1980.
IV.G.4: Richard Therkildsen er født i Øster Nykirke
sogn den 19.2.1953, nu ansat ved "Vonge Mølle" og
gift i Vonge kirke 26.10.1979 med ekspedient Lis
Laursen der er født i Vonge Mølle 23.10.1956, som
datter af mølleejer Helmer Laursen og Ellen Jensen i
Vonge Mølle.
Richard bor: Nordvangen 38. 7173 Vonge.
Telefon: (05) 80.35.92.
Deres barn er:
IV.G.4.a: Cuno Therkildsen er født på Marie Hospital
i Vejle den 25.12.1980 og bor hjemme.
IV.G.5: Jens Therkildsen er født i Øster Nykirke den
21.1.1959, er ansat ved Vonge Mskinstation og samlever
med dagplejemor Sonja Mikkelsen der er født i Hvejsel
3.6.1945 som datter af afdøde Margrethe Jørgensen.
Jens bor: Hærvejen 219. Kollemorten. 7323 Give.
Deres 2 børn er:
IV.G.5.a: Henry Therkildsen er født på Marie Hospital
i Vejle den 21.4.1979 og bor hjemme; (05) 80.35.89.
IV.G.5.b: Palle Therkildsen er født på Marie Hospital
i Vejle den 14.9.1981 og bor hjemme; (05) 80.35.89.
IV.G.6: Grete Therkildsen er født i Øster Nykirke sogn
den 26.4.1960, konfirmeret der 19
, er køkkenleder og
gift i Thyregod kirke den 11.7.1981 med Harry Ejvind
Pedersen der er født i Thyregod sogn 2.2.1953, konfir
meret der, som søn af pensionist Peder Pedersen født i
Lindeballe 9-3.1915 og gift med Signe Pedersen født i
Thyregod sogn 30.11.1917 og nu boende i Vindelev.
Grete bor: Engvej 3. 7160 Tørring. - (05)
Deres datter er:
IV.G.6.a: Dorte Marie Pedersen er født den 17.11.1981
i
sogn og bor hjemme.
IV.H: Arne Mathilius Simonsen er født på "Baunhøj" ved
Vrøgum i Aal sogn den 11.4.1923, konfirmeret i Aal kirke
den 4.4.1937; har i en årrække været landmand, men er nu
skolebuschauffør og gift i Vester kirke den 27.11.1953 med
Helga Petrea Madsen der er født i Vester sogn 19.7.1929,
konfirmeret der 1943 og død i Vester sogn den 18.8.1980,
som datter af landmand i Vesterlund Niels Kristian Andreas
Madsen f.ødt 29.11.1881 og død i Vester 7-7-1963, gift i
Nørre Snede kirke 24.3.1910 med Jensine Kristiansen født i
Klovborg den 6.1.1887 og død i Vester 15.5.1966.
Arne bor: Vesterlundvej 16. 7323 Give. - (05) 73.60.76.
Deres 2 børn er:
IV.H.l: Niels Bernhardt Simonsen er født Vester sogn
den 11.7.1956, konfirmeret der 1970, er uddannet spedi
tør og arbejder som sådan. - Gift i Holme kirke den 2.
5.1981 med Kaja Andersen der er født i Johannes sogn
den 28.7.1960 og konfirmeret i Holme kirke 21.5.1974,
som datter af specialarbejder Verner Andersen født 28.
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3.1923, gift i Randbøl kirke den 2.5-1953 med
Dagmar Kirstine Andersen der er født i Randbøl sogn
den 9.11.1928 og nu bor i Aarhus.
Niels-Bernhardt bor: Toldbodvej 5. 7000 Fredericia.
Telefon: (05) 94.14.06.
IV.H.2: Ingeborg Simonsen er født i Vester sogn den
7.6.1961, konfirmeret i Vester kirke den 4.5.1975,
er nu studerende; - gift på Københavns Raadhus den
25-11.1963 med Jens Chievitz som er født i Fakse
sogn den 23.8.1951 og konfirmeret i Helligaandskirken
i København, som søn af læge Eva Chievitz der er født
Fredborg i Skagen den 19.12.1920 og død i København
den 22.11.1975.
Ingeborg bor: Skovsbovej 36. 5690 Tommerup.
(09) 75.16.15.

V. Ane Simonsen
er født i gården på Sønder Hedeland matr.nr. 4b ved Børsmose
i Aal sogn den 5.1.1882 og døde i gården matr.nr. 5A & 6A i
Børsmose den den 5.6.1922, begravet i Børsmose.
Gift i Aal kirke den
/
19
med Ungkarl og landmand i
Børsmose Simon Methinus Simonsen (hendes fætter) som var
født i Børsmose 31.10.1881 og døde der den 17.11,1951. - Hun
blev moder til 4 børn; - men læs videre herom på side 1/7 her
i bogen, hvor Simon Methinus Simonsen's ægteskaber og efter
slægt beskrives!
Se hendes forældre (2) & (3) på side 6 her i bogen!
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Slægten fra:

