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Slægtsbog

Familien Petersen fra Rise

Johan kirkmand
Bent Kirkmand

Forord

FRA IDE´ TIL VIRKELIGHED
Virkeligheden er altid afslutningen på vejen fra ide´ til virkeligheden. Vi skriver nu midsommer
2013 og mere end 10 år er gået siden ideen om denne slægtsbog tog form.
Petersen familien er stor – noget flere end 100 personer skulle beskrives. Mange besøg
gennemføres, før alle nulevende familiemedlemmer kunne nævnes i bogen.
Onkel Niels i Guderup har gennem årene gentagne gange inspireret og opfordret til bogens
færdiggørelse. Der har dog aldrig været tvivl om, at bogen skulle skrives, alene af den grund, at
bedstemor i Rise fortjener et varigt minde for den heroiske indsats i 1930´ernes kriseår alene med
6 u konfirmerede børn og uden socialt sikkerhedsnet holdt sammen på familien efter morfars
uventede død. Bedstemor i Rise står i vor familie, som en ener, der aldrig gav op, selvom opgaven
at føre sin familie gennem krisen syntes uovervindelig.
De seneste par år har min broder – Bent Kirkmand – været med i projektet, ligesom vi på IT
området har fået hjælp fra min anden broder – Kay Kjerkemand.
En stor tak skal også lyde til de mange familiemedlemmer, der villig lod sig interviewe samt de, der
selv beskrev deres levnedsløb, hvorved bogen fremstår med righoldige oplysninger om vor familie.
Johan Kirkmand
Juli 2013
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Efterkommere af Familien Petersen
Efterkommere
Generation 1
Generation 2
Generation 3
Generation 4
Generation 5
I alt

ægtefæller

1
10
27
60
58
156

1
8
26
33
0
68
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Familien Petersen’s bedsteForældre
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Biografi Niels Peter Petersens Forældre

Poul Peter Petersen og Herle Petersen født Cosmus
Det er selvfølgelig ret begrænset, hvad vi ved om Poul Peter Petersen, da vi ingen mundtlig
overlevering har om ham. Vi ved, at han ejede en ejendom i den sydlige udkant af Møgeltønder.
Peter Poulsen i Møgeltønder - han tilhører en gren af vor familie - fortæller i 2013, at ejendommen
er fjernet og en rødstensbygning er opført på tomten. Det var et husmandssted og lå til højre på
Sønderbyvej, der munder ud i den tværgående vej ved T-krydset.
I kirkebogen står der at Poul Peter Petersen var arbejdsmand, da han i 1873 blev gift med Herle
Cosmus fra Nykirke.
Den 11.december 1887 stod han fadder til Andreas Peter Cosmus.
Petersen familien var ikke gerrig, men kendt i Møgeltønder for at vær meget påholdende i
pengesager. Desuden oplyser kirkebogen i Møgeltønder, at Poul Peter Petersen var Markmand.
I et leksikon har jeg fundet følgende beskrivelse af betegnelsen, der er et tillidserhverv:
”Markmand forekommer i vort ældre sprog i forskellige betydninger. Det kan betyde en person,
der har jord i Bymarken, men i jordfællesskabets tid bruges det som oftest om de bestillingsmænd
i landsbyerne, hvem der påhvilede at føre tilsyn med overholdelse af markfreden, navnlig ved at
påse, at heste og køer ikke kom ind i kornet.”
Poul Peter Petersen dør i en ung alder - 48 år gammel. I nævnte kirkebog finder vi følgende notat:
”Død af skrofulør betændelse i svælget.” Det vil sige: betændelse i lymfekirtlerne under kæben og
i halsen, hvilket skulle være forårsaget af tuberkulose - især kvægtuberkulose.
Poul Peter Petersen blev begravet på Møgeltønder kirkegård - graven er slettet.
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Biografi Marie Bothildes Petersens Forældre
Peter og Nicoline Ottsen

Peter og Nicoline Ottsen

Peter drev landbrug i Elhøj i nærheden af Sdr. Løgum i Sydslesvig.
Han ejede en ejendom, der ligger til højre for betonvejen til Flensborg - lige efter landsbyen Elhøj.
Sønnen Martin overtager ejendommen og forældrene bor i den ene ende af stuehuset.
Efter Nicolines død bor han et stykke tid på ejendommen. Ofte om søndagen går han til Sdr.
Løgum, deltager i gudstjenesten, overnatter hos datteren Line i byen og går om mandagen hjem til
gården.
Men han flytter - efter sønnens død og salget af ejendommen - ind til datteren Line i Sdr. Løgum,
hvor han lever sine sidste år.
Han sad for det meste i en stol og læste. Han kunne råbe efter børnebørnene, at der skulle være
ro, så han kunne få fred til læsningen.

15

Familien Petersen’s børn

,

1. Far

2. Mor

Niels Peter Petersen

Marie Bothilde Petersen

* Møgeltønder

f. Ottsen

1877-01-07

* Ellehoved, Sønder Løgum

┼ Rise 1929-09-20

1885-12-24
┼ Rise 1974-05-11

1'. Barn

Herle
Petersen

2'. Barn

3'. Barn

4'. Barn

5'. Barn

6'. Barn

7'. Barn

8'. Barn

9'. Barn

10'. Barn

Peter Ottsen

Nikoline Marie

Poul Peter

Waldemar

Andreas

Martha

Broder

Niels

Lorenz Christian

Petersen

Petersen

Petersen

Petersen

Petersen

Petersen

Petersen

Petersen

Petersen

* Hønkys, Egvad * Hønkys, Egvad * Hønkys, Egvad * Hønkys, Egvad * Hønkys, Egvad * Hønkys, Egvad * Hønkys, Egvad * Hønkys, Egvad * Rise, Rødekro * Rise, Rødekro