BAUNSMINDE i Janderup sogn

VI. Kristine Simonsen
er født i gården på Sønder Hedeland matr.nr. Ab ved Børsmose
i Aal sogn den 8.7.1884, konfirmeret i Aal kirke 1898 og død
på Sædding Plejehjem 82 år gammel den 9-2.1967.
Se hendes forældre (2) & (3) på side 6 her i bogen!
Hun blev gift i Janderup kirke den 8.10.1909 med ungkarl og
gårdejer i Kærup i Janderup sogn Tøste Jensen Baun der var
født i Kærup i gården "Baunsminde" den 6.5.1884 og døde der
den 8.4.1928. - Han var søn af gårdejer af Baunsminde i
Kærup Niels Peder Christensen fik den 25.1.1906 navneforan
dring til Niels Peder Baun, han var født i Nørre Hebo i Jan
derup sogn 23.5.1849, gift der 4.11.1873 med Helvig Kirstine
Olesen der er født i Dyreby i Henne sogn 25.11.1844 og døde
i Kærup 20.3.1927, Niels Peder Baun døde i Kærup 24.9.1935.
Efterfølgende er gengivet fra slægtsbogen: "Slægten fra
Baunhøj i Alslev sogn" udg. af Nordisk Slægtsforskning, Bredegaard, Skals 1971, side 65:
"Niels Peder Baun var landbrugsuddannet, købte 1875
Baunsmide i Kærup af den forrige ejer Tøste Jensen. Samme
år frasolgte han 32 tdr. land i Vester Kærup til broderen
Boye og omkring 1897 afstod han 100 tdr. land i Vester Kærup
til svigersønnen Edvard. - I 1909 afstod han derpå hovedpar
cellen "Baunsminde" til sønnen Tøste Jensen (opkaldt efter
gårdens forrige ejer), men beholdte selv 30 tdr. land i Søn
dermarken, hvor han byggede en gård, som senere overgik til
datteren Karen og hendes første mand. - Niels Peder Baun var
i mange år vurderingsmand til ejendomsskyld. Han var stærkt
optaget af arbejdet for ungdommen inden for KFUM og K, lige
som han i en årrække var formand for Indre Mission i Jande
rup sogn".
Denne fortælling giver baggrunden for Tøste Jensen Baun's
overtagelse af gården efter faderen i 1909, han drev den'
frem til sin tidlige død i 1928, hvorefter Kristine Simonsen
drev gården i en årrække til sønnen Hans Ejner Baun overtog
gården, siden har' Hans Ejner bygget stalden om og bygget
svinehus med videre til gården, som ligger på Nybrovej 119.
Kilde til den sidste fortælling er bogen "Janderup og Billum
Sogn" bind-III, side 49-51 (udgivet 1983 af Janderup Lokal
historiske Arkiv 1983.
Såvel gårdbillede som et fornemt stuebillede gengives i oven
nævnte bog omhandlende "Janderup og Billum sogne".
Deres 8 børn er:
VI.A: Niels Peder Baun er født i Kærup i Janderup sogn den 2.
9.1911, konfirmeret i Varde 1924, er landmand i Kærup og gift
i Alslev kirke den 20.11.1940 med Karen Andersen der er født
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Næsbjerg sogn den 14.5.1920, konfirmeret i Varde 7.10.1934,
som datter af landmand i Alslev Hans Andersen født i Ansa
ger sogn 26.10.1890 og død i Varde 26.1.1958, gift i Varde
30.11.1917 med Valborg Jørgensen Gellerup der er født i
Varde 7.9.1896 og død i Esbjerg 24.10.1972.
Niels Peder bor: Nybrovej 86. 6851 Janderup.
Telefon: (05) 25.81.95
Deres 2 børn er:
VI.Å.l: Hans Erik Baun er født i Janderup sogn 22.2.
1943, konfirmeret der; og er nu indehaver af Kærup Ma
skinstation og gift i Brørup GI. kirke 7.10.1967 med
Edith Dorthea Sørensen der er født i Brørup sogn 24.8.
1947, konfirmeret i Brørup GI. kirke 13.5.1962 som
datter af gårdejer i Brørup sogn Ejler Sørensen født i
Øster Astrup 3.5.1919, gift i Outrup kirke 12.11.1943
med Esther Nygaard Kristensen der er født i Outrup
sogn 4.3.1922 og nu begge bor i Bellinge ved Odense.
Hans Erik bor: Hannevangvej 105. 6851 Janderup.
Telefon: (05) 25.86.00.
Deres 3 børn er:
VI.A.l.a: Ivan Allan Baun er født i Janderup sogn den
5.8.1968, konfirmeret i Janderup 2.5.1982, er skole
elev og bor hjemme.
VI.A.l.b: Esben Henrik Baun er født i Janderup sogn
den 10.1.1971, er skoleelev og bor hjemme.
VI.A.l.c: Kenneth Baun er født i Janderup sogn den 13.
11.1974, er skoleelev og bor hjemme.
VI.A.2: Herdis Ella Baun er født i Kærup i Janderup
sogn den 24.3.1955, konfirmeret i Janderup 27.4.1969,
er ekspeditrice og gift i Varde den 7.4.1977 med Finn
Knudsen Frøsig der er født på Brørup Sygehus den 15.
10.1954, konfirmeret i Hunderup 4.5.1969, som søn af
Bertha og Ivar Frøsig.
Herdis bor: Akirkevej 8. 6851 Janderup.
Telefon: (05) 25.84.53.
Deres datter er:
VI.A.2.a: Vivian Baun Frøsig er født i Varde den 25.
6.1980; og bor hjemme.
VI.B: Svend Aage Baun er født i Kærup i Janderup sogn den 24
8.1912, konfirmeret i Varde 14.10.1926, er landmand og gift
i Aal kirke den 13.11.1938 med Ellen Rosendahl Schultz er
født i Oxbøl den 4.11.1917, konfirmeret i Aal 3.4.1932, som
datter af gårdejer i Borre Theodor Schultz født Billum 15-5.
1886 og død i Borre 6.11.1944, gift i Aal kirke den 13.4.19
10 med Karoline Simonsen født Børsmose 12.1.1886 og død i
Oxbøl den 16.4.1963. - Læs videre om Karoline og Theodor
Schultz i afsnitet her ”Slægten fra Borre i Aal sogn"!
Svend Aage bor: Billumgårdevej 25- 6852 Billum.
Telefon: (05) 25.83.07.
Deres 14 børn er:
VI.B.l: Tøste Baun er født i Tistrup sogn den 10.4.
1939, konfirmeret i Janderup 12.4.1953, er ingeniør
og gift i Janderup kirke 26.10.1963 med Irene
Mikkelsen født i Janderup 18.2.1940, konfirmeret der
den 4.4.1954 som datter af fhv. gårdejer i Janderup
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sogn Andreas Clausen Mikkelsen født i Ansager 22.11.1913
gift i Janderup kirke 5.7.1938 med Edith Annine Nielsen
født i Janderup 11.6.1920 og bor nu der.
Tøste bor: Lucernevej 13. 8900 Randers.
Telefon: (06) 43.21.78.
Tøste Baun gik i skole i Billum og var i vinteren 1953-54
elev på Blaakilde Ungdomsskole. Blev udlært tømrer i 1959
i Billum, aftjente derefter sin værnepligt i 1959-60 i
Randers. I 1964 dimiterede han fra Horsens teknikum, og var
i perioden 1964-77 ansat som ingeniør ved et rådgivende in
geniørfirma i Randers. Siden 1977 har han været kommunein
geniør ved Rougsø Kommune på Djursland.
Irene Mikkelsen gik i skole i Janderup og var i sommeren
1957 elev på Rinkenæs Ungdomsskole. Efter at have- lært hus
holdning hjemme var hun et år husassistent i Esbjerg. Somme
ren 1959 var hun kokkepige på Højskolehotellet i Varde, og
efter 2 år som kokkepige på Randers Kloster var hun indtil
oktober 1964 beskæftiget som syerske på en systue i Horsens.
Deres 2 børn er:
VI.B.l.a: Maj-Brit Baun er født i Randers 1.7.1965 og
konfirmeret i Set. Clements kirke i Randers 30.9.1979
er nu kommuneassistent ved Randers Kommune og bor:
Vester Altanvej 14.st.tv. 8900 Randers.
Maj-Brit Baun gik på Vestervangsskolen i Randers, som
hun afsluttede med 9. klasse i 1981. Fik derefter EFG
handel og kontor på Randers Handelsskole. Fra august
1982 til juli 1984 under uddannelse til kommuneassisten ved Randers Kommune.
VI.B.l.b: Flemming Baun er født i Randers 21.2.1968,
konfirmeret i Set. Clemens kirke i Randers 29.8.1982,
- han har afsluttet 9. klasse på Vestervangsskolen
i Randers 1984. Begyndte i august på EFG- handel og
kontoruddannelsen ved Randers Handelsskole.
Flemming bor: Lucernevej 13. 8900 Randers.
VI.B.2: Kjeld Baun er født i Tistrup 15.8.1940, k onfirmeret
i Billum 27.3.1955, er uddannet kleinsmed, nu ans at som var
mester ved Kommandantskabet i Oksbøl. - Gift i F1 ensborg
den 20.3.1964 med Helma Andresen der er født i F1 ensborg den
1.3.1945, konfirmeret i Flensborg 12.3.1961, som datter af
kontorassistent i Flensborg Karl-Friedrich Andres en født i
Gammelby i Flensborg den 28.4.1914 og død i Flens borg 8.2.
1971, gift på Flensborg Raadhus den 14.5.1938 med Gertrud
Hinrichsen der er født i Flensborg 1.4.1920 og bo r der.
Kjeld bor: Nørregade 44. 6840 Oksbøl. - (05) 27.15.55.
Deres 2 børn er:
VI.B.2.a: Yvonne Baun er født i Aal sogn den 10.9.
1964, konfirmeret i Aal kirke 30.4.1978, er uddannet
kontorassistent og arbejder som sådan.
Yvonne bor: Hekkenfeldtvej 10. Lydum. 6830 Nr. Nebel.
VI.B.2.b: Leif Baun er født i Aal sogn den 20.6.1967,
konfirmeret i Aal kirke den 26.4.1981, er smedelær
ling.
Leif bor: Nørregade 44. 6840 Oksbøl.
VI.B.3: Lene Baun er født i Tistrup sogn den 9.10.1941, kon
firmeret i Billum den 18.3.1956, er hjemmegående husmoder
og gift i Billum kirke den 13.2.1965 med gårdejer Erhardt
Eg Hansen der er født i Vester Nebel 29.4.1933, konfirmeret
i Vester Nebel 5.10.1947, som søn af gårdejer Jens Eg Hansen
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De to øverste billeder er fra slægtsfesten på "Baunsminde",
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Lene og Erhardt Eg Hansen i V. Nebel med familie.
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der er født i Grimstrup sogn 26.3.1903 og død i Varde 4.11.
.1983, gift i Grimstrup kirke 7.2.1930 med Marie Katerine
Held Hansen der er født i Grimstrup sogn 6.9.1908 og død i
Vester Nebel 24.5.1976.
Lene var 1957 elev på Rinkenæs Ungdomsskole, var 1963 på
Vollerup Sy- og Væveskole og har haft flere pladser i priva
te hjem. - Erhardt var i 1954-55 på Hammerum Landbrugsskole,
arbejdede derefter ved landbruget i forskellige pladser til
han overtog fødegården.
Lene bor: Skærbækvej 4. Vester Nebel. 6715 Esbjerg N.
Telefon: (05) 16.90.24.
Deres 3 børn er:
VI.B.3.a: Bente Eg Hansen er født i Vester Nebel den
20.11.1965, konfirmeret i Rousthøje 13.5.1979, har
gået på Egekratskolen i Grimstrup, 2 år på Sydvestjyllands Efterskole i Bramming og 10. klasse på Tommerup Efterskole og sluttelig taget HF på Varde Gymna
sium.
Bente bor: Skærbækvej 4. Vester Nebel. 6715 Esbjerg N.
VI.B.3.b: Doris Eg Hansen er født i Vester Nebel den 6.
2.1968, konfirmeret i Rousthøje 9.5.1982, har gået i
Egekratskolen i Grimstrup, taget 8. og 9. klasse på
Sydvestjyllands Efterskole i Bramming og bor nu:
Skærbækvej 4. Vester Nebel. 6715 Esbjerg N.
V1.B.3.C: Mona Eg Hansen er født i Vester Nebel den
19.11.1974, er skoleelev og bor hjemme.
VI.B.4: Bernt Baun er født i Billum den 14.10.1943, konfir
meret i Janderup kirke 23.3.1958, er uddannet plejer og ar
bejder som sådan; - gift i Kristianshede kirke 19.8.1967 med
Anna Birgit Jacobsen der er født i Guldforhoved i Bording
sogn 25.3.1944, konfirmeret i Kristianahede 5.10.1958, som
datter af landmand i Guldforhoved Jørgen Jacobsen født i
Faurholdt i Ikast sogn 24.7.1910 og død i Bording sogn 29.10.
1980, gift i Isenvad kirke 29.12.1940 med Marie Katrine
Kristensen født i Isenvad i Ikast sogn den 8.4.1913.
Bernt bor: Solsortevej 12. 8382 Hinnerup.
Telefon: (06) 98.53.43.
Deres 4 drenge er:
VI.B.4.a: Carsten Baun er født i Hinnerup i Haldum
sogn, konfirmeret 25.4.1982, er skoleelev og bor hjemme,
Carsten var født den 13.11.1968.
VI.B,4.b: Henrik Baun er født i Hinnerup i Haldum sogn
den 1.9.1970, konfirmeret den 6.5.1984, er skoleelev
og bor hjemme.
VI.B.4.C: Torben Baun er født i Hinnerup i Haldum sogn
den 23.2.1974, er skoleelev og bor hjemme.
Vl.B.4.d: Peter Baun er født i Hinnerup i Haldum sogn
den 23.2.1974, er skoleelev og bor hjemme.
VI.B.5: Steffen Baun er født i Billum sogn den 21.9.1946,
konfirmeret i Billum 9.4.1961, er uddannet tømrer, nu værk
stedsassistent og er bestyrelsesmedlem i KFUM og K i Janderup
samt i "Frøstruphave Efterskole". - Gift i Janderup kirke 17.
8.1968 med Karen Birthe Solveig Baun Christensen er født i
Janderup sogn 12.6.1949, konfirmeret der 31.3.1963, som dat
ter af tømrermester i Kærup Anton Baun Christensen født i
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Janderup sogn 17.3.1914 og død i Janderup 28.6.1981, gift
i Janderup kirke 22.4.1938 med Signe Ketty Nielsen der er
født i Janderup sogn 30.15.1914.
Steffen bor: Mågevej 7. 6851 Janderup.
Telefon: (05) 25.05.13.
Deres 4 børn er:
VI.B.5.a: Ann-Karina Baun er født i Aal sogn den 23.1.
1969, konfirmeret i Janderup 2.5.1982, er skoleelev og
bor hjemme.
VI.B.5.b: Annette Solveig Baun er født i Aal sogn den
7.4.1970, konfirmeret i Janderup den 13.5.1984, er sko
leelev og bor hjemme.
VI.B.5.C: Kristian Baun er født i Janderup sogn den 7.
7.1974, er skoleelev og bor hjemme.
VI.B.5.d: Frank Baun er født i Janderup sogn den 26.11.
1976, er skoleelev og bor hjemme.
VI.B.6: Erna Baun er født i Billum sogn den 21.9.1946, kon
firmeret i Billum 9.4.1961, er hjemmegående husmor og besty
relsesmedlem i Sømandskredsen i Brande, har været i bestyrel
sen for Kærup KFUK og Søndagsskolemedarbejder. - Gift i
Billum kirke den 14.7.1967 med Ole Simonsen der er født i
Janderup sogn 8.4.1946, konfirmeret der 20.3.1960, som søn
af landmand Henry Simonsen født i Børsmose i Aal sogn den 271.1909, gift i Janderup 8.11.1933 med Agnes Cerup Jensen der
er født i "Hedelund” i Aal sogn den 24.8.1910.
Erna bor: Pilkmosevej 8. 7330 Brande. - (07) 18.22.49.
Erna har gået 7 år i Billum skole, var i sommeren 1962 på
Hellebjerg Idrætsungdomsskole, var derefter kokkepige der i
halvandet år. Derefter kokkepige på Outrup og Lunde Alderdoms
hjem, og på Hesselmed Plejehjem. Vi købte bedstemors (Kristi
ne Simonsen) hus "Killebo" i Billum 1.4.1967 og boede der til
1.4.1977, hvor vi flyttede til Brande på grund af Ole’s arbej
de. - Ole har gået 7 år i Kærup skole, har derefter været i
forskellige pladser ved landbruget, aftjente sin værnepligt i
Haderslev. Kom efter hjemsendelsen i lære som automekaniker
og har arbejdet herrmed siden, først ti år i Oksbøl og heref
ter i Brande. - Læs omtalen af Ole's forældre på side 43!
Deres 4 børn er:
VI.B.6.a: Martin Cerup Simonsen er født i Vor Frelsers
sogn i Esbjerg den 19.7.1968, konfirmeret i Brande 18.
4.1982, er skoleelev og bor hjemme.
VI.B.6.b: Torkil Cerup Simonsen er født i Billum sogn
den 9.11.1970, konfirmeret i Brande 13.5.1984, er sko
leelev og bor hjemme.
VI.B.6.c: Herluf Rosendahl Simonsen er født i Varde
den 15.9.1973, er skoleelev og bor hjemme.
VI.B.6.d: Jakob Rosendahl Simonsen er født i Herning
den 31.8.1977, er skoleelev og bor hjemme.
VI.B.7: Anny Baun er født i Billum sogn den 14.11.1947 og er
konfirmeret i Billum kirke 8.4.1962, er uddannet diakon og
medlem af Fjal tring Menighedsraad. - Gift i Billum kirke den
23.5.1970 med Niels Peter Christensen født på Fur den 25.12.
1943, konfirmeret på Fur 23.3.1958, som søn af landmand på
Fur Adolf Henry Christensen født på Fur 5.7.1912 og død der
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den 3.3.1980, gift på Fur den 6.8.1939 med Alma Jensine
Gravesen Pedersen der er født i Resen ved Skive 7.7.1917
og nu bor på bækvej i Asp ved Struer.
Anny bor: Vestermøllevej 21. Fjaltring. 7620 Lemvig.
Telefon: (07) 88.71.85.
Deres 5 børn er:
VI.B.7.a: Ellen Birgitte Baun Christensen født den
13.2.1971 i
VI.B.7.b: Jens Peter Baun Christensen er født den
1.5.1973 i
VI.B.7.c: Anne Sofie Baun Christensen er født den
12.12.1974 i
VI. B . 7 . d : Niels Jørgen Baun Christensen er født den
14.3.1976 i
VI. B . 7 . e : Karoline Baun Christensen er født den 5.9.
1979 i
VI.B.8: Gorm Baun er født i Billum sogn den 8.3.1949, konfir
meret i Billum den 31.3.1963, er handelsuddannet og med i
det lokale skolenævn. - Gift i Janderup kirke 20.6.1970 med
Inger Madsen der er født i Janderup sogn 19.1.1949, konfir
meret der 31.3.1963, som datter af landmand i Janderup sogn
Christian Madsen født i Vorbasse sogn 21.3.1909 og død i
Janderup 27.8.1969, gift i Aal kirke den 26.2.1933 med
Marine Pedersen der er født i Billumvad i Aal sogn den 9.2.
1908, -læs videre om hende under "III.A" på side 55 og 61
her i bogen!
Gorm bor: Violvej 107. 8700 Horsens. - (05) 64.10.82.
Deres 2 børn er:
VI.B.8.a: Brian Baun er født den 10.8.1971 i
sogn
VI.B.8.b: Vinnie Baun er født den 3.2.1973 i
sogn
VI.B.9: Uffe Baun er født i Billum sogn den 22.10.1950, kon
firmeret i Billum kirke 28.3.1965, er uddannet teknisk assi
stent, men nu plejer og gift i Skovlund kirke 10.8.1974 med
Signe Kruse Kristensen der er født i Ansager sogn 15.9.1953
og konfirmeret i Skovlund 5.5.1968, som datter af biavler i
Skovlund Marinus Peder Kristensen født i Ansager 27.6,1907
og død der 6.4.1964, gift i Varde 28.5.1943 med Christine
Kruse født i Mejis ved Varde den 12.3.1917.
Uffe bor: Øster Kringlevej 3. 8250 Egaa. - (06) 22.53.23.
Deres 2 børn er:
VI.B.9•a: Marianne Kruse Baun er født i Egaa den 8.1.
1976
VI.B.9»b: Mette Kruse Baun er født i Egaa den 16.5.
1978
VI.B.10: Birthe Baun er født i Billum sogn den 10.7.1952,
konfirmeret i Billum kirke 27.3.1966, er køkkenleder og gift
i Billum kirke den 15.11.1975 med Erik Back Pedersen der er
født i Guldager sogn 31.1.1953, konfirmeret der 19.3.1967,
som søn af automekaniker i Sædding ved Esbjerg Johannes Back
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Pedersen der er født i Lunde sogn 16.12.1924, gift i Vive
kirke den 28.1.1950 med Karen Ottolene Andersen der er født
i Vive sogn 4.9-1928 og nu har telefonnummer (05) 15.15.45.
Birthe bor: Skolevej 46. 5690 Tommerup. - (09) 76.23.85.
Efter vort bryllup flyttede vi ind i et hus i Hjerting,
hvor vi boede til august 1979. Birthe arbejdede da på Fourfeldt Plejehjem indtil vi fik Kirstina; Erik arbejde da på
en maskinfabrik på Esbjerg Havn. - I sommeren 1979 flyttede
vi til Tommerup, hvor Erik blev ansat som lærer på Tommerup
Efterskole. Birthe fik i marts 1983 tilkendt invaliderente,
da hun var blevet angrebet af en gren af sclerose og fået en
grim øjensygdom, som har gjort hende blind på det ene øje.
Men trods disse kendsgerninger føler vi at livet er værd at
leve, ja at det er en skøn gave vi der har fået. Vi er fal
det rigtig godt til her på Fyn. - Hilsen Birthe, og Erik.
Deres 2 børn er:
VI.B.lO.a: Kirstina Pedersen er født i Hjerting den
19.10.1976.
VI.B.lO.b: Thomas Pedersen er født i Tommerup den 25.
6.1980.
VI.B.ll: Theodor Baun er født i Billum sogn den 3.7.1953 og
er konfirmeret i Billum kirke 9.4.1967, er uddannet tømrer,
men nu mejerist og tillidsmand på Tistrup Mejeri og bestyrel
sesmedlem i Tistrup Børnehave. - Gift i Aal kirke den 9.4.
1977 med Irma Rigmor Simonsen der er født i Vrøgum i Aal sogn
den 5.8.1956, konfirmeret i Aal den 19.4.1970, som datter af
landmand i Vrø.gum Magne Simonsen der er født i Børsmose i Aal
sogn 7.5.1911 og død på Varde Sygehus 16.7.1984, gift med sin
kusine i Janderup kirke 7.11.1941 Mary Christensen født i Aal
sogn i Børsmose den 15.10.1920; læs videre om Irma's forældre
i afsnittet ”Slægten fra BØRSMOSE" side 123 "IX.B.6"!
Theodor bor: Vardevej 35. 6862 Tistrup. - (05) 29.96.45.
Deres 2 børn er:
VI.B.ll.a: Jette Schultz Baun er født i Tistrup sogn
den 21.7.1979.
VI.B.ll.b: Bjarne Schultz Baun er født i Tistrup sogn
den 24.8.1981.
VI.B.12: Ulrik Baun er født i Billum sogn den 23.4.1957, kon
firmeret i Billum kirke 18.4.1971, er ekspedient og gift i
Vejlby kirke den 2.12.1977 med Birgit Nørregård Jørgensen der
er født i
sogn den 21.9.1957, konfirmeret i Vejlby den
16.4.1972, som datter af gårdejer i Staurby på Fyn Aksel
Nørregaard Jørgensen født i Vejlby 28.7.1929, gift i Vejlby
kirke 19.9.1955 med Asta Jensen der er født Tandrupkær 25.2.
1932 og nu bor i Staurby på Fyn.
Ulrik bor: Østerhovedvej 9. Skibbild. 7480 Vildbjerg.
Telefon: (07) 13.73.61.
Deres 2 børn er:
VI.B.12.a: Randi Rosendahl Baun er født i
sogn den 30.6.1979.
VI.B.12.b: Ditlev Rosendahl Baun er født i
sogn den 27.4.1982.
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VI.B.13: Hertha Baun er født i Billum sogn den 5.4.1959 og
konfirmeret i Billum kirke 6.5.1973, er uddannet diakon og
er nu social pædagog og gift i Billum kirke den 18.4.1984
med Klaus Kaysen Petersen der er født i Set. Johannes sogn
i Aarhus den 15.12.1961, konfirmeret i Møllevangskirken 4.
5.1975, som søn af maskinarbejder i Rudolf Wull's Gade 20 i
Aarhus Paul Kaysen Petersen født i Set. Johannes sogn 16.11.
1940 og gift med Solveig Jespersen Sørensen.
Hertha bor: Oddervej 158.I.tv. 8270 Højbjerg.
VI.B.14: Boye Baun er født i Billum sogn den 19.5.1962, kon
firmeret i Billum kirke 8.5.1976, - gift i Aal kirke den 11.
7.1980 med Birgith Werenberg Johansen der er født i
"Hedelund” ved Vrøgum i Aal sogn denl2.5.1962 og konfirmeret
i Aal 19
, som datter af fabriksarbejder Hans Arne Johansen
født i Aal sogn 9-7.1922, gift i
den 16.5.1953 med
Gudrun Werenberg der er født i Janderup sogn 23.6.1925 og nu
er hjemmehjælper.
Boye bor: Gunderupvej 9. Nørre Kollund. 7400 Herning.
Telefon: (07) 21.00.71.
VI.C: Asta Baun er født i Kærup i Janderup sogn den 3.2.1915
og konfirmeret i Janderup den 7.4.1929, er beskæftiget med
husholdning og gift i Janderup kirke den 17.10.1933 med
Viggo Christensen der er født i Vrøgum i Aal sogn den 24.12.
1906, konfirmeret i Aal kirke i april 1920, som søn af land
mand i Vrøgum Niels Christian Christensen, som opgives at væ
re født i Vrøgum 4.1.1874 - men ikke er det jævnfør en grun
dig gennemgang af Aal sogns kirkebog 1870-1880! - Men da han
skulle være bror til smed i Vrøgum Peder Christensen, ja så
har jeg lavet hele denne anetavle tidligere i bogform.
Asta bor: Vesterhavsvej 17. 6852 Billum. - (05) 25.84.16.
Deres 5 børn er:
VI.C.1: Tøste Baun-Christensen er født i Aal sogn den 6.11.
1934, konfirmeret i Billum kirke 27.3.1948 er uddannet lærer
og gift i Rom kirke den 30.6.1956 med Maria Louise Lind
Mosegaard der er født i Rom sogn 19-3.1934, konfirmeret i
Lemvig den 10.10.1948, som datter af lærer i Lemvig Ingvard
Mosegaard født i Ejstrupholm 2.5.1889 og død i Lemvig 24.7.
1964, gift 13.5.1932 i
kirke med Johanne Petrea Lind
der er født i Gudum sogn 28.4.1894 og død i Lemvig 1.5.1983.
Tøste bor: Mimersvej 45. 8800 Viborg. - (06) 62.33.81.
I 1957 fik Tøste tilladelse til at benytte bindestreg i sit
navn, han har gået i Billum nordre skole, havde herefter i
tre år arbejde ved landbruget; 1956 dimitterede han fra Nr.
Nissum Seminarium, fik samme år ansættelse i Thyborøn, hvor
han var lærer i seks år kun afbrudt af militærtjeneste fra
1957 til 1959 ved Jydske Dragonregiment, hvorfra han hjem
sendtes som løjtnant af reserven, og efter 3 år som vicefor
stander ved Forsvarets Civilundervisning med tjeneste ved
Prinsens Livregiment i Viborg, blev han i 1965 ansat som
lærer ved Nordre Skole i Viborg. - I
november 1980 blev
han ansat ved Viborg Amtskommune, som pædagogisk medhjælper
for amtskonsulenten; hvilken stilling nu er byttet med en
ansættelse som undervisningsleder.
Det er specielt fritidsundervisningen som har interesseret
Tøste, således har han som formand for ungdomsnævnet i Thy
borøn været med til at starte en aften- og ungdomsskole. - I
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Viborg fortsatte interessen, hvor han blev engageret i ar
bejdet i Liberalt Oplysnings Forbund (LOF), hvor han blev
landsformand. - Tøste har været byrådsmedlem i Viborg fra
1972-74 og igen fra 1978.
I 1975 var Tøste med til at oprette Den selvejende institu
tion Hald, og blev dens første formand. Endelig har Tøste
været medlem af Hjemmeværnet og som sådan eskadrillechef i
Luftmeldekorpset.
Maria Louise tog i 1951 realeksamen i Lemvig og demitterde
1956 fra Nr. Nissum seminarium. Havde indtil 1962 ansættelse
som lærer i Thyborøn, derefter ved Viborg Nordre Skole. Gen
nemgik fra 1965 til 1966 en uddannelse som tale- og hørepædagog, og arbejder nu som sådan ved såvel skolevæsen som
statens institutioner. Endelig har Maria Louise været i be
styrelsen for Viborg Lærerkreds.
Deres 2 børn er:
Vl.C.l.a: Heidi Anette Baun-Chris tensen er født på
Fødselsstiftelsen i Aarhus den 3.5.1962, konfirmeret i
Viborg Domkirke 6.4.1975,- tog realeksamen på Nordre
Skole i 1978, student fra Viborg Katedralskole 1981.
Var derefter i kibbutz i Israel og på Den Internationale
Højskole i Helsingør og tog i 1983 HH på Viborg Handels
skole; er nu bankelev og bor hjemme.
Vl.C.l.b: Carsten Baun-Christensen er født i Viborg den
19.6.1967, konfirmeret i Viborg Domkirke den 10.4.1981,
og i år færdig med lo. klasse på Nordre Skole i Viborg.
Carsten bor hjemme.
VI.C.2: Anna Louise Christensen er født i Outrup sogn den 16.
5.1936, konfirmeret i Billum kirke 1950,* - gift i Janderup
kirke den 6.4.1955 med John Kjærgaard Madsen der er født i
Aal sogn den 5.7.1929 og konfirmeret i Børsmose kirke 1933,
som søn af gårdejer i Kjærgaard i Aal sogn Alexander Madsen
født Kjærgaard 25.9.1897 og gift med Mathilde Juhl født i
Nørre Enge 10.11.1902. - Madsen-slægten her i Kjærgaard er
naturligvis den samme som omtales på side 10 ved (6) Mads
Sørensen; denne slægt kan føres meget langt tilbage på flere
sider, også på den mødrende side Juhl!
Anna Louise bor: Hans-Jørgensvej 23. 6840 Oksbøl.
Telefon: (05) 27.18.61.
Deres 4 børn er:
VI.C.2.a: Max Alexander Madsen er født i Nørre Enge i
Aal sogn den 24.11.1955, konfirmeret i Aal 3969, er ud
dannet fritidspædagog og gift i Vejle med forsorgspæda
gog Agnethe Thulesen der er født i
sogn den 7.8.
1954, som datter af Alma og Per Thulesen i Aale ved
Vejle'. - Max og Agnethe er gift den 5.9.1980.
Max bor: Kikkenborg 16. 7100 Vejle. - (05) 84.05.63.
Deres 2 børn er:
VI.C.2.a.I: Steffan Madsen der er født i Vejle den 24.
1.1980.
VI.C.2.a.II: Trine Madsen er født i Vejle den 11.1.
1982.
VI.C.2.b: Viggo Kjærgaard Madsen er født i Nørre Enge
1 Aal sogn den 14.5.1957. konfirmeret i Aal 24.5.1971,
er skovarbejder ved Langesø Skovbrug på Fyn; - Gift i
Langesø Skovkapel den 15.5.1982 med Edith Pedersen der
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er født i Nordby på Fanø den 30.6.1956, konfirmeret
i Nordby 4.10.1970, som datter af repræsentant Erik
Hannibal Pedersen født på Rigshospitalet i Købehvn
den 2.11.1922, gift i Nordby på Fanø 29.4.1944 med
Anna Frank Sørensen der er født i Nordby 19.3.1924
og død der 27.5.1973.
Viggo bor: Langesøvej 162. 5462 Morud.
Telefon: (09) 96.49.05.
Deres 2 børn er:
VI.C.2.b.I: Dorthe Madsen født den 16.2.1979 i
VI.C.2.b.II: Annemette Kjærgaard Madsen er født i
Langesø den 24.6.1983.
VI.C.2.c: Asta Mathilde Madsen er født i Nørre Enge i
Aal sogn den 14.7.1959 og konfirmeret i Størsbøl i
april 1973 og nu boende: Hjertingparken 318. 6710
Esbjerg N. - Telefon: (05) 11.77.60.
Asta’s søn er:
VI.C.2.c.I: Michael Holm er født i Størsbøl ved Bram
ming den 17-4.1978.
VI.C.2.d: Bente Kjærgaard Madsen er født i Østergade
i Oxbøl i Aal sogn den 15.4.1962, konfirmeret i Vester
Nykirke kirke den 30.4.1976, er kommunal gartner ved
Blåvandshuk Kommune.
Bente bor: Dalgårdsvej 17. 6840 Oksbøl.
Telefon: (05) 27.15.66.
VI.C.3: Nanna Christensen er født i Janderup sogn den 22.3.
1938, konfirmeret i Billum den 23.3.1952, er husassistent og
gift i Billum kirke den 17-10.1958 med Niels Peder Nielsen
født i Aal sogn 5.6.1933, konfirmeret i Aal kirke 1947» som
søn af landmand på Hesselmedvej 2 i Oxbøl Søren Nielsen født
i Øse sogn 1882 og død i Oxbøl den 9-3.1963, gift i Varde
den 28.10.1923 med Maren Nielsen der er født Varde By den 3.
5.1900 og død i Oxbøl den 23.8.1954.
Nanna bor: Elmevej 11. 6840 Oksbøl. - (05) 27.19.65,
Deres 2 børn er:
VI.C.3.a: Helle Baun Nielsen er født i Varde den 12.6.
1959, konfirmeret i Aal kirke i april 1973, er laborant
og bor: Toften 8. 6840 Oksbøl.
Helle’s datter er:
VI.C.3.a.I: Carina Baun Serup er født i Henne sogn den
26.12.1980, døbt i Henne kirke 8.2.1981.
VI.C.3.b: Marianne Baun Nielsen er født i Aal sogn den
26.1.1963. konfirmeret i Aal kirke 28.4.1977, er nu
kontorelev og bor: Skovkrogen 1. 6840 Oksbøl.
VI.C.4: Kristine Baun Christensen er født i Billum sogn den
13.8.1943, konfirmeret i Billum kirke 23.3.1957, er bestyrel
sesmedlem i Hvam Husmoderkreds og kroejer; - gift med Kurt
Fischer født i Thistrup 14.8.1942, konfirmeret i Aal kirke
den 22.3.1956, som søn af gartner i Oxbøl Charles Fischer
der er født i Jerne sogn 28.9.1914 og død i Oxbøl 28.10.1974,
gift i Janderup kirke med Kristine Jensen født i Janderup
sogn den 15.11.1913 og nu boende i Oxbøl.
Kristine og Kurt er gift i Børsmose kirke 24.6.1961; og bor:
GI. Viborgvej 42. Hvam. 9620 Aalestrup. - (08) 64.82.59.
Deres 2 børn er:
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VI.C.4.a: Heinrich Baun Fischer er født i Aal sogn
den 19.10.1961, konfirmeret i Serup kirke 4.5.1975,
er møbelsnedker og bor: GI. Viborgvej 74. Hvam 9620
Aalestrup. - (08) 64.83.85.
VI.C.4.b: Bjla Baun Fischer er født i Billum sogn den
8.6.1965, konfirmeret i Hvam kirke 2.5.1979, er nu
bagerelev og bor: Skolevej 1. 8900 Randers..
Telefon: (06) 43.99.88.
VI.C.5: Linda Ragnhild Hansen er født i Billum sogn den 13.1.
1949, konfirmeret i Billum kirke i marts 1963, - gift i
Ebeltoft den 7.8.1982 med Jens Karl Hansen der er født i
Hornslet sogn den 17.8.1951, konfirmeret i Voldum kirke i
maj 1965, som søn af Villy Eyvind Behrens Hansen og Ane
Louise Mathilde Hansen,
boende Rud Kirkevej 6.. Hadsten.
Linda bor: Clausholmvej 211. Aarslev. 8900 Randers.
Telefon: (06) 49.13.52.
Deres 2 børn er:
VI.C.5.b: Bent Melgaard er født i Randers By den 23.8.
1973, er skoleelev og bor hjemme.
VI.C.5.a: Flemming Melgaard er født i Varde By den 26.
8.1968, konfirmeret i Set. Pouls kirke den 24.4.1982,
er skoleelev og bor hjemme.
VI.D: Elna Baun er født i Kærup i Janderup sogn den 8.3.1916
og konfirmeret i Billum den 13.4.1930, er husmoder og besty
relsesmedlem i Indre Mission. - Gift i Billum kirke den 20.5.
1936 med Magnus Walther Adolf Nielsen der er født i Henne
sogn den 17:7.1910, konfirmeret i Nørre Nebel kirke 5.10.1924
- som søn af landmand i Henne sogn Niels Marnus Nielsen født
i Henne sogn den
/
- 18 og død i Gelballe den
/
19
gift med Katrine Christensen der er født i
sogn den
18 og døde i Henne sogn den
/
- 19 , de boede sidst på
Fiilsø 0 i Henne sogn. - Læs videre om denne familie i "Om
Henne Sogn Gennem Tiderne" af Evald Kappelgaard 1969, side
348 "Matr.nr. 20b Fiilsø"!
Elna bor: Nybrovej 24. 6851 Janderup. - (05) 25.86.83.
Deres 4 børn er:
VI.D.l: Hilmer Baun Nielsen er født i Henne sogn den 20.5.
1937, konfirmeret i Nr. Nebel kirke 1.4.1951, er tømrer, in
geniør, teknonom og nu ansat som distriksingeniør og i fri
tiden gruppeleder ved KFUM-spejderne i Vejen. - Gift i, Kærum
kirke den 23.2.1963 med Else Vibeke Nielsen der er født i
Assens den 27.3.1943, konfirmeret der 24.3.1957, som datter
af typograf i Assens Harald Claudius Nielsen der er født i
Haarby sogn 29.9.1907 og død i Assens 20.1.1981, gift i
Assens 24.11.1929 med Inger Marie Jensine Nielsen født i
Assens den 17.11.1911 og død der 31.12.1962.
Hilmer bor: Bogfinkevej 5. 6600 Vejen. - (05) 36.12.86.
Deres søn er:
VI.D.l.A: Bo Baun Nielsen er født i Hørdum sogn 1.6.
.1963, konfirmeret i Vejen kirke 25.9.1977, uddannet
butiksassistent nu ansat som postarbejder.
Bo bor: Morbærvej 2A. 6600 Vejen. - (05) 36.21.73.
VI.D.2: Lisbeth Baun Nielsen er født i Henne sogn den 13.10.
1943, konfirmeret i Nørre Nebel kirke 30.3.1958, er handels
uddannet og gift i Nørre Nebel kirke 10.10.1964 med Harry

92
Evand Mortensen født i Lindholm 6.10.1938, konfirmeret i
Øster Hassing kirke 5.10.1952 som søn af Theodor Mortensen
født i Hvorup sogn 11.5.1910 og død i Vadum 2.11.1970, gift
i Ajstrup kirke 24.10.1937 med Sigrid Nielsen født i Nørre
Tranders den 26.7.1914 og nu boende i Nørhalne ved Vadum.
Lisbeth bor: Rugmarken 12. 6360 Tinglev. - (04) 64.32.90.
Deres 2 børn er:
VI.D.2.a: Berit Baun Mortensen er født i Ansgar sogn i
Aalborg den 12.2.1967, konfirmeret i Tinglev 4.5.1980
er under uddannelse og bor hjemme.
VI.D.2.b: Jesper Baun Mortensen er født i Aalborg Dom
sogn den 27.1.1972, er skoleelev og bor hjemme.
VI.D.3: Gurli Baun Nielsen er født i Nørre Nebel sogn den 7.
5.1947, konfirmeret i Nr. Nebel kirke 12.3.1960, uddannet
kolonialkommis, er nu dagplejemor, i Janderup Skolenævn og i
KFUM og K i Janderup, medarbejder i Janderup Søndagsskole og
gift i Lydum kirke den 5.8.1967 med Knud Skovgaard Nielsen
der er født i Billum sogn 9.12.1942, konfirmeret i Billum
kirke 19 som søn af landmand i Billum Peder Marinus Nielsen
født i Janderup sogn 16.4.1903 og død i Billum sogn 14.9.19
77, gift i Janderup kirke 15.10.1929 med Karen 01esen født i
Janderup sogn 4.9.1905 og død i Billum sogn 29-3.1976.
Gurli bor: Ternevej 15. 6851 Janderup. - (05) 25.82.68.
Deres 4 børn er:
VI.D.3.a: Gert Baun Skovgaard Nielsen er født i Varde
den 1.2.1965, konfirmeret i Jand^ruo kirke 13.5.1979,
er skoleelev og bor hjemme.
VI.D.3.b: Finn Baun Skovgård Nielsen er født i Esbjerg
den 13.4.1968, konfirmeret i Janderup kirke 2.5.1982,
er skoleelev og bor hjemme.
VI.D.3.c: Dorthe Baun Skovgård Nielsen er født i
Esbjerg den 4.11.1970, konfirmeret i Janderup kirke 13
5.1984, er skoleelev og bor hjemme.
VI.D.3.d: Bettina Baun Skovgård Nielsen er født i
Varde den 12.1.1974, er skoleelev og bor hjemme.
VI.D.4: Esther Baun Nielsen er født i Lønne sogn den 31.3.
1939, konfirmeret i Nørre Nebel kirke den 12.4.1953, og gift
i Nørre Nebel kirke den 12.3.1961 med Jørgen Toft Haue der
er født i Gesten sogn 18.6.1934, konfirmeret i Gesten kirke
den 1.4.1948, som søn af gårdejer i Gesten Otto Haue født i
Egholt sogn 5.12.19o5 og død i Vejen 16.11.1973, gift i
Jerjskou kirke den 30.11.1933 med Gerda Kirstine Toft som er
født, Hjarup den 16.6.1909 og død i Rødding den 30.7.1983.
Esther bor: Østervang 4. 6630 Rødding. - (04) 84.22.13.
Deres 3 børn er:
VI. D.4.a: Bruno Baun Haue født i Vamdrup sogn 9.3.19
63, konfirmeret i Vamdrup kirke 2.5.1977, er uddannet
maskinsnedker, - nu fabrikant, og bor hjemme.
VI.D.4.b: Leif Baun Haue er født i Vamdrup sogn 23.2.
1965 og konfirmeret i Vamdrup kirke 27-5.1979, er r,u
specialarbejder, er bestyrelsesmedlem i Vamdrup Jagt
forening og har modtaget medalje i skydning.
Leif bor hjemme.
VI.D.4.C: Per Baun Haue er født
1972, er skoleelev og Vor hjemme.

sogn den 22.8.
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X

Asta og Viggo Christensen i Billum med familie, fotograferet.

den 8.7. '1.984 og her Elna og Magnus Nielsen med familie i Jan-

derup. Herover ses Aksel Baun i Grindsted med familie og
ligesom de andre fotograferet ved slægtsfesten den 8.7.1984
på "Baunsaiinde" :i. Janderup sogn.
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VI.E: Aksel Baun er født i Kærup i Janderup sogn den 13.12.
1918, konfirmeret i Janderup kirke den 9.4.1933, - gift i
Janderup kirke den 24.11.1943 med Anna Chrestensen der er
født i Børsmose i Aal sogn den 1.1.1923 og konfirmeret i
Børsmose kirke den 7.4.1936 og død i Stenderup ved Grindsted
den 7.12.1982, som datter af landmand i Børsmose Hans Jensen
Chrestensen født i Aal sogn den 28.11.1894 og død i Aal sogn
den 23.11.1960, gift i Børsmose kirke den 28.11.1917 med
Krestine Schultz der var født i Aal sogn 28.5.1895 og død i
Aal sogn den 27.3.1974.
Aksel bor: Søndergårdsvej 8. Stenderup. 7200 Grindsted.
Telefon: (05) 33.90.20.
Aksel skriver: "Vi flyttede til Stenderup i 1944, som Besty
rer paa .Ny Brungbjerg, siden som Arbejdsmand til 1950, saa
som Traktorfører i 10 Aar, og 4 Aar paa Stenderup Foderstof
forening. Fra 1964 af fik vi Plads som Pedelpar ved Stenderup
Skole, og der var jeg til August 1983, 19 Aar ialt. Min Kone
Anna var Plejer som Nattevagt paa Stenderup-Kroager Plejehjem
i nogle Aar. Vi har begge to deltaget Ungdomsarbejdet ved
KFUM og KFUK, ligeledes i idrætsarbejdet, og i de senere Aar
i Samfundet. Vi har hver for sig været i Menighedsraadet i to
perioder her i Stenderup?
Deres 4 børn er:
VI.E.l: Sonja Baun er født i Ansager sogn den 1.6.1944,
konfirmeret i Stenderup kirke 4.4.1957» er uddannet
børnepædagog og diakon. - Gift i Egedesminde kirke den
19.12.1970 med Jørgen Berntzen der er født i København
den 17.6.1942, konfirmeret i Aalholm kirke 6.4.1956,
con søn af stadsgartner i Valby Robert Berntzen der er
født i København 28.9.1906, gift 1 Helsinge kirke 3.11.
1940 med Elna Jensen født i Helsinge sogn 19-1.1910.
Sonja bor:
Telefon: (05) 75.44.54.
Deres 2 børn er:
VI.E.l.a: Elisabet Berntzen er født den 17.11.1966 og
konfirmeret i Vinning kirke 7.5.1982, er skoleelev og
bor hjemme.
VI.E.l.b: Alex Berntzen .er født den 27.9.1974 i
VI.E.2: Henning Baun er født i Ansager sogn den 27-9.
1947, konfirmeret i Stenderup kirke 9.4.1961, er uddan
net tømrer og gift i Albertslund den 17.1.1975 med
Jytte Lauridsen der er født i Hvidovre sogn den 11.3'.
1952, konfirmeret i Grindsted kirke 5.4.1964, som dat
ter af kriminalbetjent i Grindsted Erik Lauridsen født
i Odense 24.1.1921, gift i Sønderborg 17.5.1942 med
Elfida F. Hansen født i Sønderborg den 27.1.1921.
Henning bor: Faklenskvater 4D. 2620 Albertslund.
Telefon: (02) 64.15.48.
Deres 3 børn er:
VI.E.2.a: Birgitte Baun er født 11.3.1969 i
sogn og konfirmeret i Brøndbyvester kirke 2.10.1983.
VI,E.2.b: Jesper Baun er født den 9.10.1973 i
sogn.
VI.E.2.c:
sogn.

Lene Baun er født den 28.2.1979 i

VI.E.3: Tove Baun er født i Ansager sogn den 5.11.1950

95
og konfirmeret i Stenderup kirke den 22.3.1964, er
plejeassistent; - gift i Albertslund den 12.7.1980
med Halim Al-Ziyadyfol der er født i Irak den 1.7.
1949. - De bor: Blokland 34. 2620 Albertslund.
Telefon: (02) 64.62.93.
Deres søn er:
VI.E.3.a: Jonas Baun er født den 26.4.1981 i
sogn.
VI.E.4: Hans Chrestian Baun er født i Ansager sogn
den 30.8.1961, konfirmeret i Stenderup kirke den 4.
5.1975, er maskinarbejder.
Hans bor: Vejle Landevej 59. Hinum. 7200 Grindsted.
VI.F: Emmy Baun er født i Kærup i Janderup sogn den 22.11.
1920, konfirmeret i Janderup kirke den 7.4.1935, er •hjemme
gående husmor og gift i Janderup kirke den 9.2.1940 med
gårdejer i Alslev sogn Viggo Danielsen der er født i Alslev
sogn 27.9.1910, som søn af Hans landmand Hans Danielsen der
er født i Alslev sogn 9.10.1874 og døde i Alslev 21.8.1954,
gift i Alslev kirke den 7.6.1901 med Anna Madsen født i
Alslev sogn 15.5.1877 og død i Alslev 3.6.1956.
Emmy bor: Torrupvej 17. Alslev. 6800 Varde.
Telefon: (05) 26.90.47.
Deres 3 børn er:
VI.F.2: Bjarne Baun Danielsen er født i Alslev sogn
den 26.2.1943, konfirmeret i Alslev kirke 7-4.1957, er
uddannet lærer og gift i Vorslunde kirke 27-7-1968 med
Hedvig Pedersen der er født i Blaahøj den 28.7.1939,
konfirmeret i Vorslunde kirke 1953, som datter af vogn
mand i Øgelund Anton Pedersen født i Haderup 27.3.1912
og død i Give
/
1966, gift i Blaahøj kirke den
/
1939 med Mathilde Hansen der er født i Blaahøj 25.7.
1916 og nu bor i Øgelund.
Bjarne bor: Ørnevej 9. 6880 Tarm. - (07) 37-21.52.
Deres 2 børn er:
VI.F.2.a: Britta Baun Danielsen er født i Ørnhøj sogn
den 11.1.1970, er konfirmeret i Tarm 6.5.1984, er skole
elev og bor hjemme.
VI.F.2.b: Anni Danielsen er født i Tarm i Egvad sogn
den 1.8.1974, er skoleelev og bor hjemme.
VI.F.l: Edna Danielsen er født i Alslev sogn den 13.12.
1940, konfirmeret i Alslev kirke 27.3.1955, er uddannet
lærer og gift i Alslev kirke den 16.10.1966 med Jørn
Houborg Pedersen der født i Vitved sogn den 22.8.1943
og konfirmeret i Jerne kirke 2.5.1958, som søn af Ove
William Pedersen og Louise Lauridsen, hun er født i
Jerne sogn den 8.8.1913 og døde der 2.5.1968.
Edna bor: Habrehøjvej 7. Horne. 6800 Varde.
Telefon: (05) 26.03.86.
Deres 3 børn er:
VI.F.l.a: Esben Houborg Pedersen er født 28.6.1967 i
sogn og konfirmeret i Horne kirke den 28.5.
1981, er gymnasieelev og bor hjemme.
VI.F.l.b: Majken Houborg Pedersen er født i Julianehåb
den 15.2.1970 og konfirmeret i Horne kirke den 6.5.1984
- er skoleelev og bor hjemme.
VI.F.l.c: Tue Houborg Pedersen er født den