1908-10-27
┼ Agerskov
1989-05-10

16

1910-01-29
┼ Rise
1936-03-21

1912-09-08
┼ Broballe
1995-06-19

1914-10-05
┼ Bredebro
1999-08-02

1916-06-20
┼ Andholm
1981-08-21

1918-05-22
┼ Rødekro
1976-12-28

1921-11-27
┼ Rise
1961-06-30

1923-09-05

1924-08-28

┼ Sdr. Hostrup ┼ Guderup
1988-01-16

2013-04-28

1926-01-19
┼ Vemb
1996-02-02

Familien Petersen Rise

17

Biografi Niels Peter Petersen

*1877-01-07 - †1929-09-20

Niels Peter Petersen er født på en marskgård i kogen, der ligger ved Møgeltønder. Han har haft
tilknytning til Møgeltønder kirkeligt som skolemæssigt.
Han blev uddannet landmand, og arbejdede på forskellige gårde på Møgeltønderegnen. Han kom
fra en meget dansk familie, hvilket gav problemer med de tyske myndigheder, der siden slutningen
af 1864 regerede i hele Slesvig - eller Sønderjylland. I slutningen af 1880´erne blev der indført tysk
som undervisningssprog, hvorved sidste del af hans skolegang foregik i en tysksproget skole.
Børnene blev i alle fag - undtagen religion - undervist på tysk. Der måtte heller ikke tales dansk på
legepladsen. Han fik da også som voksen en lille fængselsstraf for at have sunget en dansk sang
offentligt. Han blev sat i fængsel i Flensborg. De tyske myndigheder idømte danskere i Slesvig
utallige domme for sådanne og lignende forseelser - navnlig gik det ud over journalister.
Han blev kasseret som soldat, da man opdagede, at han havde en hjertefejl. Det betød også, at
han ikke blev soldat under Første Verdenskrig - modsat hans broder Peter.
På avlsgården ”Store Tønder,” der ligger i nærheden af Schackenborg, traf han Marie Bothilde
Petersen, de blev gift 1907 i Süderlügum kirke.
De købte så en gård i Hønkys - vest for Rødekro. Den var på ca. 18 ha, 5 til 6 køer, 2 heste samt
grise og opdræt. Adressen i dag er Hydevad vej 25. Der foreligger ingen efterretning om, hvordan
han skaffede penge til køb af den forholdsvis store gård.
Han havde ord for at være en dygtig landmand, og vel respekteret på egnen. Han var også kendt
på markedspladserne i Hellevad og Rødekro, hvilke han ofte besøgte - navnlig grisemarkedet i
Rødekro, der blev afholdt hver uge. Det var også kendt, at han var glad for en punch eller to under
disse markedsbesøg.
Efter hjemkomsten fra første verdenskrig som tysk soldat boede onkel Peter en tid hos familien i
Hønkys. Han trængte til rekreation.
I 1924 meddelte Niels Peter derhjemme, at de om 8 dage skulle flytte til Rise, der lå lidt syd for
Rødekro. Han gav aldrig nogen forklaring på, hvorfor de så pludselig skulle flytte!
Ejendommen i Rise lå lige over for kirkens vest side ved Rise forsamlingshus - kaldet Risehus. Det
var en vinkelbygning med stald og lo mod øst, derefter beboelse og længst mod nord et værksted
(hughus). Dertil kom et fritliggende brændehus samt vognskur med stråtag (fjernet i dag). Der var
6 til 7 tdr. land til ejendommen, men desuden 12 tdr. land forpagtet af kirken. Dertil en græsmark
ude i skoven mellem Rødekro og Åbenrå.
Forpagtningsjorden lå lige vest for jernbanen ved ledvogterhuset (fjernet i dag).
På ejendommen holdt man 3 til 4 køer, opdræt, nogle grise samt 2 heste.
18

Den store familie blev etableret i Rise, og der kom yderligere to børn til, hvorved familien bestod
af 10 børn samt 2 voksne. De ældste kom efterhånden ud at tjene.
Den 20. august 1929 cyklede Niels Peter Petersen ud af Rise by mod vest. Pludselig faldt han af
cyklen - folk løb til for at hjælpe, men han var død, så de kunne ikke gøre andet end at bære ham
hjem, hvilket foregik på en stige.
Der opstod stor diskussion i familien om børnene skulle med til begravelsen. Tilde (bedstemor) var
imod, men medlemmer af familien overbeviste hende, at de burde med - og det var de så.
Han blev begravet på Rise kirkegård nord for kirken - ikke langt fra den vestlige indgang.
Han var en rolig og stille mand uden de mange ord.
Ved vielsen i 1907 er der skrevet Arbejder i Møgeltønder i kirkebogen i Süderlügum.

Ejendommen i Rise
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Biografi Marie Bothilde Petersen