i
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VI.F.3: Hans Dirck Danielsen er født i Alslev sogn
den 23.2.1954, konfirmeret i Alslev kirke 19
, er ud
dannet socialpædagog, - gift i Grene kirke den 13.10.
1979 med Hanne Arvad Madsen født i Set. Peders sogn
den 6.6.1951, konfirmeret i Grene kirke 19
, som dat
ter af landpost i Billund Therkild Madsen født Filskov
17.3.1920, gift i Ringgive kirke den
/
- 1942 med
Else Arvad der er født i Ringgive sogn 26.8.1926 og
død i Billund den 21.3.1977.
Hans bor: Hasselvej 6. Alslev. 6800 Varde.
Telefon: (05) 26.94.54.
Deres 2 børn er:
VI.F.3.a: Lasse Dirck Danielsen er født den 8.3.1980
i
sogn
VI.F,3.b: Anna Kristine Arvad Danielsen er født den
19.3.1982 i
sogn
VI.G: Hugo Baun er født i Kærup i Janderup sogn den 2.5.19
'23, konfirmeret i Janderup kirke 19
, var gårdejer i Alslev
sogn og døde i Alslev den 29-7.1970. - Gift i Strellev kirke
den 20.3.1951 med sygehjælper Edith Petrine Andersen der er
født i Borris sogn den 31.5.1929» som datter af gårdejer i
Borris sogn Anton Anders Toft Andersen o g Ane Dorthea
Bertelsen i "Kodbølgaard".
Edith bor: Skyttevænget 2. 6800 Varde. - (05) 22.24.46.
Deres 6 børn er:
VI.G.1: Kurt Toft Baun er født i Alslev sogn den 11.1.
1952, konfirmeret i Alslev kirke 17.4.1966, er overas
sistent ved Ølgod Kommune og er bestyrelsesmedlem i
KFUM/K i Varde-Esbjerg Kredsen (formand) og i FrøstrupHave Efterskole. - Gift i Tistrup kirke den 27.9.1975
med Karin Blæsbjerg Pedersen der er født i Tistrup sogn
den 5.12.1952, konfirmeret i Tistrup kirke 2.4.1967,
som datter af tømrermester i 01god Gerhard Pedersen
født i Møborg sogn 3.4.1918 og gift i Bøvling kirke den
22.6.1948 med Anna Dorthea Blæsbjerg der er født den 15
7.1923 i Bøvling sogn.
Kurt bor: Blommevej 8. 6870 Ølgod. - (05) 24.52.78.
Deres 2 børn er:
VI.G.l.a: Anita Blæsbjerg Baun er født på Varde Sygehus
den 5.11.1978 og nu skoleelev og bor hjemme.
VI.G.1.b; Anders Blæsbjerg Baun er født på Varde Syge
hus den 16.9.1981 og bor hjemme.
VI.G.2: Anton Toft Baun er født i Alslev den 29.8.1953
og konfirmeret i Alslev kirke 1967, er gårdejer sammen
med sin kone af hendes fødehjem, samt politiassistent
ved Ordenspolitiet i Varde. - Gift i Set. Jacobi kirke
den 18.1.1975 med Tove Friis der er født i Varde Land
sogn den 20.1.1956, konfirmeret i Set. Jacobi kirke 3.
10.1970, som datter af gårdejer i Varde Landsogn Frode
Friis der er født i Bryndum sogn 25.9.1928 og døde i
Varde den 19.9.1974, gift i Nykøbing Mors kirke den 2.
9.1953 med Eva Jensen der er født i Sejerslev på Mors
den 20.1.1929.
Anton bor: Skadehøjvej 10. 6800 Varde. - (05) 22.39.73.
Deres 3 børn er:
VI.G.2.a: Thomas Baun er født i Glostrup den 12.5.1976.
VI.G.2.b: Daniel Baun er født i Solrød den 20.5.1979.
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VI.G.2.c: Torben Baun er født i Guldager sogn den 17.
2.1982.
VI.G.3; Henrik Tøste Baun er født i Alslev sogn den 22.
9.1955, konfirmeret i Alslev kirke 19
, er toldassi
stent i Aarhus og bor:
Demazesvej 8. 8000 Aarhus C. - (06) 18.38.43.
VI.G.4: Dorthe Baun er født i Alslev den 31.1.1957 og
er konfirmeret i Alslev kirke 19
, er demiteret fra
Esbjerg Seminarium 1983, ansat som lærer ved Frøstrup
have Efterskole. - Gift i Alslev kirke den 17.7.1977
med Falckredder i Varde Claus Ludvigsen der er født i
Næstved den 18.11.1952, som datter ansat på Holmegaards
Glasværk Birthe og Villy Ludvigsen i NæstvedDorthe bor: Nødelunden 16. 6800 Varde. - (05) 22.48.93.
VI.G.5: Erling Baun er født i Alslev sogn den 17.3.1959
og konfirmeret i Set. Jacobi kirke i Varde 19
, er ud
dannet teknisk assistent, var ansat under opførelsen af
gasbehandlingsanlæget ved Nybro nu som økonomisk medar
bejder ved Nakskov Skibsværft.
Erling bor i Nakskov og har telefon: (03) 92.65.63.
VI.G.6: Thorkild Baun er født i Alslev sogn den 1.4.19
61, er uddannet tømrer og nu ansat som sådan, var i 1983
i Kibbutz i Israel sammen med sin samlever Jytte Schmith
der er født i Sædding ved Skjern den
/
1964, student
og landbrugsuddannet landmand, datter af gårdejer i
Sædding ved Skjern Katrine og Poul Schmith.
Thorkild bor: Skyttevænget 2. 6800 Varde.
Telefon: (05) 22.24.46.
VI.H: Hans Ejner Baun er født i Kærup i Janderup sogn den 26.
11.1925, konfirmeret i Janderup kirke den 25.12.19
, er ud
dannet landmand og nu gårdejer i Kærup. - Gift i Janderup kir
ke den 3.5.1952 med Inger Bøgh Ulriksen der er født i Jande
rup sogn den 8.3.1932, konfirmeret i Janderup kirke 6.10.1946,
som datter af gårdejer i Hyllerslev Hans Christian Ulrik
Ulriksen der er født i Janderup sogn 21.9.1888 og død i Jande
rup sogn 9-6.1949, gift i Janderup kirke den 11.10.1918 med
sygeplejerske Ane Katrine Sørensen der er født Malt sogn den
4.8.1891.
Hans Ejner bor: Nybrovej 119. Kærup. 6851 Janderup.
Telefon: (059 25.81.26.
Hans Ejner skriver: "Er gået ud af Kærup Skole, blev derefter
uddannet ved landbruget afbrudt af militærtjeneste ved Livgar
den 1946-1947 og havde derefter ophold på Hammerum Landbrugs
skole i vinteren 1947-1948. - Den 1.11.1948 overtog jeg så min
fødegård "Baunsminde", som blev drevet som alsidigt landbrug
indtil 1.10.1981, hvor besætning og maskiner blev realiseret.
Besætningen var da på 100 kreaturer, bestående af 35 malkekøer
og 65 kalve og ungkreaturer, 100 svin og jorden på 50 tdr.
land blev lejet ud til gårdejer Johannes Sørensen i Vester Kæ
rup. Arsagen til realiseringen var at jeg blev antaget som
kirketjener ved Jacobi kirke i Varde. Vi bor fortsat på går
den. - Vi har begge deltaget i foreningslivet, således har
Inger været på Tommerup Højskole i 1951, været medlem af Jan
derup Husholdningsforenings bestyrelse, i KFUK og i Indre Mis
sion. Er leder af fritidsundervisningen i Janderup og Varde
under Husholdningsforeningen. Selv har jeg været formand for
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for Janderup-Billum Skolekommission, samt Kærup Brugsfore
ning, i bestyrelsen for Indre Mission, formand for KFUM i
Kærup og kredsformand for KFUM og K i Varde-Esbjerg, leder
af Søndagsskolen i en del år, medlem af hovedbestyrelsen for
KFUM Soldatermission, medlem af Janderup Menighedsråd og kir
kesanger ved Janderup Kirke."
Deres 3 børn er:
VI.H.l: Anna Katrine Baun er født i Kærup i Janderup sogn
den 3.11.1953.
VI.H.2: Inger Lise Baun er født i Kærup i Janderup sogn den
9.10.1955, konfirmeret i Janderup kirke den 26.4.1970, er ud
dannet kontorassistent og gift i Janderup kirke den 18.10.
1975 med Henning Severin Haagensen der er født i Nørre Snede
sogn den 25.9.1952 og konfirmeret' i Hampen kirke 24.4.1966,
som søn af gårdejer i Kejlstrup ved Nørre Snede Frederik Koed
Haagensen født i Nørre Snede sogn 4.6.1922, gift i Nørre Sne
de 26.10.1951 med Karen Andrea Hansen der er født i Nørre
Snede sogn den 3.3.1929.
Inger bor: "Hjortkjær", Baunhøjvej 26. Vrøgum. 6840 Oksbøl.
Telefon: (05) 27.19.97.
Deres 2 børn er:
VI.H.2,a; Kristina Baun Haagensen født i Skt. Johannes
sogn i Aarhus den 16.1.1977, døbt i Janderup kirke den
13.2.1977, er skoleelev og bor hjemme.
VI.H.2.b: Daniel Baun Haagensen er født i Aal sogn den
23.9.1980 og døbt i Aal kirke den 2.11.1980.
VI.H.3: Tøste Ulrik Baun er født i Kærup i Janderup sogn 10.4
1960, konfirmeret i Janderup kirke 12.5.1974, er uddannet er
hvervschauffør og kører nu langturskørsel. - Modtog i 1983
Redningsmedalje for redning af en kvinde som var kørt ud i
vandmasserne da Varde Aa var gået op over vejen ved Tarp Hage
Bro - ja Varde Aa var denne dag som en fjord.
Tøste bor: Spættevej 18. 6851 Janderup. - (05) 25.87.61.

De aflange familiebilleder på side 83, 93 og 99 er taget ved
slægtsfæsten på "Baunsminde" i Kærup den 8.7.1984, på 100årsdagen for Kristine Simonsen’s fødsel!
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Emmy og Viggo Danielsen i Alslev med familie, 8.7.1984.

Inger og Hans Ejner Baun med familie i "Baunsminde" 1984.
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Slægten

BORRE

fra:

1 Aal sogn

VII. Kirstine Caroline Simonsen
er født i gården på Sønder Hedeland natr.nr. Ab ved 'Børsmose
i Aal sogn den 12.1.1886, døbt .i Aal kirke den 21.2.1886,
konfirmeret ligeledes i Aal kirke den 11.3.1900. Disse data
er stammer fra hendes Skudsmaalsbog, som er udstedt af pastor
Schou i Aal Præstegaard den 28.10.1901. - Karoline som hun
kaldtes i daglig tale døde i Oxbøl By den 16.A.1963, hendes
navn stavedes med "C" jævnfør Aal Kirkebog! - Caroline blev
begravet i Aal sammen med sin mand.
Se Caroline's forældre (2)

& (3)

på side 6 her i bogen!

Gift i Aal kirke den 15.A.1910 med ungkarl Theodor Schultz
der er født i ”Kirkehuset" i Billum, nuværende Kildegaardsvej A, den 15.5.1886, døbt i Billum kirke den A.7.1886 og kon
firmeret i Aal kirke 30.9.1900, jævnfør hans Skudsmaalsbog,
der er udstedt af pastor Schou i Aal Præstegaard og dateret
A.11.1900. - I samme skudmaalsbog som idag tilhører Oluf
Schultz, kan vi læse at han fra november 190A til november 19
05 tjente hos N.P. Christensen i Kærup, fra november 1905 til
november 1906 tjente i Aal sogn og fra november 1906 til no
vember 1907 tjente i Alslev sogn hos Karl Gregersen.
Theodor Schultz var søn af kirkebetjent ved Billum kirke 1881
-1890 og senere landmand Anders Pedersen Schultz der var født
syd for Kongeaaen og gift med Maren Andersen fra Janderup
sogn. - Læs videre om dette par prægtige mennesker i bogen
"Janderup og Billum Sogne", bind-III side 266-267. Bogen kan
enten købes hos udgiveren Janderup Lokalhistoriske Arkiv, Bi
blioteket. 6851 Janderup (1983) eller hjemlånes gennem Dit
eget bibliotek. - I denne bog gengives på siderne 266-267 en
del af indholdet i Anders Pedersen Schultz lejekontrakt på
Kirkehuset i Billum, hvor han betalte 30 Kroner i leje om
året og dertil skulle udføre en lang række pligter, som læst
med vore øjne ikke er helt almindelige. - Theoder Schultz
døde på sin landbrugsejendom i Borre i Aal sogn den 6.11.19AA
og begravet i Aal.
Caroline og Theodor drev først den landbrugsejendom i Aal som
nu tilhører urmager Jensen; kun stuehuset er nu tilbage af
den oprindelige ejendom, som ligger på hjørnet af Præstegaards
vej og Kirkegade eller nordvest for Aal Kirkegaard. - Senere
flyttede de til "Borre" i Aal sogn, hvor de købte en landbrugs
ejendom, hvis billede ses på næste side her.
Oluf Schultz i Tistrup fortæller om udendørsbilledet fra Borre
"Vi ser Theodor, som lige er kommet hjem efter endt Mælketur,
samt tre af børnene Oluf, Else, Ellen og Mor Caroline".
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Teksten til de to øverste billeder
afsnit på side 100! - Det nederste
22.7.1984 af VII.E: Else Rosendahl
børn, samt svigerbørn; se side 106

findes i de
billede her
Schultz med
til 107 her

to nederste
er taget den
børn og børne
i bogen!
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Deres 5 børn er:
VII.A: Esther Rosendahl Schultz er født i Aal i Aal sogn
den 15.2.1911, konfirmeret i Aal kirke 12.3.1923, er eks
peditrice og bestyrelsesmedlem i Ribe Husmoderforening, gift i Aal kirke den 1.1.1934 med Jens Cilius Larsen født
Jeppesen i Sønder Onsild sogn den 8.3.1908, konfirmeret der
19
, som søn af stationsmester på Rørholt Station i Vend
syssel Jens Jeppesen og Jensine Sørine Larsen der er født
24.3.1881 og død i Randers 1952, hun var sidenhen gift den
24.5.1910 med Jens Kristiansen der døde i Randers.
Esther bor: Bøgevej 2. 6760 Ribe. - (05) 42.27.99Deres 2 børn er:
VII.A.l: Roger Schultz Larsen er født i Raasted sogn
den 26.3.1935, konfirmeret i Set. Katrine kirke i Ribe
den 9.10.1949, er trafikkontrolør i DSB, - og gift i
Budolphi kirke i Aalborg den 18.1.1958 med Dora Holt
Thomsen der er født i Aalborg 24.8.1938, konfirmeret
i Vor Frelsers kirke 11.10.1952, som datter af Anna
og Cleroen Thomsen.
Roger bor: Ålbrovej 15A. 2730 Herlev.
Telefon: (02) 94.58.99.
Deres 2 børn er:
VII.A.l.a: Susanne Schultz Larsen er født i Herlev
sogn den 3.8.1958, konfirmeret i Præstebro kirke 1.10.
1972, er apotekerassistent og bor:
Vordingborggade 6. nr.B07. 2100 København 0.
Telefon: (01) 42.34.14.
VII.A.l.b: Michael Schultz Larsen er født i Herlev
sogn den 11.7.1959, konfirmeret i Lindehøj kirke den
7.10.1973, er elektroinstallatør og bor:
Allersgade l.I.th. 2200 København N.
Telefon: (01) 85.17.20.
VII.A.2: Leon Schultz Larsen er født i Sønder Onsild
sogn den 24.12.1939, konfirmeret i Set. Katrine kirke
i Ribe den 4.4.1954, er fuldmægtig i Sømandsbeskatning
en og gift i Virum kirke den 5.5.1962 med Jette
Birgitte Svendsen der er født i Virum sogn den 21.91939 og konfirmeret den 4.4.1954, som datter af
Johanne og Edmund Svendsen.
Leon bor: Virumvej 124. 2830 Virum. - (02) 85.62.29.
Deres 2 børn er:
VII.A.2.b: Steen Schultz Larsen er født i Lyngby sogn
på Sjælland den 19.7.1969 og konfirmeret i Virum kirke
den 24.4.1983, er nu gymnasieelev og bor hjemme.
VII.A.2.a: Charlotte Schultz Larsen er født i Lyngby
sogn på Sjælland den 15.5.1963 og konfirmeret i Lyngby
kirke den 2.4.1978, er under uddannelse og bor hjemme.
VII.B: Astrid Rosendahl Schultz er født i Aal i Aal sogn den
28.12.1912, konfirmeret i Aal kirke den 10.4.1926 og været
hjemmegående husmoder i 38 år, - gift i Aal kirke den 3.11.
1935 med Hans Schaadt der er født i Outrup sogn den 31.8.1913
og konfirmeret i Outrup kirke den 7.10.1926, som søn af sme
demester i Oxbøl, senere i Outrup By Theodor Schaadt født i
sogn den 4.8.1886 og død i Outrup den 15.7.1970, gift
i Outrup kirke 20.11.1910 med Kirstine Sørensen der er født i
Outrup sogn 22.10.1891 og død i Outrup 17.4.1945, efter i
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mange år at have været jordemoder i Oxbøl By i Aal sogn.
Begge er de begravet på Outrup Kirkegaard.
Astrid bor: Græsvangen 13. 6855 Outrup. - (05) 25.12.58.

-

Deres 3 børn er:
VII.B.l: Rigmor Rosendahl Schaadt er født i Outrup
sogn 27.10.1936, konfirmeret i Outrup kirke 1.4.1951;
" gift i Outrup kirke den 1.4.1961 med gårdejer af
"Bækgaard" i Outrup sogn Erik Christian Pedersen der
er født i Outrup sogn 1.4.1937 og konfirmeret i Outrup
kirke den 1.4.1951, som søn af gårdejer i Outrup sogn
Christian Pedersen født i Ansager sogn 9.3.1903 og gift
i Skovlund kirke 21.5.1930 med Maria Mølby der er født
i Ansager sogn 7.12.1903 og død i Outrup den 29-3.1980.
Rigmor bor: Skyhedevej 41. 6855 Outrup.
Telefon: (05) 25.10.14.
Deres 3 børn er:
VII.B.l.a: Villy Pedersen er født i Outrup sogn den 2.
2.1962, konfirmeret i Outrup kirke den 2.5.1976, - gift
i Set. Jacobi kirke i Varde den 21.8.1982 med Helle
Riber Hansen der er født i Vor Frelsers sogn i Esbjerg
den 3.3.1964, konfirmeret i Set. Jacobi kirke i Varde
den 29-4.1978, som datter af fabriksarbejder og lastop
tager i Varde Karl Hansen født i Lyne sogn 29-4.1931 og
gift i Set. Jacobi kirke i Varde den 30.6.1956 med
Birgit Riber Nielsen født i Varde den 27-1.1932.
Villy bor: Teglgaardsvej 6. Orten. 6800 Varde.
Telefon: (05) 26.13.26.
Deres 2 børn er:
VII.B.l.a.I: Sussi Riber Pedersen er født i Varde
den 9.12.1981 og bor hjemme i Orten.
VII.B.1.a.II: Niels Riber Pedersen er født i Varde
den 19-1-1983 og bor hjemme i Orten.
VII.B.l.b: Hanne Pedersen er født i Outrup sogn den 21.5
1966, og konfirmeret i Outrup kirke den 4.5.1980, er un
der uddannelse og bor hjemme i Outrup.
VII.B.l.c: Benny Pedersen er født i Outrup sogn den 8.1.
1969 og konfirmeret i Outrup kirke den 24.4.1983, er un
der uddannelse og bor hjemme i Outrup.
VII.B.2: Elinor Rosendahl Schaadt er født i Outrup sogn
den 10.2.1945, konfirmeret i Outrup kirke den 6.5-1959;
- og gift med Finn Terkelsen født den 10.2.1944.
Elinor bor i Spanien.
Deres 2 børn er:
VII.B.2.a: Anita Schaadt Terkelsen er født i Fredericia
den 13.8.1964, er servitrice og bor i Australien.
VII.B.2.b: Eddie Schaadt Terkelsen er født i Fredericia
den 7.11.1965, døbt der 1.1.1966, er tjener.
VII.B.3: Randi Rosendahl Schaadt er født i Outrup sogn
den 3.3.1953, konfirmeret i Outrup kirke den 9-4.1967,
er kontoruddannet og gift i Outrup kirke den 11.8.1973
med fiskeskipper i Agger Leif Kristensen der er født i
Agger sogn den 9.9.1947, konfirmeret i Agger kirke 1961,
som søn af fisker i Agger Peter Emil Kristensen født i
Aarhus den 29-5.1912, gift i Bedsted kirke 29-5-1932 med
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den 7.10.1912.
Randi bor: Tyttebærvej 3. Agger. 7770 Vestervig.
Telefon: (07) 94.23.68.
Deres 3 børn er:
VII.B.3.a: Rene "Rosendahl Kristensen er født i Agger
sogn den .19.5.1974, er skoleelev og bor hjemme.
VII.B.3.b: Frank Rosendahl Kristensen er født i Agger
sogn den 10.3. 1977, er skoleelev og bor hjemme.
VII.B.3.c: Hans Rosendahl Kristensen er født i Agger
sogn den 30.3.1984 og bor hjemme.
VII.C: Oluf Rosendahl Schultz er født i Aal i Aal sogn den
14.6.1916 og konfirmeret i Aal kirke den 5.10.1930, er land
mand og gift i Skovlund kirke den 2.12.1940 med Ellen Kruse
der er født i Ansager sogn den 14.5.1919, konfirmeret i Ans
ager kirke 1.10.1933, som datter af gårdejer af "Brogaard" i
Ansager sogn Niels Sigurd Kruse født i Ansager sogn 2.12.18
92 og i Skovlund den 5.10.1969, gift den 17.5.1918 i
kirke med Nikoline Lauridsen der er født i Ansager sogn 28.
3.1895 og død i Skovlund 23.3.1982.
Oluf bor: Krarup. Tistrupvej 4. 6862 Tistrup.
Telefon: (05) 29-93.92.
Deres 4 børn er:
VII.C.1: Ernst Schultz er født i Tistrup sogn den 7-1.
1943, konfirmeret i Skovlund kirke den 31.3.1957, er
landbrugsuddannet, nu gårdejer og formand for Skovlund
Kristelig lytter og fjernseerforening. - Gift i Hee
kirke den 21.9.1968 med Signy Andersen der er født i
Hee sogn den 18.3.1941, konfirmeret i Hee kirke 27.3.
1955, som datter af landmand i Hee Anders Jansen
Andersen født i Vedersø sogn 12.1.1900 og død i Hee
sogn 27.11.1981, gift i Nørre Omme kirke 10.7.1939 med
Karen Nielsen der er født i Brejning sogn 10.7.1910.
Ernst bor: Tistrupvej 2. Krarup. 6862 Tistrup.
Telefon: (05) 29.93.45.
Deres 4 børn er:
Vll.C.l.a: Merete Schultz er født på Varde Sygehus den
7.8.1969, konfirmeret i Tistrup kirke 8.5.1983, er sko
leelev og bor hjemme.
Vll.C.l.b: Anni Schultz er født på Fødselsstiftelsen i
Aarhus den 13.10.1972, er skoleelev og bor hjemme.
VII.C.1.c: Carsten Schultz er født på Fødselsstiftel
sen i Aarhus 18.8.1976, er skoleelev og bor hjemme.
Vll.C.l.d: Ole Schultz er født på Fødselsstiftelsen i
Aarhus den 24.1.1979 og "er hjemmegående".
VII.C.2: Emmy Schultz er født i Tistrup sogn den 18.5.
1945, konfirmeret i Skovlund kirke 15.3.1959, er uddan
net dekoratør og er bestyrelsesmedlem i Hørehandicappede børns forældreforening. - Gift i Skovlund kirke
den 17.5.1969 med Tage Christensen der er født i Haubro
den 4.9.1942 og konfirmeret i Farsø kirke 23.3.1957,
som søn af arbejdsmand i Farsø Arne Christensen født på
"Dammegaard" i Farsø sogn 20.12.1916, gift i Haubro kir
ke 14.12.1941 med Leonora Marie Larsen der er født i
Haubro den 27.10.1918.
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Emmy bor: Avænget 4. Birk.
Telefon: (07) 12.98.04.

7400 Herning.

Deres 3 børn er:
VII.C.2.a: Lars Schultz Christensen er født i Gjelle
rup sogn den 28.11.1969, konfirmeret i Herning den 13.
5.1984. - Lars er født hørehandicappet p.g.a. at hans
mor havde røde hunde i 3. måned. Lars bor hjemme.
VII.C.2.b: Allan Schultz Christensen er født i Gjellerup
sogn den 4.5.1972, er skoleelev og bor hjemme i Birk.
VII.C.2.c: Brian Schultz Christensen er født i Gjelle
rup sogn den 16.7.1974, er skoleelev og bor hjemme.
VII.C.3: Knud Egon Schultz er født i Tistrup sogn den
15.12.1946, konfirmeret i Skovlund kirke 9.4.1961, er
uddannet geolog og cand scient, og er bestyrelsesmedlem
i Galten Lystfiskerforening og Skovby Idrætsforening. Gift i Bregnet kirke 20.3.1976 med Connie Tarnow
Simonsen der er født i Jerslev sogn den 9.11.1951 og
konfirmeret i Bregnet kirke 19
, som datter af Simon
Peder Simonsen der er født i Jerslev sogn den
/
19
og død i Bregnet sogn den
/
- 19
, gift med
Iris Tarnow der er født i Thorsager sogn den
/
- 19
og død i Bregnet sogn den
/
- 19 og hvis sidste
bopæl var i Rønde.
Knud bor: Skovlundvej 18. Skovby. 8464 Galten.
Telefon: (06) 94.60.16.
Deres 2 børn er:
VII.C.3.a: Jesper Schultz er født i
sogn den 9.
11.1978, døbt i
kirke den 7.1.1979, bor hjemme.
VII.C.3.b: Steffen Schultz er født i
sogn den 6.
3.1982, døbt i
kirke den 9.5.1982, bor hjemme.
VII.C.4: Anders Peter Schultz er født i Tistrup sogn
den 19.8.1951, konfirmeret i Skovlund kirke 5.5.1966,
er uddannet bygningssnedker og gift i Harte kirke den
9.7.1977 med Eva Jacobsen der er født i Gesten sogn den
5.9.1952 og konfirmeret i Veerst kirke den 1.5.1966,
som datter af handelsmand i Bække Oskar Jacobsen født i
Bække sogn den 20.6.1917 og gift i Vandrup kirke 10.4.
1946 med Maren Marie Hansen der er født i Vamdrup sogn
den 2.5.1924 og nu bor i Bække sogn.
Anders bor: Alpehøj 14. 6000 Kolding. - (059 53.96.60.
Deres 2 børn er:
VII.C.4.a: Lene Schultz er født den 5.4.1979 i
sogn og er døbt i Harte kirke 4.6.1979.
VII.C.4.b: Lasse Schultz er født i
sogn den 23.
7.1982 og døbt i Harte kirke 10.10.1982, bor hjemme.
VII,D: Ellen Rosendahl Schultz er født i Aal i Aal sogn den
4.II.1917 og konfirmeret i Aal kirke den 3.4.1932, - gift i
Aal kirke den 13.11.1938 med VI.B: Svend Aage Baun; læs vide
re om dem og deres 14 børn og børnebørn frä side 81 til side
88 i denne bog, samt i bogen "Janderup og Billum Sogne" bind
II, side 140!
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VII.E: Else Rosendahl Schultz er født i Borre i Aal sogn
den 18.4.1927, konfirmeret i Aal kirke den 6.4.1941, er ud
dannet ekspeditrice og gift i Aal kirke den 18.4.1952 med
Jakob Broder Frøkjær Nielsen der er født i Aarre sogn den
16.10.1925 og konfirmeret i Faaborg kirke den 1.10.1939,
som søn af gårdejer i Gunderup ved Aarre Hans Friis Anton
Nielsen der er født i Aarre sogn den 11.4.1871 og død.i
Aarre sogn 17-7.1943, gift i Aarre kirke den 17-5.1923 med
Johanne Margrethe Mortensen der er født i Skads sogn den 14.
11.1895 og nu bor i Aarre. pr. 6800 Varde.
Else bor: Højvangsalle 57. 6700 Esbjerg. - (05) 12.92.84.
Deres 5 børn er:
VII.E.l: Britta Theodora Nielsen er født i Aarre sogn
den 15.8.1952, konfirmeret i Treenighedskirken i Es
bjerg den 23.4.1967, er uddannet sygeplejerske og nu
bestyrelsesmedlem i Esbjerg KFUM og K. - Gift i Esbjerg
den 24.5.1975 med Warley Frederik Eriksen der er født i
Christians sogn i Aarhus den 20.3.1950, konfirmeret i
Zions kirke i Esbjerg den
/ - 19
, som søn af Peter
David Julius Eriksen og Gerda Marie Thomsen; hun døde
i Risskov sogn ved Aarhus den 28.10.1961.
Deres barn er:
VII.E.l.a: Line Eriksen er født i Vor Frelsers sogn i
Esbjerg den 6.9.1976, døbt i Treenighedskirken den 28.
11.1976 i Esbjerg. - Er skoleelev og bor hjemme.
VII.E.2: Conny Irene Nielsen er født Aarre sogn den 15.
7.1954, konfirmeret i Treenighedskirken i Esbjerg den
28.4.1968, er uddannet omsorgsassistent og gift i Tre
enighedskirken i Esbjerg den 14.3.1981 med Poul Larsen
der er født i Zions sogn i Esbjerg den 10.9-1953, kon
firmeret i Treenighedskirken den 22.10.1967, som søn af
arbejdsmand i Esbjerg Henry Larsen født i Zions sogn
den 26.3.1929 og død der 22.4.1983, gift i Viborg Dom
kirke den 5-7-1952 med Esther Irma Hansen Nielsen der
er født i Viborg Domsogn den 9-11-1930.
Conny bor: Hybenvej 1. 6715 Esbjerg N.
Telefon: (05) 12.35.31.
Deres barn er:
VII.E.2.a: Klaes Larsen er født i Ejby sogn i Skovbo
kommune den 5.9-1983 og døbt i Treenighedskirken i Es
bjerg den 26.12.1983; bor hjemme.
VII.E.3: Lissi Regitse Nielsen er født i Aarre sogn
den 12.10.1955, konfirmeret i Treenighedskirken den 1910.1969, er uddannet sygeplejerske; - gift i Varde den
28.7.1978 med Peter Guldberg Poulsen der er født i
Randbøl sogn den 10.11.1950 og konfirmeret i Randbøl
kirke den 9-5.1965, som søn af maskinarbejder og tid
ligere landmand i Egtved Poul Michael Guldberg Poulsen
der er født i Randbøl sogn 13.8.1923 og gift i Ølgod
kirke den 16.4.1946 med Anna Astrid Stidsen der er født
i Øster Snede sogn den 19-12.1923 og nu bor i Egtved.
Lissi bor: Savmøllen 22. 6800 Varde. .- (05) 22.39.10.
Deres 2 børn er:
VII.E.3.a: Camilla Guldberg Poulsen er født i Varde den
18.10.1981 og døbt i Set. Jacobi kirke den 27-12.1981 i
Varde, - og bor hjemme.
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VII.E.3.b: Simon Guldberg Poulsen er født i Varde
den 5.1.1984 og døbt i Set. Jacobi kirke i Varde
den 25.3.1984; bor hjemme.
Lissi’s svigerforældres slægtsbøger hedder henholdsvis:
"Slægtsbog for efterkommere efter Christen Jensen Sahle",
udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1977. - Og:
"Hans Nielsen Smed og hans Slægt", udarbejdet af Herluf
Hegnsvad, 1956. - Begge bøger kan muligvis hjemlånes det
stedlige bibliotek fra f.eks. Statsbiblioteket i Aarhus.
VII.E.4: Finn Frøkjær Nielsen er født i Aarre sogn den 14.
11.1956, konfirmeret i Treenighedskirken i Esbjerg den 4.10.
1970, er uddannet ekspedient og gift i Treenighedskirken den
30.9.1978 med Kirsten Pedersen der er født i Zions sogn i
Esbjerg den 30.1.1958, konfirmeret i Zions kirke dén 3.10.
1971, som datter af købmand i Esbjerg Johan Christian
Pedersen der er født i Hee sogn 12.8.1921 og død i Zions
sogn den 19.8.1981, gift i Sønder Felding kirke den 14.2.19
57 med Bodil Marie Dyhr der er født i Sønder Felding sogn
den 12.5.1929 og nu bor i Esbjerg; hendes slægtsbog er:
"Slægten Rahbeck" udgivet af Slægtshistorisk Institut ved
Erling Skovby i Gravballe, 1970-1971. - Og: " Stambog over
Den Rahbekske Slægt særlig fra Dalagergaard i Borris Sogn"
udarbejdet af C.C. Danielsen, Holstebro 1916.
Finn bor: Lunas Alle 23. 6715 Esbjerg N. - (05) 13.79.16.
Deres søn er:
VII.E.4.a: Christian Frøkjær Nielsen er født i Gjesing
sogn den 2.4.1982 og døbt i Treenighedskirken i Es
bjerg den 11.7.1982, - bor hjemme.
VII.E.5: Vinni Michelly Nielsen er født i Aarre sogn den 12.
7.1959 og konfirmeret i Treenighedskirken i Esbjerg den 3.6.
1973, er ekspeditrice og gift i Treenighedskirken i Esbjerg
den 10.4.1982 med Jørgen Jensen der er født i Jerne sogn den
7.4.1957 og konfirmeret i Jerne kirke den 9-5.1971, som søn
af arbejdsmand i Esbjerg Bernholt Jensen der er født i Vor
Frelsers sogn i Esbjerg den 26.4.1925 og gift på Esbjerg
Raadhus den 22.9.1956 med Ketty Poulsen der er født i Vor
Frelsers sogn i Esbjerg den 15.7.1927 og nu bor i Esbjerg.
Vinni bor: Violvej 14. 6710. Esbjerg. - (05) 15.21.23.
Deres søn er:
VII.E.5.a: Kasper Jensen er født i Sædding sogn ved.
Esbjerg den 25.5.1983 og døbt i Sædding kirke den 14.
8.1983, bor hjemme.
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Slægten

OXBØL

VIII.

fra:

1 Aal sogn

Anne Metthilde Simonsen

er født i gården matr.nr. 6a i Børsmose Bye i Aal sogn den
24.7.1879, døbt i Aal kirke den 7-9.1879, konfirmeret i Aal
kirke og døde i Nørregade 21 i Oxbøl den 9.7.1957, begravet
på Aal Kirkegaard den 13.7.
Se hendes forældre ((2))

& ({3))

på side 8 her i bogen!

Gift som det første par i Børsmose kirke, efter at kirken
var blev indviet efter den opførelse, den 8.11.1904 med:
ungkarl og gartner i Oxbøl By Metthinus Nielsen, der er født
i Billumvad i Aal sogn den 22.9.1879, døbt i Aal kirke den
23.11.1879, konfirmeret i Aal kirke og død i Nørregade 21 i
Oxbøl den 14.1.1954. - Metthinus Nielsen var søn af husmand
i Billumvad i Aal sogn Niels Nielsen født i Borre 12.6.1852
og død der 1930, gift i Aal kirke den 20.10.1874 med Martha
Marie Nielsen født i Billumvad den 16.12.1855 og døde der i
1909; hun var datter af husmand i Billumvad Niels Pedersen
født i Skjødstrup, gift i Aal kirke 1.6.1853 med enkekonen
Mette Nielsdatter der var født i Grærup. - Niels Nielsen var
søn af gårdmand i Borre Niels Christian Nielsen der var født
i Søhuse og gift i Aal kirke den 27.3.1851 med møllerens
datter Karen Tobiasdatter i Hesselmed Gammel Mølle.
Metthinus Nielsen har nedskrevet en mængde historier fra
sin hjemegn, historier som er ham blev fortalt. - Bogen der
ikke er udgivet er særdeles læseværdig! (Hvis der er inter
esse herfor vil jeg trykke den?).
På næste side ses et billede af dem kort efter deres vielse.
Deres 5 børn er:
VIII.A: Agathe Nielsen der er født i Oxbøl i Aal sogn den 12.
9.1905, konfirmeret i Aal kirke 28.9.1919, gift i
kirke den
/
- 19
med August Larsen født i Raklev ved
Kalumborg på Sjælland den 29-5.1904 og død i Oxbøl den 1.4.
1980. Begravet på Aal Kirkegaard.
Agathe bor: Fasanvej 1. 6840 Oxbøl. - (05) 27.15.38.
Deres 4 børn er:
VJII.A.l: Erik Larsen er født i Kalumborg den 25.12.19
27, konfirmeret i Aal kirke 19 og gift i
kirke
den
/
-19
med Lissi Okholm der er datter af Hans
Okholm og Karen Christensen i Hedelund ved Vrøgum.
Erik bor: Porsevej 2. 6840 Oxbøl. - (05) 27.10.92.
Deres 3 børn er:
VIII.A.l.a: Jette Larsen er født i Jelling sogn 22.4.
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19 og gift med Hartvig Krøj gaard;
og har 4 børn.

de bor i Herning

VIII.A.l.b: Karsten Okholm Larsen er født i Jelling
sogn den 7.8.1952, konfirmeret i Aal kirke den 20.4.
1966; er ingeniør ved B&0 i Struer.
Karsten bor:Hornshøjparken 93. 7500 Holstebro.
Telefon: (07) 41.25.13.
VIII.A.l.c: Lars Okholm Larsen er født i Oxbøl i Aal
sogn den
/
- 19 og hu ansat ved Varde Bank's Afd.
i Oxbøl.

Anne Mettilde Simonsen og mand
Metthinus Nielsen i Oxbøl 1904
VIII.A.2: Ilse Larsen er født i Oxbøl i Aal sogn den
14.3.1932, konfirmeret i Aal kirke 19
, er rengørings
assistent og gift i Aal kirke den den 29.5.1954 med
Ellis Frank Jensen der er født i København den 4.2.1929
og konfirmeret i Christians kirken 18.4.1943, som søn
af rørlægger i Søllerød Hary Hans Adolf Jensen født i
Ordrup sogn 17.7.1908, gift i
kirke den 29-11.19
06 med Anna Kathrine Andreasen født i Keldstrup Vig den
9.10.1906 og nu boende Mothsvej 20 i Søllerød.
Ilse bor: Rønvangen 222. 8382 Hinnerup.
Telefon: (06) 98.70.37.
Deres søn er:
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VIII.ft.2.a: Bjarne Jensen er født på Skt. Josephs Hos
pital i København den 1.9.1956, konfirmeret i Hans
Tavsens kirke den 4.10.1970, er landpostbud i Hinnerup
og samlever med Lea Dorthe Tøstesen der er født i
Skagen sogn 17.9.1958, konfirmeret i Skagen kirke 25.9.
1972, som datter af regnskabsfører i Skagen Kristian
Johan Tøstesen født i Aal sogn den 30.7.1935 og gift i
Guldager kirke den 28.3.1958 med Kirsten Nielsen der er
født i Hjerting
i Guldager sogn den 23.7.1937.
Bjarne bor: Hvedevej 10. 8464 Galten.
Telefon:

(06)

94.53.56.

Deres søn er:
VIII.A.2.a.I: Janus Asbjørn Jensen er født på Fødsels
stiftelsen i Aarhus den 12.5.1982 og bor nu hjemme.
VIII.A.3: Ivan Larsen er født i Oxbøl i Aal sogn den
15.3.1932, konfirmeret i Aal kirke den 14.4.1946, er ud
dannet smed, nu værkfører; - gift i Øster Løgum kirke
den 1.9.1956 med Mary Ellen Petersen født i Hoptrup sogn
den 1.9.1935, konfirmeret i Hoptrup kirke 2.4.1950, som
datter af landmand i Bodum Mathias Petersen født i Øster
Løgum sogn 1.1.1908 og død i Aabenraa den 8.2.1979, gift
i Øsby kirke den 31.5.1934 med Martha Hansen der er født
i Øsby sogn den 28.3.1910 og nu bor i Bodum.
Ivan bor: Tøndervej 152. 6200 Aabenraa. - (04) 62.66.71.
Deres 2 børn er:
VIII.A.3.a: Bruno Larsen er født i Aabenraa den 3.3.1957
og konfirmeret i Set. Nicolai kirke i Aabenraa den 18.4.
1971, er udlært mekaniker, nu politibetjent i Haderslev,
gift i Aabenraa den 7.6.1980 med Birgitte Lauritzen der
er født i Aabenraa den 23.1.1957-og konfirmeret i Set.
Jørgens kirke i Aabenraa den 18.4.1971, som datter af
vicevært i Aabenraa Erik Lauritzen født i Ullerup sogn
den 6.6.1930, gift i Ullerup kirke 17.11.1952 med Lene
Clausen født i Ullerup sogn den 22.4.1932.
Bruno bor: Bjørnøvej 9. Starup. 6100 Haderslev.
Telefon: (04) 53.24.53.
Deres datter er:
VIII.A.3.a.I: Rikke Larsen født i Glostrup sogn den 8.6.
1982, døbt i Set. Jørgens kirke i Aabenraa den 15.8.1982.
VIII.A.3.b: Lillian Larsen er født i Aabenraa den 3.7.
1961, konfirmeret i Aabenraa 6.4.1975; er sygeplejeelev
og bor: Uglekær 132. 6200 Aabenraa. - (04) 62.02.30.
VIII.A.4: John Larsen er født i Oxbøl i Aal sogn den 13.
4.1944, konfirmeret i Aal kirke 19
, er uddannet elektrikker og har eget firma i Saudiarabien; - gift i
Børsmose kirke den 29-5.1965 med Minne Jepsen der er født
i
sogn den 31.3.19
og er sygehjælper.
John bor: Rønnevangen 164. 8382 Hinnerup.
Deres 3 børn er:
VIII.A.4.a: Jane Larsen er født i
sogn 26.9-1967
er nu gymnasieelev i Hadsten og bor hjemme.
VIII.A.4.b: Michael Larsen er født i
22.11.19
.
VIII.A.4.c: Kent Larsen er født i
7.1972.

sogn den
sogn den 26.
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VIII.B: Rudolf Nielsen er født i Oxbøl i Aal sogn den 25.11.
1906, konfirmeret i Aal kirke den 3.4.1921, er udlært gart
ner hos gartner 0. Hansen i Roskilde, gennemgået Beder Gart
nerskole 1926. Han i mange år haft selvstændig forretning og
gartneri, således i Tarm fra 1929-32, i Vejers fra 1932-35 og
i Hjerting fra 1935 til 1965. - Død i Hjerting den 1.1.1981.
Rudolf var en ivrig sportsmand, han fik i 1932 broncemedalje
i Kolonnemarch, spillede meget fodbold og var med i flere
sangforeninger. Rudolf var indkaldt som soldat ved Ingeniør
tropperne i København.
Rudolf er gift i Kvong kirke den 30.4.1935 med Magna Kirstine
Sørensen der er født i Hallum i Kvong sogn den 28.8.1907 og
konfirmeret der 1921 og død i Hjerting i Guldager sogn den 10.
1.1965, som datter af gårdejer i Hallum i kvong sogn Henrik
Vestergaard Sørensen født i Hallum 29-1.1872 og død i Hallum
den 19.11.1958, gift i Kvong kirke den
/
1902 med Kirstine
Sørensen der er født i Hallum i Kvong sogn 12.8.1873 og død i
Hallum den 15.12.1948.
Det er muligt at Magna og Rudolf’s dødsdato og år skal byttes!
- Her under ses Rudolf og Magna kaldet "Maja" ved deres sølv
bryllup den 30.4.1960.