*1885-12-24 - †1974-05-11
Marie Bothilde Ottsen er født i Elhøj, der i dag ligger lige syd for vor grænse fra 1920 til Tyskland.
Elhøj er nogle få gårde, der findes nord for Sønderløgum i Sydslesvig. Hele Slesvig kom i 1864
under Tyskland, og allerede i 1880´erne bestemte man via en lov, at al undervisning i de slesvigske
skoler skulle foregå på tysk. Det blev også forbudt at tale dansk i timerne som på skolens
legeplads.
Skolegangen begyndte i 1893, og hun er konfirmeret år 1900. Hendes hjem var dansk, hvilket også
hjemmesproget var, selv om skoleuddannelsen var på tysk, men det fik ingen indflydelse på
hendes sindelag. Hun var i bund og grund dansk. Hun kunne skrive på tysk, men gjorde det
sjældent, ligesom hun heller ikke talte tysk. Hun lærte også plattysk, som en del talte på hendes
hjemegn.
Barndommen var fattig. Hun voksede op på en hede ejendom, hvor fårene levede af høstet lyng
om vinteren. Det sad så dybt i hende, at hun nægtede hele livet at have en buket lyng i en vase i
stuen. Lyng var foder til dyrene om vinteren. Det skulle man passe på.
Bothilde kom ud at tjene på forskellige gårde, men vi ved ikke hvilke, og hvor de lå, da skudsmålsbogen gik tabt under oprydningen efter hendes død. Vi ved, at hun på avlsgården ”Storetønder” i
nærheden af Møgeltønder traf karlen Niels Peter Petersen, og de blev forlovet. 1907 blev hun gift
med Niels Peter Petersen, og de bosatte sig på en gård i landsbyen Hønkys, der ligger vest for
Rødekro. Den var på 18 ha, 2 heste og 5 til 6 køer. Familien voksede hurtigt, idet der ca. hvert
andet år blev født et barn i familien. Det sidste blev født i 1926 og var det 10. ende i rækken.
Gårdens adresse i dag er Hydevad vej 25.
Familien levede med i egnens traditioner. Det blev familiens opgave at arrangere den sidste
fastelavnsringridning for egnen. En traditionsrig forlystelse som gårdene fik på skift at arrangere.
Alt gik godt, og de fremmødte fik til afslutning et traktement: mændene fik kaffepunch, og
kvinderne samt børnene fik saftevand. Snart begyndte kvinderne og børnene at snakke og grine
noget højlydt. Mændene forstod ingenting og undrede sig over denne opløftede stemning blandt
kvinderne og børnene. Da blev det afsløret, at en eller anden havde hældt en flaske brændevin i
saftevandet, og den virkede vældigt opkvikkende på gemytterne. Jo, fastelavnsringridningen fik en
minderig afslutningsfest i Hønkys - historien blev endnu i 2003 fortalt på egnen, selv om
begivenhederne fandt sted i begyndelsen af 1920´erne. Bothilde havde lavet saften, om hun også
havde hældt brændevinen i den, vides ikke!
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Familien drev et udmærket landbrug - dog tog Niels Peter Petersen ofte til marked i Rødekro
(grisemarked hver uge) og Hellevad, hvor punchen smagte ham godt. En dag i foråret 1924
meddelte han, at de om 8 dage skulle flytte til Rise, der ligger lidt syd for Rødekro. Ejendommen lå
lige over for kirken midt i byen, den var på 6 til 7 tdr. land, 3 til 4 køer, opdræt, et par grise, 2 heste
samt 12 tdr. land forpagtet af kirken. Dertil kom en græsmark i skoven mellem Rødekro og Åbenrå.
I alt 21 tdr. land. Forpagtningsjorden lå vest for jernbanen ved ledvogterhuset (fjernet i dag).
I øvrigt brændte ejendommen i Hønkys et halvt år senere af et lynnedslag.
Familien etablerede sig i Rise - adressen i dag er: Rise Bygade 34.
Den 20. august 1929 cyklede Niels Peter Petersen vest ud af Rise by, hvor han faldt af cyklen og var
død. Han blev båret hjem og begravet lige nord for indgangen til kirken.
Bothilde, der i Rise ofte kaldtes Tilde, sidder nu alene på ejendommen med 6 mindreårige børn fra
3 til 13 år, der skulle forsørges, samt et landbrug, som dagligt krævede arbejde - meget arbejde.
Der var ikke tid til at sidde med hænderne i skødet og sørge. Der skulle mad på bordet hver dag til
næsten 10 personer. Offentlig hjælp fandtes ikke - man måtte klare sig selv. Alle måtte hjælpe til børnene fik faste opgaver hver dag, så snart de magtede at arbejde. Peter kom hjem for at hjælpe
med landbrugsarbejdet, og Nikoline kom hjem for at hjælpe med pasningen af børnene - de
mindste kunne ikke passe sig selv, når Bothilde var i stalden eller marken. Bothilde måtte klare en
mands arbejde i stalden, i marken, skaffe gødning og såsæd, skaffe brænde (fik et par rummeter
træ for jagten af skovmarken hvert år), vaske, reparere tøj til den store familie, syltningen og
meget andet.
Hun havde gode evner til at organisere arbejdet i familien. Alle fik dagligt et bestemt arbejde, de
skulle udføre. Selv var hun meget praktisk anlagt. Hver dag om sommeren hældte hun kartoffelvandet ud på græsset mellem brostenene.
Der var næsten ingen penge i hjemmet, og den økonomiske krise strammede år for år til i
begyndelsen af 1930´erne til: Gårde gik på tvangsauktion, nogle håndværksfag havde op til 40 % ´s
arbejdsløshed. I mange større byer i Danmark oprettedes folkekøkkener, hvor arbejdsløse og
deres familier kunne få noget at spise. Bothilde måtte tage arbejde uden for hjemmet - gjorde rent
i kirken (fra 1930), hjalp folk med storvask, fester osv.(fik ofte naturalier for arbejdet - ingen havde
penge) for at klare en af de værste økonomiske kriser i Danmarkshistorien. Nogle gange hjalp hun
med at slagte gæs til jul. Lønnen var da fjererne fra gæssene - disse fjer sad familien så om aftenen
og klippede i stykker, så de var bedre egnet til fyld i dynerne. Men, som onkel Niels har fortalt: ”Vi
fik altid hver en gave til jul, men da Nikoline kom ud at tjene, gav hun også en gave til hver,” - vild
luksus!
Familien fik også nogle gang et legat på 15 kroner til jul.
Fra sidst i 1930´erne fik Tilde enkepension - 15 kr./mdr.
Folk i byen hjalp med at meje kornet og tærskningen de første år efter dødsfaldet. Tildes heste
hjalp så på naboernes marker - man ”spændte” sammen, kaldes det. Folk i Rise købte også nogle
gange en ko til slagtning, og så delte familierne den for at holde udgifterne nede. Hun afleverede
også rug til bageren. Hvorefter han i løbet af året hver uge kom med brød til familien. Franskbrød
bagte man selv, men deraf var der kun et stykke pr. mand.