Deres 2 børn er:
VIII.B.l: Kirsten Nielsen er født i Hjerting i Guldager
sogn den 23.7.1936, konfirmeret i Guldager kirke 26.3.
1950, er uddannet i gartner Børge Nielsen’s gartneri i
Nørregade i Oxbøl, fik kørekort som 18’årig og ansættel
se i faderens gartneri i Hjerting, er nu hjemmehjælper
på fuld tid i Skagen. - Gift i Guldager kirke den 29.3.
1958 med Chr. Johan Tøstesen der er født i Aal sogn den
30.7.1935, konfirmeret i Aal kirke 1949, som søn af sø
mand i Kjødstrup Chresten Clausen Tøstesen der er født i
Blaavand i Oxby sogn 14.4.1906 og gift i Ho kirke den
19 med Mette Marie Pedersen der er født i Ho sogn 6.9.
1914 og død i Sædding ved Esbjerg den 13.1.1975, er be
gravet i Ho; hun havde Cafe’ (Isbar) i Oxbøl, senere i
Sædding ved Esbjerg. - Kirsten Tøstesen er nu skilt.
Kirsten bor: Ryttervej 20. 9990 Skagen.
Telefon: (08) 44.32.64.
Deres 3 børn er:
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VIII.B.l.a: Lea Dorthe Tøstesen er født i Skagen sogn
den 17.9.1958, konfirmeret i Skagen kirke 25.9.1972,
er uddannet lærer og samlever med VIII.A.2.a: Bjarne
Jensen, se øverst på side 110 her i bogen!
VIII.B.l.b: Per Clausen Tøstesen er født i Skagen
sogn den 16.8.1960 og konfirmeret i Skagen kirke den
22.9.1974, er HF'er og bestyrelsesmedlem i "Alvilde
Fonden" (til bavarelse af et gammelt skib).
Per bor: Lykkegårdsvej. "Toustrup Mark". Toustrup.
Telefon: (06) 96.80.89.
VIII.B.l.c: Jan Clausen Tøstesen er født i Skagen sogn
den 16.8.1960, konfirmeret i Skagen den 22.9.1974, er
HF’er og bestyrelsesmedlem i "Alvilde Fonden".
Jan bor: Vestergade 18. 8000 Aarhus C. - (06) 12.46.05.
VIII.B.l.d: Eva Diana Tøstesen er født i Skagen sogn
den 15.1.1970, konfirmeret i Skagen kirke den 25.9.1983
- er nu folkeskoleelev og bor: Ryttervej 20. 9990
Skagen . - Telefon: (08) 44.32.64.
VIII.B.2: Thorkild Nielsen er født i Hjerting i Guld
ager sogn den 23.7.1940, konfirmeret i Guldager kirke
den 27.3.1955 og døde kun 19 år gammel den 24.9.1959 i
sit hjem Engvænget l.A. i Hjerting. - Thorkild var re
visor-elev i Esbjerg, udgik forinden af Esbjerg Real
skole med UG i gennemsnit, dyrkede megen sport og atle
tik, interesserede sig for både musik og sang.
VIII.C: Frida Nielsen er født i Oxbøl By i Aal sogn den 10.6.
1908, døbt i Aal kirke den 19-7.1908, konfirmeret i Aal kirke
den 24.9.1922 og gift i Aal kirke den 27.7.1930 med kolonial
uddannede Hans Peter Jessen født i Vester Sottrup den
/
19
. - Han blev senere brugsuddeler i Aabenraa.
Frida bor: Skindebro 16. 6200 Aabenraa. - (04) 62.46.86.
Deres 2 børn er:
VIII.C.l: Gudrun Jessen er født i Aabenraa By den 7-91931, konfirmeret i Aabenraa den 31.3.1946, - er nu
ugift bankfuldmægtig og bor:
Sønderbakken 6. 6700 Esbjerg. - (05) 13.16.87.
VIII.C.2: Gunner Jessen er født i Aabenraa By den
/
19
, konfirmeret i Aabenraa den /
- 19
og gift i
kirke den
/
- 19
med
der er født i
sogn den
/
19
VIII.D: Gerda Nielsen er født i Oxbøl By i Aal sogn den 30.91912, konfirmeret i Aal kirke.den 26.9-1926, er husmoder og
gift i Billum kirke den 10.10.1937 med gårdejer og senere ma
skinhandler Ingvar Nielsen der er født i Gudum sogn den 13.10
1911 og konfirmeret i Humlum kirke den 5.10.1925, som søn af
gårdejer af "Damgaard" i Resen sogn ved Struer Niels Nielsen
født i Gudum sogn 10.4.1879 og død i Aulum sogn den 31.10.19
60, gift i Jegindø kirke den 2.11.1903 med Maren Laursen
Pedersen der er født i Jegindø sogn 2.11.1880 og død i Resen
sogn ved Struer den 29.4.1950.
Gerda fortæller: "I sommeren 1933 var jeg på Haslev Højskole,
var derefter 4 år i København. - Ingvar var på Tommerup Høj
skole i vinteren 1933-34. Efter vielsen havde vi en gård i
Faster ved Skjern, den var på 37 tdr. land. I 1948 flyttede
vi til "Damgaard" ved Kibæk, denne gård der var på 85 tdr.
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havde vi frem til 1962, hvor vi flyttede til Herning og
Ingvar blev maskinhandler; i min fritid maler jeg porcelæn"

Herover ses Gerda Nielsen gift med Ingvar Nielsen og de
res børn, ved Gerda og Ingvar's sølvbryllup 10.10.1937.

Gården "Damgaard" ved Olling pr. Kibæk, fotograferet 1955.
- Gerda bor: Olufsvænget 11. 7400 Herning. - (07) 12.49.71.
Læs om deres 5 børn på de næste sider!
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VIII.D.l: Henning Relund Nielsen er født i Faster sogn den
16.2.1939, konfirmeret i Assing kirke i april 1953, er uddan
net mekaniker og nu repræsentant; - gift i Skjern kirke den
20.5.1911 med Ninna Thomsen der er født i Middelfart sogn den
7.8.1940, konfirmeret i Skjern kirke 3.10.1954, som datter af
murerarbejdsmand og farveriarbejder i Skjern Aage Emanuel
Thomsen der er født i Gamborg Korsvej og sogn den 3.5,1916 og
død i Skjern 18.6.1978, gift i
kirke den 23.9-1939 med
Inga Magdalene Elisabeth Sørensen der er født i Nørre Aaby
sogn den 16.5.1918 og død i Skjern sogn den 2.1.1979Henning skriver: "Er udlært i Herning Traktor - og Maskinforretning i 1960, har været i dette firma i 21 år, er i min fri
tid leder af Herning KFUM-fodbol dafdeling. Ninna er sygehjæl
per her i Herning".
Henning bor: Gefionsvej 4. 7400 Herning. - (07) 12.91-99Deres 3 børn er:
VIII.D.l.a: Jørn Erik Relund Nielsen er født Set. Johan
nes sogn i
den 16.9-1963 og konfirmeret i Set.
Johannes kirke den 3.4.1977, er uddannet elektriker og
bor hjemme i Gefionsvej 4. 7400 Herning.
VIII.D.l.b: Bjarne Relund Nielsen er født i Set. Johan
nes sogn i
den 20.5.1965 og konfirmeret i Set.
Johannes kirke den 8.4.1979, er HF-er og student og nu
boende hjemme på Gefionsvej 4 i Herning.
VIII.D.l.c: Anne Merete Relund Nielsen er født i Set.
Johannes sogn i
den 27-2.1967, konfirmeret i Set.
Johannes kirke den 20.4.1980, er nu HF-studerende og
bor hjemme på Gefionsvej 4 i Herning.
VIII.D.2: Erling Relund Nielsen er født i Ejstrup i Faster
sogn den 14.5.1941, konfirmeret i Assing kirke 20.3.1955, er
uddannet mekaniker og gift i Assing kirke den 14.9-1963 med
sygeplejerske Ella Hareskov der er født i Assing sogn den 21.
11.1940, konfirmeret i Assing kirke den 20.3.1955, som datter
af tømrer og købmand i Assing sogn Ejner Ditlev Hareskov der
er født i Assing den 27.7-1904, gift i Nøvling kirke den 7.91934 med Ninna Sine Sandfeld Krogstrup der er født i Nøvling
sogn den 5.1.1912 og død i Assing sogn 19-4.1980; hendes
slægtsbog hedder: "Krogstrupslægten".
Erling bor: Kæret 19. 7400 Herning. - (07) 22.05.93.
Deres 4 børn er:
VIII.D.2.a: Vibeke Relund Nielsen er født i Herning
den 30.11,1964, konfirmeret i Snejbjerg kirke den 30.4.
1978, er student og KFUK-spejder.
Vibeke bor: Skolegade 39- 7400 Herning.
VIII.D.2.b: Poul Relund Nielsen er født i Set. Johan
nes sogn i
den 27.4.1968, konfirmeret i Snejbjerg
kirke den 25.4.1982, er KFUM-spejder og EFG-elev og bor
hjemme i Kæret 19. 7400 Herning.
VIII.D.2.C: Lars Relund Nielsen erfødti
den 18.10.1973, er skoleelev og bor hjemme.

sogn

VIII.D.2.d: Camilla Relund Nielsen erfødti
den 19-9-1978 er skoleelev og bor hjemme.

sogn

VIII.D.3: Inga Bente Relund Nielsen er født i Faster sogn den
4.10.1943, konfirmeret i Assing kirke den 16.3.1958, er land
husmor og gift i Fredens kirke i Herning den 16.10.1965 med

- 115 gårdejer af "Langager" i Nørre Bork Ejgil Stenbæk Johnsen
der er født i Skjern sogn den 7.2.1938, konfirmeret i Skjern
1952, som søn af gårdejer i Albæk ved Skjern Gustav Møller
Johnsen der er født i Skjern sogn 27-9.1911 og død i Skjern
sogn den 8.2.1976, gift i Skjern kirke den 10.10.1937 med
Anna Kirstine Stenbæk Jensen der er født i Skjern sogn den
2.3.1915 og nu bor i Skjern.
Ejgil fortæller: "Vi bor på gården "Langager" i Nørre Bork,
gården er på 48 tdr. land, som vi driver alsidigt. Hele fami
lien er KFUM-spejdere; jeg er i menighedsrådet og i skolenævet, Inga er leder af legestuen i Sønder Bork; min mor maler
billeder i sin fritid".
Inga bor: "Langager", Kirkehøjvej 16. Nørre Bork. 6893 Hemmet.
Telefon: (05) 28.01.09.
Deres 3 børn er:
VIII.D.3.b: Allan Stenbæk Johnsen er født i Nørre Bork
den 15.5.1969, konfirmeret i Nørre Bork kirke den 1.5.
1983; er skoleelev og bor hjemme i "Langager".
VIII.D.3.a: Kirsten Stenbæk Johnsen er født i Nørre
Bork den den 4.2.1967 og konfirmeret i Nørre Bork kirke
den 17.5.1981, er skoleelev og bor hjemme i "Langager".
VIII.D.3.C: Lisbeth Stenbæk Johnsen er født i Tarm sogn
den 30.6.1973, er skoleelev og bor hjemme i "Langager".
VIII.D.4: Kaja Relund Nielsen er født i Faster sogn den 12.2.
1946, konfirmeret i Assing kirke i foråret 1960 og døde den
25.3.1983; - gift i Fredens kirke i Herning den 8.10.1966 med
Thorvald Matzen der er født i
sogn den 6.12.1943 og kon
firmeret i april 1957 i
kirke, som søn af Karl Johannes
Matzen der er født i Gejlåa den 6.8.1913 og gift i
kirke den 25.1.1936 med Katrine Todsen Kværs der er født i
Kværs den 7.9.1914 og døde i Tinglev den
/
- 1984.
Kaja boede: Færøvej 10. 7400 Herning.
Deres 4 børn er:
VIII.D.4.a: Marianne Relund Matzen er født i Sønderborg
den 21.3.1967; og har nu telefon: (07) 22.23.09VIII.D.4.b: Brian Relund Matzen er født i Sunds sogn
den 3.5.1968.
VIII.D.4.C: Margaret Relund Matzen er født i Herning
den 5.12.1970.
VIII.D.4.d: Ruben Bo Relund Matzen er født i Herning,
den 20.10.1973.
VIII.D.5: Bitten Irene Relund Nielsen er født i Assing sogn
den 29.5.1955 og konfirmeret i Fredens kirke i Herning den 13.
4.1969, er bestyrelsesmedlem i Blaa Kors i Skjern og pleje
hjemsassistent i Skjern; - gift i Fredens kirke i Herning den
8.9.1979 med Hans Peter Enghøj Laursen der er født på Rigsho
spitalet i København den 6.4.1956, konfirmeret i Hemmet kirke
den 3.5.1970, som søn af diakon i Hemmet Elvin Laursen der er
født i Gunderup i Nøvling sogn den 15.12.1921, gift i Klakring
kirke den 30.5.1946 med Gerda Jensen der er født i Raarup sogn
den 13.8.1920. - Deres slægtsbog hedder: "Niels Nielsen Larsen
gårdejer i Gulbæk, 0. Hornum sogn født 1840" slægtsbog nummer
7823!
Bitten bor: Amagervej 64. 6900 Skjern. - (07) 35-24.60.
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Deres datter er:
VIII.D.5.a: Anja Relund Laursen er født i Tarm i Egvad
sogn den 18.4.1981 og bor hjemme.
VIII.E: Børge Nielsen er født i Oxbøl By i Aal sogn den 11.8.
1918, konfirmeret i Aal kirke den 16.11.1932, er uddannet
gartner og været bestyrelsesmedlem i Oxbøl Borgerforening. Gift i Hæstrup kirke den 5.11.1942 med Erna Valborg Vaarning
der er født i Hæstrup i Vrejlev sogn den 7.10.1917 og konfir
meret i Vrejlev kirke 19
, som datter af gårdejer af "Hæstrup
Møllegaard" Marthin Vaarning og Else Marie Andersen.
Børge bor: Nørregade 11. 6840 Oxbøl. - (059 27.10.57.

Gården matr.nr. 5a i "Børsmose Bye" i Aal sogn, som kom til
at danne rammen om Simon Methinus Simonsen's to ægterskaber,
læs videre herom på side 117, og se også billedet af samme
gård før ombygningen på side 9 her i bogen!
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Slægten fra:

BØRSMOSE

.1 Aal sogn

IX. Simon Methinus Simonsen
er født i gården matr.nr. 6a i "Børsmose Bye" i Aal' sogn den
31.10.1881, konfirmeret i Aal kirke og døde i Børsmose den
17.11.1951 og blev begravet der.
Se hans forældre ((2)) & ((3)) på side 7-9 her i bogen!
Simon Methinus Simonsen overtog sit fødehjem, jorden matr.nr.
6a af Børsmose Bye omkring 1929,. men allerede den 18.12.1907
underskriver han i Varde et Skøde på gården matr.nr. 5a af
Børsmose Bye, som han køber af handelsmand Lambert N. Christen
sen i Varde for 3.500 kr. - Ved købet af fødehjemmet omkring
1929 fik han samtidig ansvaret for moderens aftægt på gården
som da bestod af "aarligt et moderfaar med fodder og 5 Kroner
af hver mejeriafregning".
Gift l'ste gang i Børsmose kirke den 19.11.1907 med Kusinen:
Ane Krestine Mathilde Simonsen der var født i gården på "Søn
der Hedeland" i Børsmose den 5.1.1882 og død i Børsmose Bye
den 5.6.1922 og begravedes på Børsmose Kirkegaard; hun var
datter af gårdejer i Børsmose (2) Niels Jensen Simonsen se si
de 6 i denne bog og
(3) Maren Madsen ligeledes side 3 her!
Gift 2'den gang i Børsmose kirke den 15.11.1927 med Klara
Sørensen der var født i "Almosetoften" i Ho sogn den 12.8.19
04 og døde på Fasanvej i Oxbøl den 8.7.1976, som datter af
husmand i Almosetoften i Ho sogn Andreas Marinus Sørensen født
der den 3.3.1863 og død i Vesterballe i Ho sogn den 26.8.1942
og gift med Ane Marie Jensen der var født i "Grærup" i Aal
sogn den 9.3.186? og døde i Vesterballe den 25.7.1916. - En
anetavle for disse to slægtslinier har jeg udarbejdet i 1980
for Klara’s broder, hyrde på Skallingen Jes Chr. Sørensen, og
deri ses deres forfædre og mødre gennem flere generationer i
bl.a. Oxby, Aal, Ho, Billum og Janderup sogne.
Deres 4+5 børn er:
IX.A: Slgfred Simonsen er født i Børsmose Bye i Aal sogn
den 5.2.1910 og konfirmeret i Aal kirke den 13.4.1924. - I
en årrække fra 1936 til 1955 drev Sigfred landbrug fra ejen
dommen matr.nr. 42k af Vandflod By i Oxby sogn; var 4 år
hyrde på Skallingen og i 10 år ansat ved Blaavand Fyr. Igen
nem årene har Sigfred været i bestyrelserne for Ho-Oxby Sy
gekasse og Ho-Oxby Venstreforening.
Det er Sigfred som i vinteren 1984 tog initiativ til, at vi
fik påbegyndt arbejdet med denne slægtsbog^ Det er Sigfred
som utrættelig har rejst rundt til familie o.g slægt med spør
geskemaer eller ringet tidligt og sent efter manglende oplys
ninger til bogens mange afsnit.
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Gift i Børsmose kirke den 6.8.1936 med Annina Nielsine
Madsen der er født i gården matr.nr. 4a i Børsmose Bye den
26.2.1918 og konfirmeret i Aal kirke den 19
, som datter af
gårdejer af gården matr.nr. Aa i Børsmose Mads Madsen der
var født i Børsmose den 27.3.1882 og døde på Varde Sygehus
den 27.A.1951, gift i Børsmose kirke den 6.7.1915 med Pe trea
Schultz der var født i Billum sogn den 7.10.1892 og død på
Varde Sygehus den 19.7.1966, se hendes søster og forældre på
side A2 her i bogen (øverst).
Sigfred bor: Hovej 7. Ho. 6857 Blaavand. - (05) 27.9A.9A.
Deres 9 børn følger på side 119!

Stuehuset til gården matr.nr. A2k af Vandflod
By i Oxby sogn, nu Blåvandvej 61 i Oxby.

Sigfred Simonsen gift med Annina Nielsine
Madsen og børn ved datteren Irene's dåb i
Oxby kirke 195A.
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IX.A.l: Henning Rosenkrantz Simonsen er født i "Vandflod" i
Oxby sogn den 12.4.1937 og konfirmeret i Oxby kirke den 18.3.
1951; Henning har været arbejdsmand men er nu invalidepensio
nist. - Gift i Sejerslev kirke på Mors den 17.4.1965 med
Inger Pedersen der er født i Sejerslev sogn den 6.10.1940 og
konfirmeret i Sejerslev kirke 1954, som datter af Svend Aage
Pedersen født i Sejerslev sogn på Mors den 7.3.1914 og gift i
Flade kirke den 9.6.1936 med Anne Margrethe Vester der er født
i Flade sogn på Mors den 9-6.1913.
Henning bor: Elsøvej 135. 7900 Nykøbing Mors. - (07) 72.39.80.
Deres 4 børn er:
IX.A.l.a: Svend Erik Simonsen er født i Skanderborg den
9.10.1965, konfirmeret i Elsø kirke 19
, er nu bager
svend og bor hjemme.
IX.A.l.b: Anna Grethe Simonsen er født i Tæbring på
Mors den 7.1.1967 og konfirmeret i Løderup kirke 19
er nu ekspeditrice og bor hjemme.

,

IX.A.l.c: Susanne Simonsen er født i Tæbring på Mors den
3.2.1969 og konfirmeret i Elsø kirke 19
, er skoleelev
og bor hjemme.
IX.A.l.d: Kæld Simonsen er født på Ørndrup Mark den 6.2
1972, er skoleelev og bor hjemme i Elsø på Mors.
IX.A.2: Ruth Rosenkrantz Simonsen er født i "Vandflod" i Oxby
sogn den 27-7.1938, konfirmeret i Mosevraa kirke den 30.3.1952
er uddannet husassistent; gift i Ho kirke den 19.12.1959 med
Jens Haahr Pedersen der er født i Varde den 1.10.1936 og kon
firmeret i Janderup kirke 19
, som søn af biavler og tegl
brænder i Janderup Holger Pedersen der er født i Thorstrup
sogn den 30.7.1906, gift i Janderup kirke 5.12.1934 med Mette
Haahr der er født i Janderup sogn den 3.9.1911 og død i Jan
derup den
/3 1980.
Ruth bor: C.M. Nielsensvej 4. 6710 Esbjerg V. - (05) 15.28.24.
Deres 3 børn er:
IX.A.2.a: Anni Haahr Pedersen er født i "Grønbjerg" i
Oxby sogn den 4.10.1961, konfirmeret i Zions kirke 25.4
1975, er kontorassistent og gift i Bryndum kirke 28.7.
1984 med Knud-Erlk Petersen der er født i Elsø på Mors
den 20.4.1958, konfirmeret i Guldager kirke maj 1971,
som søn af smed i Guldager Stationsby Arne Pedersen der
er født den 6.6.1930, gift i Alsted kirke 9.11.1957 med
Elna Drejer der er født i Alsted sogn 10.1.1934.
Anni bor: Landlystvej 17. Tarp.6732 Guldager.
Telefon: (05) 16.78.11.
Deres datter er:
IX.A.2.a.I: Birgitte Haahr Petersen er født på Set. Johsep Hospital i Esbjerg den 13.5.1984 og døbt i Bryndum
kirke den 27.7.1984, bor hjemme i Tarp.
IX.A.2.b: Peder Haahr Pedersen er født i Sædding ved Es
bjerg den 28.9.1964, konfirmeret i Zions kirke 24.5.1979
er nu arbejdsmand og bor: Strandbygade 21.II.th. 6700
Esbjerg. - Telefon: (0 )
IX.A.2.C: Ernst Haahr Pedersen er født i Sædding ved Es
bjerg den 8.11.1965, konfirmeret i Sædding kirke 17.5.
1980, er fisker og bor: Fredsbjergparken 16. 5935
Bagenkop. - (0 )
IX.A.3: Bodil Rosenkrantz Simonsen er født i "Vandflod" i Oxby
sogn den 25.12.1939 og konfirmeret i Oxby kirke den 28.3.1954,
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er husmoder og gift i Jerne kirke den 25.3.1962 med Frederik
Buhi Runge der er født i Forum i Bryndum sogn den 30.11.1914
(skilt), som søn af Søren Jepsen Runge født i Esbjerg 9.5.18
88 og død der 1.5.1976, gift med Anne Buhi der er født i Som
niersted den 18.6.1888 og død i Ho sogn den 18.9.1938.
Bodil bor: Fjordvej 2. Ho. 6857 Blaavand. - (05) 27-93.75.
Deres søn er:
IX.A.3.a: Niels Erik Runge er født i Ho sogn den 11.7.
1962, konfirmeret i Oxby kirke 2.5.1976 og bor nu:
Fjordvej 2. Ho. 6857 Blaavand. - (05) 27-93.75.
IX.A.4: Dagmar Rosenkrantz Simonsen er født i "Vandflod" i
Oxby sogn den 13.5.1941 og konfirmeret i Mosevraa kirke den
13.3.1955, er husmoder og gift i Mosevraa kirke den 20.11.19
65 med fiskeribetjent i Esbjerg Karl Johan Højbjerg Sørensen
der er født i Janderup sogn den 24.1.1943, som søn af fabri
kant i Janderup Severin Sørensen født i Søllerød sogn den 17.
9.1909, gift i Varde 21.11.1937 med Inger Thomsen født Qvong
sogn den 18.3.1918 og nu begge boende i Janderup.
Dagmar bor: Magnoliavej 10. 6700 Esbjerg. - (05) 13.79.03.
Deres 2 børn er:
IX.A.4.a: Marianne Højbjerg Sørensen er født i Esbjerg
den 30.7.1967 og konfirmeret i Esbjerg den 15.5.1981,
er skoleelev og bor hjemme.
IX.A.4.b: Steen Højbjerg Sørensen er født i Esbjerg
den 22.4.1970 og konfirmeret i Grundtvigskirken 6.5.19
84, er skoleelev og bor hjemme.
IX.Å.5: Margit Rosenkrantz Simonsen er født i "Vandflod" i
Oxby sogn den 25.8.1942 og konfirmeret i Oxby kirke 17.3.19
57; gift i Ho kirke den 13.12.1959 med arbejdsmand Svend Aage
Christensen der er født ved Oxby GI. Kirke den 27.7.1934 og
konfirmeret i Oxby kirke 4.4.1948, som søn af opsynsmand i Ho
Plantage Willy M. Christensen født i Esbjerg 18.11.1908 og
gift i Varde 21.12.1931 med Olga Nielsen der er født ved Oxby
GI. Kirke den 18.4.1911 og nu bor: Skallingevej 12. Ho.
Margit bor: Stationsvej 86. 6732 Guldager Station.
Telefon: (05) 16.78.14.
Deres 4 børn er:
IX.A.5.a: Sonja Christensen er født i Ho sogn den 15.11
1959, konfirmeret i Guldager kirke 18.5.1962, er ansat
som klinikassistent ved en tandlæge. - Gift i Sædden
kirke den 9-6.1979 med Jan Husted Christensen der er
født i Vor Frelsers sogn i Esbjerg 4.3.1954, konfirme
ret i Bryndum kirke 6.10.1968, som søn af Viggo Marius
Husted Christensen der er født i Tjæreborg sogn 4.10.19
27, gift i Jerne kirke 4.11.1950 med Iwy Sydbøge der er
født Jerne sogn 23.7.1930 og nu bor i Gjesing.
Sonja bor: Landlystvej 15. Tarp. 6715 Esbjerg.
Telefon: (05) 16.74.28.
Deres 2 børn er:
IX.A.5.a.I: Michael Husted Christensen er født i Varde
by den 12.5.1980 - bor hjemme.
IX.A.5.a.II: Maja Husted Christensen er født i Esbjerg
den 29.9.1983 - bor hjemme.
IX.A.5.b: Britta Christensen er født'i Guldager segn
den 24.3.1961, konfirmeret i Bryndum kirke den 4.4.1975
er nu husmoder og bor: Strandbygade 45.III.tv. 6700
Esbjerg. - Telefon: (05) 13.28.72.
Hendes barn er:
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IX.A.5.b.I: Glenn Gabriel Christensen er født i Esbjerg
den 10.4.1982 og bor hjemme.
IX.A.5.C: Karsten Christensen er født i Guldager sogn
den 16.4.1963, konfirmeret i Guldager kirke Store Bede
dag 1977; har taget HH, er nu arbejdsmand og bestyrel
sesmedlem i Guldager Skytteforening.
Karsten bor: Guldager Stionsvej 86. 6710 Esbjerg V.
Telefon: (05) 16.78.14.
IX.A.5.d: Ole Christensen er født i Guldager sogn den 9
6.1964, konfirmeret i Guldager kirke Store Bededag den
21.4.1978, er butikslærling og bor:
Guldager Stionsvej 86. 6710 Esbjerg V. - (05) 16.78.14.
IX.A.6: Randi Rosenkrantz Simonsen er født i "Vandflod" i Oxby
sogn den 6.5.1945, konfirmeret i Ho kirke den 12.4.1959, er
husmoder; - gift i Esbjerg den
/ - 19 med vognmand Tommy
Jensen der er født i
sogn
den
/
-19 .-Yderligt
ønskes ikke oplyst af familien, som kan træffes på:
Sønderbakken 13. 6700 Esbjerg. - (05) 12.75.50.
IX.A.7: Eigil Rosenkrantz Simonsen er født i "Vandflod" i Oxby
sogn den 18.5.1947 og konfirmeret i Mosevraa den 9.4.1961, er
isolatør og samlever med Susanne Bjeldstring.
Eigil bor: Fiskens Kvarter 8B. 2620 Albertslund.
Eigil’s 4 børn er:
IX.A.7.a: Michael Simonsen er født den 29-9.1969 og kon
firmeret den 17.4.1983.
IX.A.7-b: Karina Simonsen er født i Esbjerg den 13.9-19
71, er skoleelev.
IX.A.7-C: Lars Simonsen er født i Haderslev den 30.1.19
77, er skoleelev.
IX.A.7.d: Mette Simonsen er født i Haderslev den 20.1.
1983.
IX.A.8: Irene Rosenkrantz Simonsen er født i "Vandflod" i Oxby
sogn den 20.5-1954 og konfirmeret i Oxby kirke den 21.4.1968,
er rengøringsassistent. - Irene har 2 børn! - Se hende selv
ved hendes dåb i Oxby kirke på side 118 her i bogen!
Irene bor: Askelunden 6. Kvaglund. 6700 Esbjerg.
IX.A.9: Hardy Rosenkrantz Simonsen er født på "Skallingen" i
Ho sogn den 27.8.1957 og konfirmeret i Oxby kirke den 2.5.1971
er uddannet automekaniker og bor:
Blaavandvej 38A. 6857 Blaavand. - (05) 27.93.49IX.B: Magne Simonsen er født i Børsmose Bye i Aal sogn den 7-5
1911 og konfirmeret i Børsmose kirke den 27-9-1925 og døde på
Varde Sygehus den 16.7.1984 og begravedes på Aal Kirkegaard
den 20.7.1984. - Magne var landmand og arbejdsmand. - Gift i
Janderup kirke den 7-11-1941 med Mary Christensen der er født
i Børsmose i Aal sogn den 15.10.1920 og konfirmeret i Aal kir
ke den 7-10.1934, som datter af landmand i Børsmose indtil
1941 og derefter i Kærup ved Janderup Hans Jensen Christensen
født i Aal sogn 28.11.1893 og død i Aal sogn 23.11.1960, gift
i Børsmose kirke den 28.11.1917 med Christine Schultz der var
født i Aal sogn den 28.5.1895 og døde der den 27-3.1974; læs
videre om denne Schultz-slægt midt på side 100 her!
Mary bor: Vigtoftvej 9- Vrøgum. 6840 Oxbøl. - (05) 27-10.57Deres 7 børn er:
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IX.B.l: Inger Solvej Simonsen er født i Aal sogn den 26.11.
1942 og døde den 30.3.1944 i Aal sogn.
IX.B.2: Verner Magdal Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn
den 1.10.1944 og druknede ved ulykke på Nordsøen den 16.1.
1966. Ved indgangen til Aal Kirke står der på kirkegården en
mindeplade til minde om ham. - Verner Magdal var ved ulykken
på Nordsøen fisker på Esbjerg-kutteren "Ninna Mona"!

Herover ses Magne Simonsen gift med Mary
Christensen med børn i gården på Vigtoftvej 9 i Vrøgum, Aal sogn.
IX.B.3: Robert Nordahl Simonsen er født i Børsmose i Aal sogn
den 26.6.1946, konfirmeret i Aal kirke den 27.3.1960; er nu
fængselsoverbetjent og bestyrelsesmedlem i Unge Hjems Lands
bevægelse. - Gift i Set. Michaelis kirke den 15.6.1968 med
Ingeborg Mathilde Kjærgaard Madsen der er født i Aal sogn den
9.10.1949 og konfirmeret i Fredericia 17.3.1963, som datter
af soldaterhjemsleder i Borris Max Kjærgaard Madsen født i
Aal sogn den 27.11.1921 og gift i Egtved kirke 6.6.1948 med
Ellen Iversen der er født i Øster Starup den 20.9.1927. - Det
skal bemærkes, at Mads Kjærgaard Madsen's slægt også har en
del fælles aner med denne slægt her i bogen!
Robert bor: Båstrupvej 59. Baastrup. 8722 Hedensted.
Telefon: (05) 89.33.58.
Deres 3 børn er:
IX.B.3.a: Pia Nordahl Simonsen er født i Egvad sogn den
14.10.1969 og konfirmeret i Øster Snede kirke den 8.5.
1983, er nu elev i 9. klasse og bor hjemme.
IX.B.3.b: Brian Nordahl Simonsen er født i Egvad sogn
den 12.I.1972, er skoleelev og bor hjemme.
IX.B.3.C: Kate Nordahl Simonsen er født i Kloster sogn
i Horsens den 9-9.1975, er skoleelev og bor hjemme.
IX.B.4: Inger Solvej Simonsen er født i Aal sogn den 14.8.19
48, konfirmeret i Aal kirke den 24.3.1963, er husmoder og
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gift i Børsmose kirke den 22.4.1972 med gårdejer Hans Madsen
født i Aal sogn den 6.8.1931 og konfirmeret i Aal kirke den
den 14.4.1946, som søn af gårdejer i Børsmose Christen Madsen
der er født i Aal sogn 2.3.1890 og død der 2.11.1973, gift i
Børsmose kirke den 21.1.1916 med Bothilde Simonsen der var
født i Børsmose den 12.9.1892 og død i Aal sogn 4.8.1955. Denne slægt Simonsen og Madsen's aner er fælles med denne
bogs aner; nærmere herom kan oplyses på opfordring!
Inger bor: Hedelundvej 24. 6840 Oxbøl. - (05) 27.11.35.
Deres 6 børn er:
IX.B.4.a: Lisbeth Madsen er født den 26.10.1972 i
og døbt den 3.12.1972 i
kirke.
IX.B.4.b: John Madsen er født den 5.2.1974 i
og døbt den 17.3.1974 i
kirke.
IX.B.4.C: Maybritt Madsen er født den 17.5.1976 i
og døbt den 4.7.1976 i
kirke.
IX.B.4.d: Karina Madsen
og døbt den 18.3.1979 i

er født den 3.2.1979 i
kirke.

IX.B.4.e: Niels-Christen Madsen er født den 2.10.1981 i
sogn og døbt den 1.11.1981 i
kirke.
IX.B.4.f: Ole Madsen er født den 12.6.1984 i
og døbt den 15.7.1984 i
kirke.
IX.B.5: Lillian Irene Simonsen er født i Janderup sogn den 5.5
1951 og konfirmeret i Aal kirke den 28.3.1965, er dagplejemor
og gift i Set. Michaelis kirke i Fredericia den 6.9.1969 med
Viggo Jørgensen der er født i Nørre Omme sogn den 31.7.1948
og er konfirmeret i Ørnhøj kirke 31.3.1963, som søn af manu
fakturhandler i Ørnhøj Ernst Jørgensen der er født i Ranbøl
sogn 12.6.1913, gift i Ranbøl kirke 25.7.1937 med Anna Johanne
Iversen der er født i Ranbøl sogn 10.8.1911.
Lillian bor: Guldstjernevej 12. Nors. 7700 Thisted.
Telefon: (07)
98.16.80.
Deres 2 børn er:
IX.B.5.a: Susanne Jørgensen er født i Trinitatis sogn i
Fredericia den 17.1.1970 og konfirmeret i Nors kirke den
29.4.1984.
IX.B.5.b: Dorthe Jørgensen er født i Thisted den 10.10.
1972.
IX.B.6: Irma Rigmor Simonsen er født i Aal sogn den 5.8.1956,
konfirmeret i Aal kirke den 19.4.1970, er socialpædagog og
gift i Aal kirke den 9-4.1977 med Theodor Baun der er født i
Billum sogn den 3.7.1953 og konfirmeret i Billum kirke den 9.4
1967; - læs videre i denne bog på side 87 under "VI.B.ll"!
IX.B.7: Yrsa Ragnhild Simonsen er født i Aal sogn den 31.5.
1958, konfirmeret i Aal kirke den 30.4.1972, er sygehjælper
og gift i Aal kirke den den 25.7.1980 med Erling Johannes
Christensen der er født i Sakskøbing sogn den 10.3.1957 og er
konfirmeret i Sakskøbing kirke den 4.4.1971, som søn af land
mand i Sakskøbing Peder Chresten Christensen født i Skarrild
sogn 30.1.1924, gift i Lillebrænde kirke 30.5.1953 med Thyra
Hansen der er født i Lillebrænde sogn den 3-. 2.1929.
Yrsa bor: Lunde Bygade 34. 5450 Otterup. - (09) 95.57-44.
Deres søn er:
IX.B.7.a: Dennis Christensen er født i Lunde sogn den
21.12.1982.
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IX.C: Peder Simonsen er født i Børsmose Bye 1 Aal sogn den
21.6.1912, konfirmeret den 26.9.1926 og døde ugift i Sønder
borg den 10.5.1934.
IX.D: Bernhard Simonsen er født i Børsmose Bye i Aal sogn
den 6.11.1914 og døde ugift i 1930.
IX.E: Agner Simonsen er født i Børsmose Bye i Aal sogn den
3.5.1928 og konfirmeret i Aal kirke den 11.4.1943; Agner er
murerarbejdsmand og landmand i sin fritid.
Agner har hjulpet til med at kontrolere "at alle efterkommer
ne var med i bogen" og sætte en del "løse ender" i system.
Agner bor: Fasanvej 3. 6840 Oxbøl. - (05) 27.15.06.
IX.F: Achim Andreas Simonsen er født i Børsmose Bye i Aal
sogn den 9-8.1929, konfirmeret i Aal kirke den 11.4.1943, er
uddannet mejerist, nu portør. - Gift i Søby på Ærø den 22.10
1955 (skilt) med Johanne Jørgensen der er født i Søby på Ærø
den 15.7.1934 som datter af fisker i Søby Jørgen Jørgensen.
Achim bor: Møllelykkevej 37- 5000 Odense C.
Achim's søn er:
IX.F.l: Svend Erik Simonsen der er født i Brejning på
Ærø den 16.8.1958, er nu ansat ved DSB.
Svend Erik bor: Stadionvej 74. 5000 Odense C.

Gården "Højlæ" i Velhusted, fotograferet ca.
her bor Bernhard Simonsen gift med Ulla E.W.

1972;
Sørensen.

IX.G: Bernhard Simonsen er født i "Børsmose Bye" i Aal sogn
den 2.9.1931, konfirmeret i Aal kirke 1945 er landmand i
Velhusted ved Kibæk. - Gift i Assing kirke den 7.12.1957 med
Ulla Elin Winther Sørensen der født på Rigshospitalet i Kø
benhavn den 5.7.1937, konfirmeret i Assing kirke 20.4.1952,
som datter af chauffør Henry Marinus Winther Sørensen der er
født i Vognslund i Ølgod sogn den 6.4.1911, gift på Køben
havns Raadhus den 12.2.1937 med Ulla Johanne Terndrup der
er født i København den 24.11.1910 og død på Rigshospitalet
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22.1.1942; de boede da i Viborggade 75-11 i Hans Egedes
Sogn. Henry bor nu på Blekingevej 2. 3700 Rønne.
Bernhard bor: Velhustedvej 21. 6933 Kibæk. - (07) 19.13.03.
den