Markerne ude ved jernbanen lå godt 1 km fra ejendommen. Tilde brugte alt for megen tid på at gå
frem og tilbage. Cykle kunne hun ikke, så børnene måtte i gang med at lære hende den kunst.
1936 ramte endnu et dødsfald hende - sønnen Peter døde 26 år gammel efter lang tids sygdom og
svagelighed. Han havde en årrække været derhjemme og været en stor hjælp. Andre af børnene
måtte træde til: Poul og senere Valdemar.
1938 blev Danmark ramt af mund og klovsyge. Bothildes køer fik sygdommen og måtte ikke
komme ind i Rise by på grund af smittefaren. De skulle blive på marken ved jernbanen. Bothilde
slæbte derfor den sommer mælken fra marken og ud til hovedvejen til Rødekro - hun mindedes
den sommer som overordentlig streng og besværlig. I øvrigt måtte hver dag en af drengene med
ud på marken om sommeren for at hjælpe med malkningen. Man stod op hver dag kl. 05.00.
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1938 og 1939 var gode år for dansk landbrug - avlen var god. 1940 blev den sidste af den store
børneflok konfirmeret, og den daglige husholdning var nede på 2 til 3 personer. Dog skulle der
vaskes og repareres tøj for den del af børnene, der var ude at tjene eller i lære.
Fra 1936, hvor Poul kommer hjem, ændredes driften en del - se beskrivelsen om ham.
Gartner Johan Thoms hjalp også familien - se navnlig beskrivelsen af Valdemar.
I tiden op til tyskernes besættelse af Danmark havde Bothilde en soldat - Blomgren - fra et
riffelkompagni indkvarteret. Den 8/4 1940 om aftenen pakkede han sin bagage og kom ind for at
sige farvel og tak med ordene: ”Tyskerne kommer i nat!” Det gjorde de, og Danmark var besat.
Krigen ændrede ikke Bothildes vilkår - børnene giftede sig efterhånden og børnebørnene meldte
deres ankomst som feriegæster hver sommer. Gennem ca. 20 år blev det fast tradition for mange
af børnebørnene, at de i kortere eller længere tid om sommeren holdt ferie hos bedstemor. Vi
blev også sat lidt i arbejde - hendes velkendte evner til at organisere børns arbejdsopgaver med
fast og bestemt stemme, lærte vi at kende.
Fra sommeren 1946 og en årrække frem blev der også plads til en feriedreng fra Sydslesvig
/Flensborg.
Ofte kom de yngste af børnene hjem, og diskussioner startede om stort og småt. Det kunne foregå
ret højlydt - det må have været et af de mest livlige hjem i Rise og omegn.
Bedstemor havde fødselsdag den 24. december. Fra midten af 1940´erne begyndte børnenes
familier at samles 1. juledag i Rise - ja, det blev en tradition så længe hun levede. Alle i den
efterhånden store familie så hen til denne fest hos bedstemor som højdepunktet i julen. Man
undredes nu om dage (2004), at alle de mennesker kunne være i de to små stuer. Bespisningen om
aftenen var ofte opstuvede kartofler i store mængder, lavet af Nikoline. På specielle mærkedage
kom bl. a. familien fra Møgeltønder og Sydslesvig også til julefesten. Det var interessante
beretninger de kunne fortælle om historiske tildragelser. Den blå sangbog blev ved disse
sammenkomster flittigt brugt. Desværre magtede familien ikke efter bedstemors død af føre
traditionen videre med at mødes f. eks. en gang om året - det har været et stort savn.
I 1946 giftede Poul sig med Bodil Poulsen. Hun ejede et hus i Fællesgaden i Rise´ sydlig udkant.
Poul og Bodil forpagtede ejendommen, og bedstemor flyttede op i huset i Fællesgaden. En del
ældre koner i Rise mente ikke, at bedstemor kunne finde sig i at gå på pension - hun hørte hjemme
på marken i fuldt sving. Men hun tog ikke ud i marken mere - dog begyndte hun at strikke for folk
mod betaling.
I 1949 købte Poul og Bodil en ejendom i Jørgensby ved Rangstrup og bedstemor flyttede tilbage til
ejendommen over for kirken. Hånden på hjertet - de fleste i familien syntes, at der hørte hun
hjemme, og der skulle hun være! Hendes utrolige gerning for at holde sammen på og føre den
store familie gennem de meget vanskelige år i 1930´erne og ejendommens bygninger hørte
sammen. Der´ var familiens samlingssted - ikke i Fællesgaden!
Valdemar drev nu ejendommen for hende.
Martha fik som ung hjerteproblemer og tildelt pension. Hun boede i mange år hos bedstemor. De
kom godt ud af det sammen. Utallige smukke håndarbejder så dagen lys fra de to kvinders hænder
i de år. I deres hjem vidnede en smuk rokokostol, hvor de havde broderet betrækket, om deres
store interesse og evner på det område. 1961 dør Martha pludselig, og bedstemor er for første
gang i sit liv alene. Mange tanker i familien kæmpede efter Marthas død med spørgsmålet:
Hvordan ville bedstemor klare det tab - det tredje af nærtstående familiemedlemmer? Kunne
livsmodet også bære det?
Den første søndag efter Marthas begravelse tog bedstemor en salmebog og satte sig foran tv´et,
da gudstjenesten blev sendt. Hun fulgte meget koncentreret med i udsendelsen, og da den sidste
salme klingede ud, lukkede hun hænderne om salmebogen, bøjede hovedet og sad en stund
sådan. Pludselig rejste hun sig kraftfuldt, lagde salmebogen fra sig og gik med hurtige og faste
skridt ud i køkkenet og lige hen til opvasken, hvor hun overtog styringen af arbejdet, og de øvrige i
køkkenet trak sig. Jo, der var stadig opgaver her i livet, hun skulle udføre!
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Endnu 13 år var hun familiens midtpunkt i de gamle stuer i Rise. Håndarbejde var hendes store
interesse, og med det gik tiden godt, dog købte hun fjernsyn. Hun udviklede gennem årene en ro
og harmoni samt værdighed i sin fremtræden, og man kunne få den tanke, at hun bar på livets
visdom.
I maj 1974 blev hun indlagt på Åbenrå sygehus, hvor personalet med undren omtalte hendes ro og
velovervejet hed, selv om alle vidste - også bedstemor, at døden var uundgåelig.
Hun døde den 11. maj 1974 og blev begravet på Rise kirkegård ved siden af sin mand - lige over for
sit hjem fra 1924 til 1974.
Få mennesker formåede at vokse så meget med opgaven, der næsten var umenneskelig, som hun
gjorde, da hendes mand døde, og hun blev alenemor med 6 børn!
Ved vielsen i 1907 er der i kirkebogen i Süderlügum skrevet tjenestepige i Ellehoved.
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Familie Herle Winum

Herle, Niels, Marie, Peter, Carl og Hans
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Else og Inga

Biografi Herle Winum

*1908-10-27 - †1989-05-10

Herle Petersen blev født som den ældste af Niels Peter og Botilde Petersens 10 børn. I 1907 havde
de købt en mindre gård i Hønkys ved Røde Kro. Hendes opvækst på gården i Hønkys med dåb og
konfirmation i Egvad kirke. Skolegang i Hønkys skole. De første 4 år af skolegangen foregik i en tysk
skole på grund af, at Sønderjylland hørte under Tyskland. Man skulle undervise på tysk, men det
slækkedes efter Tysklands nederlag i 1. Verdenskrig fra 1914 til 1918. I øvrigt blev lærerne ofte
siddende i deres stillinger efter afstemningen i 1920 og vor landsdels tilbagevenden til Danmark.
Det fortælles, at hun havde let ved skolegangen - ja, hun var den dygtigste i klassen. Herle blev
konfirmeret den 11. oktober 1923 i Egvad kirke.
Vi har ikke så mange oplysninger om Herles ungdomstid, men sammen med familiens beretninger
og oplysninger fra folketællingsregisteret kan følgende skrives. Hun er tilsyneladende blevet
hjemme et stykke tid efter konfirmationen og blev så tjenestepige hos familien Jørgen Andreas
Nielsen i Hydevad (tidspunktet kendes ikke). Fra 1. nov. 1925 til 1. nov. 1927 tjenestepige hos
Jørgen Nielsen i Anum. Derefter flyttede hun ind på Folkehjemmet i Åbenrå, hvor hun var
tjenerelev fra 1. nov. 1927 til den 1. maj 1928. Afbrød uddannelsen og blev tjenestepige hos Misse
Schmidt i Gorsblock ved Løgumkloster. Herle holdt i øvrigt forbindelsen med Misse Schmidt, så
længe hun levede. De følgende godt 3 år ved vi ikke, hvor Herle arbejdede - dog skulle hun have
arbejdet på Vejleegnen. Den 6. november 1933 giftede hun sig med Hans Winum og flyttede ind
på Winumslægtens gård i Bjørnskov. Svigerfamilien boede der også, så et samarbejde med
svigermor skulle etableres. Det blev ikke nemt. Svigermoderen var skrap, men var også en stor
hjælp under børnenes opvækst.
Hendes hovedopgave blev nu og i de kommende næsten 40 år at føre husholdningen på gården
samt også hjælpe til ude i bedriften. Det blev snart fast rutine, at hun hjalp med morgen- og
aftenmalkningen samt hver dag vaskede mejerispandene. Men hovedopgaven var, at maden hver
dag stod på bordet til faste tider, hvilket var en ufravigelig del af en gårds livsrytme. Familien
voksede - 6 børn fødte Herle. Hver sommer skulle store mængde syltes og henkoges til et års
forbrug til den store familie. Kom man på besøg, kunne man finde hele familien placeret ved
bærbuske i færd med at sikre familiens overlevelse det kommende år. Straks fik man bud på at
finde en skammel og en skål og anvist en busk, hvor man kunne hjælpe med at plukke. Ingen af
børnene rejste sig før de var færdige med arbejdet - jo, der var organisation og arbejdsdisciplin,
hvor hun regerede. Det skal også peges på, at alene tøjvask og reparation af det var et stort
arbejde. Familien var altid meget præsentabel i tøjet - det hørte ind under en husmors ære.
Børnene kom tidligt med i arbejdet på gården som normen var på den tid. En opvask takseredes i
1950´erne til en pris af 5 øre pr. barn, der hjalp. Jo, man var påholdende.
Herle stod også for gårdens regnskaber og papirarbejde: brevskrivning, girokortudfyldning, m.m.,
ligesom hun tog sig af lektiehjælpen til børnene.
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Herle Winum havde en meget kontant facon at udtrykke sig på. Hendes kommentarer og
bemærkninger til folk faldt prompte og det var uden hensyn til, om bemærkningen var rettet til
Jørgen Hattemager eller ”kongen” på egnen. Alle måtte holde for, men som regel blev disse
”irettesættelser” fulgt med et smil. Et familiemedlem havde påbegyndt et lærerstudium og forladt
den sønderjyske dialekt. Da hun første gang af vedkommende hørte dette rigsdanske sprog, faldt
følgende bemærkning: ”Nå, er vi nu begyndt at tale fint.” I familien blev holdningen til hendes
sprogbrug - nå, ja, det er jo Herle! og en del morede sig over, hvad hun kunne finde på at sige. Dog
skal det anføres, at hun sårede nogle med disse bramfri bemærkninger. Det kunne også overraske,
hvor irettesættende hun kunne være over for sine teenagerdøtre, når de fjantede lidt.
Trods det anførte var hun respekteret på egnen som en dygtig gårdmandskone.
Pensionisttilværelsen i Agerskov blev en lykkelig tid i hendes lange arbejdsomme liv.
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Biografi Hans Peter Winum