Bernhard og Ulla fik efter vielsen og frem til 1964 forpagt
ning af en gård i Haunstrup. Derefter flyttede de til Velhusted og købte gården "Følbæk" som de solgte i julen 1972 for
i foråret 1973 at købe deres nuværende gård "Højlæ" iVelhusted. - Ulla er nattevagt på Kibæk Plejehjem og Bernhard har
også en bibeskæftigelse ved Kibæk Møbelfabrik, udover land
bruget, er og har Bernhard været meget aktiv inden for andels
bevægelsen og foreningslivet, således været eller er bestyrel
sesmedlem i: Ejsing Husmandsforening, Kredsformand i Aaskov
Husmandskreds, Ringkøbing Amts Husmandsforening, Herningegnens
Landboauktion, Herning-Skjern Svineslagteri, Herning Egnens
Konsulentsammenslutning, Herningegnens Gylte- og Smågrise Salg
Hammerum Herreds Spare- og Lånekasses Jubilæums Fond, Velhusted-Fjelstervang Transformatorforening, Aaskov Skolekommis
sion og Kibæk og omegns Brugsforening.
Deres 3 børn er:
IX.G.1: Hanne Winther Simonsen er født i Haunstrup sogn
den 4.9.1958, konfirmeret i Assing kirke 16.4.1972, er
kontorassistent og samlever med Helmut Rudolf
Krautberger født i Graz i Østrig den 2.9.1951, som søn
af former og væver i Graz Herman Josef Krautberger født
i Hohenmauthen i Jugislavien den 6.4.1903 og død i Graz
den
/3 -1973, gift på Graz Raadhus den 16.5.1959 med
Anna Luise Pukl der er født i Graz den 5.5.1921 og bor
nu i Graz i Østrig.
Hanne bor: Mårupgårdsvej 7. Fjaltring. 7620 Lemvig.
Telefon: (07) 88.71.42.
Deres 2 børn er:
IX.G.l.a: Simon Winther Krautberger er født i Assing
sogn den 26.8.1978 og døbt i Assing kirke 19.11.1978.
IX.G.l.b: Camilla Winther Krautberger er født i Fjal
tring sogn den 31.3.1982 og døbt i Fjaltring kirke den
30.5.1982.
IX.G.2: Axel Leo Winther Simonsen er født i Haunstrup
sogn den 17.4.1961, konfirmeret i Assing kirke den 20.4.
1975, er landbrugs- og bygningssmed og gift i Herborg
kirke den 8.8.1981 med Vera Rasmussen der er født i
Bredebro sogn den 12.4.1961 og konfirmeret i Tønder
Christkirke den 20.4.1975, som datter af Anna Kjerstine
Rasmussen og Børge Thorkild Jensen; AnnA Kjerstine er nu
gift med Søren Hansen, og har sammen "Nygaard" ved Brede
Bro nord for Tønder.
Axel bor: Møllevej 1. Herborg. 6920 Videbæk.
Telefon: (07) 17.22.86.
Deres 2 børn er:
IX.G.2.a: Linda Winther Simonsen er født på Tønder Syge
hus den 29-11.1980 og døbt i Tønder Christkirke den 19.4
1981. Fødselstidspunktet var Kl. 0630.
IX.G.2.b: Martin Winther Simonsen er født på Tarm Syge
hus den 8.1.1983 kl. 0825 og døbt i Herborg kirke den 6.
3.1983.
IX.G.3: Birthe Winther Simonsen er født i Velhusted i
Assing sogn den 24.7.1968, døbt den 15.9.1968 og konfir
meret i Assing kirke den 9.5.1982 og død efter en ulykke
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i Velhusted den 2.10.1983.
IX.H: Anna Margrethe Simonsen er født i "Børsmose Bye" i Aal
sogn den 26.1.1934, konfirmeret i Aal kirke 1948; gift i Aal
kirke den 11.12.1956 med Hardy Mejer Kristensen der er født i
Løsning sogn den 22.6.1930, konfirmeret i Løsning kirke 1944,
som søn af landmand i Løsning sogn Kristen Thygesen Kristensen
født i Løsning sogn 1.2.1900 og død der 26.6.1966, gift i 0.
Snede kirke den 2.11.1923 med Karen Marie Lund der er født i
Øster Snede sogn den 21.2.1902 og død i Løsning 26.2.1973, yderligere oplysninger om disse to slægter findes i henholds
vis: ”Hans Nielsen Smed og hans Slægt” og "En slægt Christensen
fra Øster Snede Sogn", udgivet af
Anna Margrethe bor: Lærkevej 13. 8723 Løsning.
Telefon: (05) 65.14.17.
Deres 2 børn er:
IX.H.l: Benny Mejer Kristensen ér født i Hedensted sogn
den 5.4.1960, konfirmeret i Øster Snede kirke 5.5.1974,
er chauffør og bor: Elmevej 6. 8723 Løsning.
Telefon: (05) 65.13.85.
IX.H.2: Karin Mejer Kristensen er født i Hedensted sogn
den 8.8.1961 og konfirmeret i Øster Snede kirke den 4.5.
1975, er pædagogmedhjælper og gift i Løsning kirke den
10.9-1983 med Bjørn Beck Jensen der er født i Vangede
den 4.8.1961 og konfirmeret i Vejle den 4.5.1975, som
søn af Jytte Beck Jensen født den 25.8.1939.
Karin bor: Per Ryttersvej 48. 8723 Løsning.
Telefon: (05)
IX.I: Petra Mathilde Simonsen er født i "Børsmose Bye" i Aal
sogn den 18.5.1940 og konfirmeret i Aal kirke den 28.3.1954 og
er nu legetøjshandler og gift i Børsmose kirke den 27.11.1960
med Knud Damgaard Hansen der er født i Holsted sogn den 5-4.19
37 og konfirmeret i Vejrup kirke 1951, som søn af pensionist i
Holsted Stationsby Jørgen Madsen Hansen der er født i Brørup
sogn den 20.12.1905, gift i Holsted kirke den 23.12.1928 med
Elna Margrethe Jacobsen der er født i Esbjerg den 5.7.1904.
Petra bor: Borgervænget 2. 6710 Esbjerg V. - (05) 15.2,9.29.
Deres 3 børn er:
IX.I.1: Susi Damgaard Hansen
den 26.4.1961 og konfirmeret
1975, er lægesekretær og har
spejderarbejde.
Susi bor: Thulevej 210. 6715

er født i Kgs. Lyngby sogn
i Guldager kirke den 8.6.
modtaget initiativpris for
Esbjerg N. - (05) 16.13.90.

IX.I.2: Kent Damgaard Hansen er født i Varde by den 16.
12.1964 og konfirmeret i Treenighedskirken i Esbjerg den
29.4.1979, er skoleelev og bor hjemme i Borgervænget 2.
6710 Esbjerg V.
IX.I.3: Rene Damgaard Hansen er født i Varde by den 16.
12.1964 og konfirmeret i Treenighedskirken i Esbjerg den
29.4.1979, er skoleelev og bor hjemme i Borgervænget 2.
6710 Esbjerg V.
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Slægten fra:

NØRRE BILLUM

i Billum sogn

X. Karen Marie Oliane Simonsen
er født i gården matr.nr. 6a i "Børsmose Bye" den 7.11.1888
og konfirmeredes i Aal kirke 19
, døde i Nørre Billum i Billum sogn den 1.5.1972 og ligger begravet på Billum Kirkegaard.
Se hendes forældre ((2)) & ((3)) på side 7-9 her i bogen!
Gift i Børsmose kirke den 24.4.1912 med ungkarl Karl Frederik
Grove der er født i Hegnsvig sogn den 16.2.1884 og døde i Nør
re Billum i Billum sogn den 25.2.1969, begravet på Billum tfirkegaard, som søn af gårdejer i Hegnsvig Frederik Julius Grove
og Petrea Pedersen.
Karen Marie Oliane Simonsen og Karl Frederik Grove købte går
den matr.nr. 15c, nu Nørre Billumvej 36 i Billum; se side 145
i bind-II af "Janderup-Billum Sogne”, udgivet af Janderup Lo
kalhistoriske Arkiv, Biblioteket. 6851 Janderup (1982).
Deres 4 børn er:
X.A: Margrethe Grove er født i "Nørre Billum" i Billum sogn
den 20.4.1915 og konfirmeret i Billum kirke den 9.10.1929, er
uddannet sygeplejerske. - Gift i Billum kirke den 18.4.1945
med organist i Grindsted Sigvard Johannes Sørensen der er født
i Thorsø (Voldby) den.31.12.1903, konfirmeret i Rimsø kirke
den 7.4.1918, som søn af gårdejer af "Birkedal" i Skinbjerg
Niels Sørensen født i Kastbjerg sogn 30.7.1873 og død der 30.
1.1961, gift i Kastbjerg kirke 21.7.1899 med Ane Marie
Rasmussen der er født i Kastbjerg den 15.9.1867 og død der 6.
12.1957.
Margrethe beskæftigede sig inden vielsen med almindelig skole
gang, husgerning og et ophold på Tommerup Højskole som elev,
blev så uddannet sygeplejerske på Grindsted Sygehus med eksa
men i 1944. - Johannes er student fra Rønde Gymnasium 1925,
tog organisteksamen 1929 fra Aarhus Domkirke, udgået af det
Kgl. Musikkonservatorium 1932, var vikar ved Aarhus Domkirke
1929-1938, ansat ved Grindsted Kirke 1938-1951 og ved Svend
borg Frue Kirke fra 1951-1974.
Margrethe bor: Bontvedvej 34. 5700 Svendborg. - (09) 21.33.56.
Deres 5 børn er:
X.A.l: Hans Grove Sørensen er født i Grindsted sogn den
24.6.1946, konfirmeret i Svendborg Frue kirke den 2.10.
1960, er radiotekniker og gift i Gudme kirke den 20.6.
1970 med korrespondent Dorete Kristine Hansen der er
født i Gudme sogn 1.8.1946, konfirmeret i Gudme kirke
1960, som datter af gårdejer i Gudme Christian Peder
Hansen der er født i Marstal Landsogn på Ærø den 2.12.
1901, gift i Rise kirke den 19-4.1928 med Kristine

Gården matr.nr. 15c 1 Nørre Billum, fotograferet 1920,
hvori boede nedenfor i 1940 afbillede Oliane Simonsen
gift med Karl Grove og deres 3 børn, se videre side 127!

Herover ses Margrethe Grove gift med Sigvard Johannes
Sørensen i Påsken 1980 i hjemmet i Svendborg med børn,
børnebørn og svigerbørn; læs videre herom på side 127!
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Hansen der er født i Rise sogn den 24.1.1903.
Hans bor: Munklindevej 68. Agerskov. 7441 Bording.
Telefon: (07) 14.53.31.
Hans fortæller: "Dorete er student fra Svendborg Statsgymnasi
um, uddannet 3 sproglig korrespondent i Aalborg, en kort tid
ansat som sådan ved DANFOS, derefter et års skolevikariat i
Havnbjerg og Augustenborg. - Selv har jeg realeksamen fra Ve
stre Skole i Svendborg, derefter uddannet radiotekniker ved
FONA i Svendborg, har været KFUM-spejder i Svendborg. Aftjente
min værnepligt ved Civilforsvaret i Haderslev, arbejdede der
efter godt ti hos firmaet Brdr. Jørgensen i Herning. Nu ansat
ved Agerskov Dambrug.
Deres 6 børn er:
X.A.l.a: Flemmin Grove Sørensen er født den 5.3.1971 i
sogn er skoleelev og bor hjemme.
X. A.l.b: Birgitte Grove Sørensen er født den 26.2.1973
i
sogn , er skoleelev og bor hj emme.
X.A.l.e: Marianne Grove Sørensen er født den 21.10.1976
i
sogn , er skoleelev og bor hj emme.
X.A.l.d: Michael Grove Sørensen er født den 26.1.1979
i
sogn
X.A.l.e: Christian Grove Sørensen er født den 19.10.19
81 i
sogn
X.A.l.f: Nicolai Grove Sørensen er født den 18.8.1983 i
sogn
X.A.2: Niels Kristian Grove Sørensen er født i Grindsted sogn
den 20.9.1947, konfirmeret i Svendborg Frue kirke den 14.10.19
62, er landinspektør og gift i Rungsted kirke den 28.1.1978
med omsorgsassistent Anni Sohn Thomsen der er født 20.5.1952,
som datter af murermester i Hørsholm Kristian Sohn Thomsen
der er født på Fur den 28.12.1918 og gift i Nors kirke i Thy
den 6.4.1950 med Magda Stentoft Andersen der er født i Nors
sogn den 13.8.1924, og nu bor Højmosevænge 31 i Hørsholm.
Niels bor: Vestergade 47. Skodborg. 6600 Vejen.
Telefon: (05) 84.84.36.
Niels Kristian fortæller: ” Anni har realeksamen, er derefter
uddannet og har arbejdet som omsorgsassistent, har tillige ta
get den toårige uddannelse ved P&T. - Selv er jeg student fra
Svendborg Statsgymnasium, aftjente min værnepligt med Marinen,
efter min uddannelse som landinspektør på Landbohøjskolen blev
jeg ansat ved KAMPSAX i København, og arbejdet p.t. ved GEOPLAN
i Vejen; endelig kan jeg fortælle, at jeg har været KFUM-spej
der i Svendborg.
Deres datter er:
X.A.2,a: Katrine Grove Sørensen er født den 25.10.1979 i
sogn, København.
X.A.2.b: Kasper Grove Sørensen er født den 22.7.1984 i
sogn i Haderslev.

X.A.3: Karl Grove Sørensen er født i Grindsted sogn den 8.1.19
49, konfirmeret i Svendborg Frue kirke den 13.10.1963, er ud
dannet bygningsingeniør og bor:
Briskebyvejen 48, L.506. Oslo 2. Norge.
Karl fortæller:

”Har taget realeksamen fra Vestre Skole i
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Svendborg, derefter udlært tømrer i Troense.
værnepligt ved Ingeniørtropperne i Randers,
Odense Teknikum. Ansat ved firmaet RAMBØL &
se, p.t. udlånt til afdeling i Oslo i to år.
spejder i Svendborg”.

Aftjente min
ingeniør fra
HANNEMANN i Oden
Har været KFUM-

X.A.4: Lydia Grove Sørensen er født i grindsted sogn den 10.8
1950, konfirmeret i Svendborg Frue kirke den 10.10.1965, er
uddannet sygeplejerske; gift i Svendborg Frue kirke den 28.5.
1983 med programmør ved R.A.E. i Farnborough i England Michael
Leslie Carter der er født i Woking sogn den 7.1.1952 og kon
firmeret i Set. Mary kirke i Camberley 11.2.1968 som søn af
flymekaniker Leslie Carter der er født i Reading sogn den 14.
12.1910, gift i Hawley kirke den
/
- 1936 med Nillie
Daborn der er født i Warwickshire sogn den 3.1.1911.og døde i
sogn den
/
- 1979.
Lydia fortæller: "Efter min realeksamen ved Vestre skole i
Svendborg fik jeg en barneplejeuddannelse på vuggestuen Børnely i Svendborg. Derefter uddannet som sygeplejerske på Diako
nissestiftelsen i København, samt på Set. Josefs Hospital. Var
derefter i nogle år på Aarhus Kommunehospital, rejste i 1981
til England, gennemgik her et sprogkursus på Cambridge College
og arbejdede derefter på Frimley Park Hospital indtil jeg blev
gift med Michael. I Svendborg har jeg været KFUK-spejder".
Deres søn er:
X.A.4.a: Thomas Grove Carter er født i Aldershot sogn i
England den 7.4.1984.
X.A.5: Marie Grove Sørensen er født i Svendborg by i
sogn den 7-3.1953 og konfirmeret i Svendborg Frue kirke den 1.
10.1967, er fysioterapeut og gift i Svendborg Frue kirke den
28.6.1975 med ingeniør ved R.A.E. i Farnborough i England Paul
Collins der er født i Gosport sogn den 10.5.1948, konfirmeret
i 1966, som søn ingeniør i Chrilehurt Dennis Collins der er
født i
sogn den 25.7.1922 og gift i Gosport Metodist
kirke den 19-6.1945 med Patricia Cox der er født i Gosport den
11.7.1924.
Marie fortæller: "Jeg er realist fra Vestre Skole i Svendborg,
blev student fra Rønde Gymnasium, var derefter i omkring et
halvt år i England, hvor jeg arbejdede på et hjem for handicap
pede. Derefter et års studium på Ergo- og Fysioterapiskolen i
Odense, hvorefter jeg blev gift og flyttede til England. Også
jeg har været KFUK-spejder i Svendborg.
Deres 2 børn er:
X.A.5.a: Hannah Grove Collins er født i East Acton sogn
den 22.6.1976 i England, er skoleelev og bor hjemme.
X.A.5.b: Daniel Grove Collins er født den 23.6.1980 i
East Acton i England.
X.B: Petrea Grove er født i Nørre Billum i Billum sogn den 22.
1.1922 og er konfirmeret i Billum kirke den 29.3.1936; har væ
ret på Tommerup Højskole og haft beskæftigelse ved landbruget,
husholdning og pleje af ældre, er nu husbestyreinde for brode
ren i Nørre Billum og bestyrelsesmedlem i Janderup-Billum Kvin
kreds (D.M.S.). - Petrea har leveret mange.af slægtens gamle
billeder, som er affotograferet og benyttet til bogen her. Petrea skriver kort således: "Sommeren 1946 på Tommerup Højsko
le på Fyn, 1953-58 medhjælp på Alderdomsly i Tarm, 1958-59 på
plejely "Merci" i Vejen, og til 1972 hjalp jeg herhjemme og
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passede mine forældre til de døde, far i 1969 og mor i 1972.
Derefter har jeg været husbestyrerinde for min broder her i
vort hjem".
Petrea bor:
Nørre Billumvej 36. 6852 Billum. - (05) 25.84.15.
X.C: Simon Frederik Grove er født i Nørre Billum i Billum sogn
den 25.10.1928 og konfirmeret i Billum kirke den 4.10.1942; Simon Frederik fortæller:
"Efter endt skolegang i Billum Nor
dre Skole hjalp jeg til hjemme indtil jeg som attenårig fik
plads på en gård i nabosognet. Min værnepligt har jeg aftjent
ved infanteriet i Haderslev i 1949-50. - Derefter var jeg elev
på Haslev Højskole i 1950-51, hvorefter jeg havde plads på en
gård i Snejbjerg i halvandet år, kom så hjem først som karl og
efter fars død i 1969 som bestyrer for mor indtil jeg overtog
hjemmet ved mors død i 1972. - I 1966 købte jeg naboejendommen
og driver nu de to ejendomme sammen; og er desuden kirkesanger
ved Billum Kirke".
Simon bor: Nørre Billumvej 36. 6852 Billum. - (05) 25.84.15.
X.D: Sigrid Grove er født i Nørre Billum i Billum sogn den 11.
5.1930 og døde i hjemmet i Nørre Billum af børnelammelse den
11.10.1934 og ligger begravet på Billum Kirkegaard.
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(16)

(17)

(8) se side 11.

(18)

(19)

(9) se side 11.

(A) Siiron Adsersen - se side 10!

(20)

(21)

(10) se side 11.

(22 )

(Z

3)

(11) se :side 11.

(5) Mette Nielsdatter - se side 10!

(2) Niels Jensen Simonsen - side 6 ///////// ((2)) Simon Nielsen Simonsen - s.8

(2Z.)

(25)
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(26 )

(27’)
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(6) Mads Sorensen -- se side 10!

(2f3)

(29)

(1A) se side 11.

(3C1)

c51)

(15) se side 12.

(7) Karen Olesdattiar - se side 10!

(3) Maren Madsen - side 6 ////////// ((3)) Petrine Margrethe Madsen - side 8-9

C-

133

PREFACE AND READINGINSTRUCTIONS
Dear Reader!
This family book is made by great help from the regional
archives in Viborg and Copenhagen.
Here I have tried to colect a genealogy matirial as big
as possibly wich hadn't been possibly without the big goodwill
I have met all over. Hope you'll find the book interresting!
This family-book is in two big parts. First are the ances
tor-notes and next are the posterity-notes with a section for
cousins. At the beginning of the book there is an ancestor-form
for your own descent.
The ancestor-notes start page 6, or page 8., and go on to
page 39; It is all the posterity's common forefathers.The an
cestor-note's persons are additioned with a number in a ( ) when
you double the number in () you find the person's father. He is
always an even number fx. (32) then the mother is (33) and her
father is then (66). Under each person in the ancestor-note is
written a number and a number af the page to tell you where you
can read about this person's forefathers.
SHORTENINGS
født
konfirmeret
død
samme sted
samme år
m.v.
o.s.v.
død der

=
=
=
=
=
=
=
=

born
døbt
confirmed
gift
died
begravet
the same parish
the same year
ect.
Kgl.
- do KB
died ther
skilt

= christened
= married
= buried
= His Majesty's
= church-book
= divorce

Notice: The mamily book will after the publication be at the
regional archives in Denmark and in The Library of Congress in
Washington D.C., and in ”Solvang" in California. USA.
My adress is: Gert Ravn Nørgaard, Granvænget 3, Aal. DK.6840
Oxbøl. Denmark. - Phone: Denmark 05.27.19.57 after 6 p.m.
Benyttede kilder
Til udarbejdelsen af denne slægtsbog er benyttet en lang
række oplysninger, disse oplysninger hedder "kilder”. Mange
kilder er påført den pågældende tekst eller stammer fra indsen
deren af spørgeskemaet. - Herunder vil jeg nævne de generelle
kilder til anetavlen fra side 6-39 her i bogen.
Fra Knud Jensen i Padborg har jeg benyttet følgende kil
der: Proprietærernes Jordebøger 1718 for Riberhuus Amt (RA),
Hartkornsspecificationen 1788 (RA), Bygningsskatten 1802 (RA),
Hartkornsextracten 1837 (RA) og div. uddrag af Folketælinger og
sammes private notater. - Fra Holger Hertzum-Larsen i Fjaltring
har jeg benyttet følgende kilder: Vester Horne Herreds Tingbø
ger 1630-1712 (LAV) Matriklerne 1664, 1681, 1688 samt Riberhuus
Jordebog 1608-09 (RA) Syn paa Ryttergods 1686 (RA), Ribe Hospi
tals Jordebøger (LAV) Ribe Latinskoles Arkiv (LAV), Ribe Bispearkiv (LAV) og diverse private notater.
Derudover har jeg benyttet egne kirkebogsafskrifter og ko
pier af originalkirkebøger fra 1637 til 1910 i Vester Horne
Herred, Folketællingerne 1787-1845 og Hesselmed, Grubbesholm og
Hennegaard Godsarkiver (LAV).
Det kan anbefales at læse bogen: "Slægtshistorie - en Vej
ledning" af Hans H. Worsøe, København 1977, se på biblioteket!
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