*1904-08-13 - †1996-06-01
Hans Winum er født på familiens gård i Bjørnskov og fik en traditionel opdragelse og indførelse i
bondens livsrytme på den 90 tdr. land store gård. Den blev drevet som vanligt på den tid med et
alsidigt dyrehold: Heste, køer, svin, gæs og høns. Tidligt måtte børn påtage sig en del af gårdens
arbejde.
Hans blev i september 1904 døbt i Agerskov kirke og konfirmeret samme sted. Skolegangen
foregik i Rangstrup og det skal bemærkes, at hans skole fra 1911 til 1918 var en tysk skole, hvor
der efter lovgivningen kun måtte undervises på dansk i religionstimerne. Resultatet synes at være
middel, idet hans hustru (Herle Winum) livet igennem varetog familiens skriftlige og
regnskabsmæssige opgaver derhjemme, medens Hans præsenterede dem udadtil. Når dette
samarbejde fremføres, kan det under ingen omstændigheder fraskrives Hans Vinum, at han var en
dygtig landmand. Den tyske skolegang, genforeningen med Danmark i 1920 og tyskernes
besættelse af Danmark 1940 til 1945 var afgørende oplevelser i hans liv og baggrunden for et
stærkt nationalt sindelag. Billedet af kong Christian, der rider over grænsen på den hvide hest i
1920, fik selvfølgelig plads i storstuen. Livet igennem havde han ingen pas. På sine ældre dage
opstod mulighed for en udflugt til Sydslesvig - turønsket kom fra Herle. Men han ville ikke anskaffe
sig et pas med begrundelsen; ”Jeg har ikke glemt noget i Tyskland”. Sådan tager man afstand fra
en plageånd: Tyskland! Vel, Herle vandt den strid. De drog til Sydslesvig.
Efter konfirmationen fortsatte Hans derhjemme på gården som medhjælp. Det syntes naturligt og
han søgte ikke yderlige skoleuddannelse eller arbejde på andre gårde. Hans Winum var ikke stor af
vækst (166 cm.) og en spinkel mand, der synes bedre anbragt på et kontor, men sådan magede
hans liv sig ikke. Militærtjeneste slap han for - han blev kasseret på grund af rygproblemer.
Erindringen om de følgende beskrevne begivenheder er lidt usikre. Men i begyndelsen af
1920´erne ejedes slægtsgården af Hans Winums farbroder. Han kom i økonomiske vanskeligheder
og familierne enedes om, at gården skulle blive i slægtens eje. Hans Winum skulle overtage den,
men her var et problem: Hans var endnu ikke myndig. Købet arrangeredes ved, at Hans Winum
blev ejer med sin far som stråmand. Dette faktum var nok medvirkende til, at Hans aldrig flyttede
hjemmefra.
I 1933 giftede Hans Winum sig med Herle Petersen. Det vides ikke, hvordan de traf hinanden.
Herle rykkede ind på gården, hvor svigerforældrene blev boende. Vel, samarbejdet forløb
nogenlunde, selv om svigermoderen var en kontant dame. Men hun var også en stor hjælp,
medens de tilkomne børn (4) var små - senere fødtes yderligere 2, så familien bestod af 6 børn.
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Efter giftemålet kom en hård arbejdstid. Det blev besluttet, at gårdens 30 tdr. skulle udstykkes til
broderen Jørgen Winum, der havde fået et statslån til oprettelse af en ejendom. For at spare
penge producerede de 2 brødre selv stenene til byggeriet i en sandegrav lige vest for gården. For
enden af stikvejen til gården opførte de så et statshusmandssted til Jørgen Winum. De 2 brødre
arbejdede sammen hele livet. Der var ingen penge mellem dem, hvilket var et vigtigt grundlag for
samarbejdet. De hjalp hinanden i året travle tider, og Jørgen lånte maskiner hos Hans, der betalte
regningerne, når de skulle repareres - han havde jo bedst råd.
I 1920´erne var Hans Winum karl på sin fødegård, i 1930´erne, i 1940érne, i 1950´erne, i 1960érne
drev han gården. Det er et meget stort spand af år og driften blev på egnen fulgt med respekt.
Kernen i driften var en stor besætning af køer og stude. Navnlig studene tjente han gode penge på.
Han var rodfæstet i det ”gamle” bondesamfund, men overraskede en del, da han allerede i 1954
købte en Ferguson traktor. Den traktor var en af de første på egnen, så han besad også evnen til
tidligt at tilpasse sig fremskridtet, der derefter bankede på med ekspresfart. Det kan tilføjes, at
han samtidigt købte bil - en Ford A 30. Det køb overraskede i Herles familien. Hans Winum var
kendt som påholdende, men ingen var i tvivl om, at traktor og bil var betalt kontant. Senere blev
Forden skiftet ud med en Ford Anglia. I 1950´erne arbejdede familiens ældste søn - Peter - som
karl på gården. Han fik ikke løn udbetalt, men kost, logi, tøj og lommepenge. Lønnen blev stående i
gården, som Hans sagde. Ja, en gammeldags ordning og temmelig utraditionel efter tidens norm nok den samme som han selv havde arbejdet under i 1920´erne. I den periode byggedes en stor
lade til gården - Peters lade blev den kaldt af Hans Vinum. Det var hans måde at sige tak til sønnen
for samarbejdet. Selvfølgelig udbetaltes lønnen, da Peter selv købte ejendom - med et godt
”rentetillæg”. Samme lønordning arbejdede de 2 yngre sønner også under. Laden er i skrivende
stund (2010) det eneste, der er tilbage af gårdens bygninger.
Hans Winum var bonde i ordets bedste forstand. Han ønskede nok, at alle sine 6 børn blev ejer af
et landbrug eller gift ind i landbrugserhvervet. Det lykkedes for tre af dem, og når det skete var
han økonomisk rundhåndet for at hjælpe dem i gang.
Folkeligt arbejde deltog Hans Winum i som bestyrelsesmedlem i Mejeriet i Rangstrup. Måske gav
han også en hånd med, da Rangstrup forsamlingshus blev oprettet.
Hans Winum var en venlig og glad mand. Han sagde aldrig noget negativt om andre mennesker.
Det var ham påliggende, at andre mennesker blev behandlet ordentligt - følgende beretning
understreger det: I 1930´erne anlagde man asfaltvejen, der løber nord/syd en halv kilometer vest
for gården - tæt forbi Bjørnskov kro. Det var i den store arbejdsløshedstid. Arbejdet foregik med
skovl og trillebør og tempoet meget hårdt. På vejskråningen sad arbejdsløse parat til at gribe
skovlen, når en af de arbejdende sank sammen og opgav arbejdet. Hans Winums kommentar kom
prompte: ”Den slags vil jeg altså ikke se igen!” En vindende sjæl, der talte med børn og ikke til
dem, som svigerdatteren Rita Vinum udtrykker det. Han var i øvrigt god til at lege med
børnebørnene. Man følte sig altid velkommen på gården. Også et spontant menneske. Han kunne
pludselig sige: ”I dag tager vi til Rømø” - hvorefter alle på gården drog af sted. Under et besøg hos
noget familie, blev han opmærksom på et badeværelses fordele - få måneder derefter var det
installeret et badeværelse på gården. Han besad også - som mange gårdejere på den tid, en god
portion stædighed, der skulle tages bestik af i et samarbejdsforhold. Børnene fandt hurtigt ud af,
at hvis de skulle have noget gennemført, så skulle de først have Herle med på ideen. Ved
uoverensstemmelser med et andet menneske kunne man være sikker på, at han aldrig bar nag. På
sine ældre dage kunne han vise folk, som han samarbejdede med uden for gården, stor og
overraskende tillid. Han hørte også til de mennesker, der aldrig talte om, hvilket parti han havde
stemt på ved et valg.
I første halvdel af 1960´erne byggedes et aftægtshus for enden af haven ved gården - den yngste
søn Carl drev landbruget. Det samarbejde gik i stykker og Carl fik sin egen ejendom, hvorefter
gården blev forpagtet ud til en brorsøn. Hans Winum havde en bror - Peter -, der drev en gård lidt
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syd for Bjørnskov kro ved asfaltvejen. I første halvdel af 1970´erne købte de hus i Agerskov, hvor
mange venner nu boede. Gården blev solgt til nævnte brorsøn, der også hed Peter - gården forblev
i familien - og aftægtshuset solgtes senere til brorsønnens stedsøn. Hans Vinum følte vel, at han
havde afsluttet sit livsværk i slægtens ånd.
Efter nogle gode år – de seneste på plejehjem - i Agerskov døde Hans Winum den 1. juni 1996.

Slægtsgården i Bjørnskov
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Familien Peter Hansen Vinum

Oldemor, Herle, Peter og Hans Christian
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Biografi Peter Hansen Vinum

*1934-08-01 - †1972-12-16
Peter Vinum er den ældste af børneflokken på 6 i Bjørnskov. Han er vokset op i en storfamilie, idet faderens
mor også boede på gården. Skolegangen foregik i Rangstrup og begyndte under 2. verdenskrig og han
sluttede med 7. klasse. Den 3 km. lange skolevej måtte klares 2 gange hver dag - også om lørdagen. Han er
konfirmeret i Agerskov kirke.
Voksenalderen begyndte med ansættelse hjemme på gården i Bjørnskov. Ja og nej. Han fortsatte med at
arbejde på gården, som han havde gjort i flere år, da børn på den tid tidligt deltog i forældrenes bedrift.
Betalingen var nu kost og logi, tøj og lidt lommepenge - dog blev der med tiden råd til en scooter. Resten af
lønnen blev stående i gården til udbetaling ved hans etablering som selvstændig.
Som barn og ungt menneske var han af få ord over for fremmede - herunder også fætre og kusiner.
Senere da han havde fået familie, ændrede det sig noget. Bedst havde han det, når folk henvendte sig til
ham ligesom han deltog aktivt i faglige samtaler. Han arbejdede hjemme indtil værnepligten meldte sig. I
årene hjemme byggede faderen en stor lade, som han kaldet: Peters lade - nok fordi hans løn stod i gården.
Militærtjenesten foregik i København, hvor han fik sygdommen: Røde hunde. Han blev indlagt på infirmeriet
og man opdagede, at han havde en hjertefejl. En nærmere diagnose blev ikke stillet, men han blev
omgående kasseret og sendt hjem.
Peter vendte tilbage til landbruget og tog arbejde på en gård i Kværs mellem Åbenrå og Sønderborg senere i Lintrup ved Rødding. Landbrugsuddannelsen fortsatte på Malling Landbrugsskole, hvor Peter blev
kontrolassistent. Han fik arbejde på Mallingegnen som kontrolassistent. Det job medfører, at man hver dag
flytter til en anden gård, hvor man spiser og sover. Under opholdet tager man bl. a. prøver af mælken,
beregner fedtprocent m.m., fører stambogstavler over besætningen.
Vi befinder os nu i slutningen af 1950´erne og Peter bliver kæreste med Stinne Schmidt. Hans drøm om at
blive selvstændig landmand tager form. I Holm ved Øster Højest skulle der opføres 4 statshusmandssteder.
Peter køber det ene og snart begynder byggeriet. I sommeren 1958 hjælper han til ved byggeriet. Den 1.
august 1958 bliver Stinne og Peter gift - snart kan de flytte ind i en nyopført ejendom på 12,5 ha med et
statslån på 75.000 kr.
Lønnen fra familiegården i Bjørnskov blev udbetalt i form af noget kvæg, så en pæn besætning straks kunne
tage form. Peter gik meget op i kvægopdrætningen - han var jo kontrolassistent - førte stamtavler over
besætningen, der kom op på 12 til 15 kører samt opdræt. Avlsarbejdet med kvægbesætningen førte med
årene til salg af dyr til udlandet. Nævnes kan et salg til Ægypten, hvor han fik 10.000 kr. pr. ko. På den tid
var det en uhørt høj pris. I 1970 besluttede Peter at sælge hele kvægbesætningen for han ville have mere
fritid - det er meget bundet arbejde, at skulle malke 2 gange hver dag. Salget af den sidste ko gav penge til
et farvefjernsyn.
Der blev også i 1958 råd til en traktor samt nødvendige maskiner. De 4 nybyggede ejendomme gik sammen
om en mejetærsker. Først en bugseret - senere en selvkørende ligesom de købte en halmpresser sammen.
På ejendommen var der fra starten også svineproduktionen samt opdræt af kyllinger. Her overraskede Peter
ved at inddrage loftet i staldbygningen til kyllingeproduktion. Traditionelt var loftet i staldbygninger forbeholdt
halm og hø til dyrene. Normalt havde hver gård i ældre tider det antal dyr som tilhørende jorde kunne
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producere foder til, men her brød Peter også traditionen og købte foder til sit store dyrehold. 12,5 ha.
sandjord kan ikke give foder nok til 15 køer.
Snart blev en svinestald opført med tidens automatik, så det praktiske arbejde blev reduceret til et minimum.
Et kyllingehus fulgte og det blev udvidet i 1968. Det var også udstyret med automatisk fodring.
Planteavlen på markerne blev udvidet med en jordbærmark, hvor folk kunne købe jordbær ved selvpluk.
Denne ide blev senere lanceret med bønner. Et selvbygget drivhus gav også mange grønsager - det skete,
at jordbærkøberne fik en agurk med i handlen. Jordbærsalget gav overskud, så Stinne allerede i 1960´erne
fik en opvaskemaskine.
Peter Vinum var uden tvivl en fremsynet og dygtig landmand, der desuden havde gode evner til at styre
ejendommens økonomi, hvilket understreges af, at familien allerede i 1959 købte bil.
Fritiden. Peter havde jagttegn. Af og til drog han på jagt sammen med morbror Dres fra Rødekro.
Peter og Stinne havde hele livet lassihunde på gården og nogle var med stamtavler og han kørte langt for at
sælge og få hvalpe i dem.
I en periode var han vurderingsmand for kreditforeningen og han hjalp også assurandør med at finde kunder
til forsikringsselskabet Tryg. Den øgede fritid efter salget af kobesætningen skulle også udnyttes positivt.
Han lånte en camplet, så familien kunne komme på langfart - købte derefter en campingvogn i august 1972.
Efter høsten i 1971 skulle noget halm brændes af. Peter udførte arbejdet sammen med sin søn - Hans
Christian. Pludselig besvimer Peter, og Hans Christian måtte skyndsomst trække faderen væk fra ilden.
Hjertesygdommen havde sendt et varsel, men ingen kunne drive Peter til læge. Midt i december 1972 døde
Peter - på samme måde som sin morfar i Rise.
Peter Vinum er begravet på Agerskov kirkegård.
Efter Peters død fandt Stinne rundt på hele ejendommen små håndskrevne beskeder om, hvordan
automatikken og andet skulle betjenes. Han kendte og havde accepteret sin skæbne - men livet skulle gå
videre.
Peter Vinums hjertesygdom hedder på latin: Hyertrofisk Kardiomyopati.
Kardiomyopati betyder sygdom i hjertemusklen.
Hypertrofisk betyder forstørret.
Hypertrofisk Kardiomyopati betyder således et stort hjerte som følge af sygdom i hjertemusklen.
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Biografi Anne Christine Vinum født Schmidt

*1939-04-12
Mange i familien kender sikkert ikke ovenstående under det anførte navn, da hun altid er blevet kaldt
STINNE VINUM. I denne beskrivelse vil dette kælenavn blive brugt.
Hun er født og opvokset i Agerskov, hvor skolegangen sluttede med 7. klasse. Konfirmeret den 27/3 1953 i
Agerskov kirke.
Sædvanen tro på den tid kom Stinne ud at tjene - hun arbejdede i huset sommeren 1953 i Gammelskov.
Vinteren 53/54 fulgte hun et efterskoleophold i Agerskov.
Derefter flyttede hun til Tønder og kom i praktik som frisør, men da der først var en elevplads ledig et års tid
senere, valgt hun at tage plads i huset hos et pensionistpar i Tønder. I 55/56 arbejdede Stinne på en gård i
Galsted og i 57/58 på en gård i Fårhus.
Stinne var blevet forlovet med Peter Vinum og de blev gift den 1. august 1958.
I efteråret 1958 var deres statshusmandssted færdigbygget og de flyttede til Holm ved Øster Højst, hvor de
etablerede et moderne landbrug. Stinne flyttede ind i et nyt stuehus med centralvarme, indlagt vand og
badeværelse. Det var vel privilegeret, da det på den tid ikke var udbredt med centralvarme og indlagt vand
på landet.
I 1959 fødte Stinne familiens første søn, i 1960 en datter og i 1964 endnu en søn.
Det krævede megen arbejde at starte et landbrug op fra bunden. Stinne stod for det huslige samt måtte give
en hånd med ude i stalden, markerne og ved byggeriet, som løbende blev sat i gang. Dertil kom børnene,
der skulle have en god opvækst.
Et arbejdsom og godt liv.
Der blev også tid til medvirken i den stedlige husmoderforening, hvor Stinne en overgang var formand.
Andre foreninger nød også gavn af Stinnes fritidsarbejde - hun var bl. a. kasserer i den stedlige
borgerforening.
Peters død i 1972 ændrede radikalt livet på ejendommen i Holm. Den første tanke var at sælge gården, men
efterhånden modnedes idéen om at blive gårdejer og drive den videre selv. Den ældste søn - Hans Christian
- blev konfirmeret året efter faderens død og han lovede at hjælpe til med arbejdet på ejendommen, ligesom
en nabo tilbød, at Stinne måtte trække på hans hjælp, hvis det kneb med at få udført et eller andet arbejde.
Stinne blev dermed gårdejer.
I dag bor Stinne i Bylderup Bov, men har besluttet at blive begravet på Agerskov kirkegård.
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Biografi Hans Christian, Marianne og Linda Vinum
Hans Christian er født 1959-06-11 på familiens ejendom i Holm, hvor han voksede op som landmandssøn.
Skolegangen foregik de første 7 år i Øster Højst - han er også i 1973 konfirmeret i nævnte by.
Naturligt fulgte han faderen i arbejdet på gården og snart kom han til at køre traktor, som en voksen, men
denne livsrytme fik en brat ende i februar 1972, da hans far døde. Nu var det nødvendigt med dagligt
arbejde på ejendommen som erstatning for faderens arbejde - sammen med moderen lykkedes det at klare
gårdens drift.
8. og 9. klasse tog Hans Christian på efterskole i Løgum Kloster.
I 1975 arbejdede han hos en nabo, kom senere ud at tjene på en gård. Han ville være landmand. Fra
november til februar 1977/78 gennemførte han landbrugets grundkursus.
Hans Christian fik arbejde på en gård i Lintrup ved Rødding - tog kørekort der. Militærtjenesten nærmede
sig, men han blev kasseret, da han som 10årig fik konstateret sukkersyge. Nu da sygdom er nævnt, skal det
understreges, at han ikke er bærer af det gen, der kan give hjertesygdommen i familien efter hans far.
Hans Christian fik i 1978 arbejde på en gård i Gånsager, hvor han var i ca. 4 år. Vinteren 1981/82
gennemførte han et 9 måneders landbrugsskoleophold på Ribe Kjærgård Landbrugsskole.
Efter endt skoleophold købte han i 1982 en gård på 25 ha i Hyrup ved Agerskov. Bygningerne blev ændret,
så der var plads til 100 grisesøer og en svineproduktion etableret.
I 1984 giftede Hans Christian sig med Marianne Schmidt - familien blev forøget med en datter i 1989.
Efter 9 år som svinebonde solgte han gården, flyttede ind i et hus i Branderup og fik arbejde fra 1991 til 2000
som fodermester på en gård ved Gram. Ejeren var i familie med Hans Christians kone.
Familien flyttede tilbage til Hyrup og Hans Christian har siden 2000 haft skiftende arbejdspladser. Først på
en svinegård ved Branderup, derefter igen på gården ved Gram i 2,5 år, ca. 3 år ved træindustri i Toftlund
samt gået ledig i kortere perioder.
I 2007 blev Hans Christian og Marianne skilt.
I skrivende stund bor Hans Christian i stuehuset på Nitriskærgård og arbejder ved en have- og
anlægsgartner.

Marianne er født 1962-06-08 i Drengsted ved Døstrup i Vestsønderjylland. Skolegangen er foregået i
Døstrup.
Hun blev uddannet som køkkenassistent i Rødding.
Den 30/6 1984 blev Marianne og Hans Christian gift og hun fødte en datter i 1989.
Under giftemålet har Marianne arbejdet som køkkenassistent samt ved andet forefaldende arbejde.
I 2007 blev Marianne og Hans Christian skilt.

Linda er født i 1989 dels vokset op på familiens ejendom i Hyrup, dels i Branderup og så igen i Hyrup, da
familien flyttede ud i stuehuset på Nitriskærgård. De første 7 år af hendes skolegang foregik i Bevtoft,
hvorefter hun fortsatte på idrætsefterskolen i Løgum Kloster i 8. og 9. klasse.
Fodbold er hendes fritidsinteresse.
Linda blev optaget på Haderslev Katedralskole og afsluttede med studentereksamen i 2009. Hun valgte
derefter at blive uddannet som indkøbschef hos firmaet Dansani i Haderslev. Uddannelsen varede i 2 år,
men Linda arbejdede i firmaet et års tid som indkøbschef efter uddannelsen.
I skrivende stund bor Linda i Toftlund.
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Biografi Jytte og Bent Jensen
Jytte er født 1960-10-09 i Holm ved Øster Højest, hvor hun voksede op på familiens gård. Hun kom ret tidligt
med i bedriften, hvilket var ganske naturligt. Inden sit 10. år skulle køerne hentes på marken og arbejde i
stalden udføres - og det var en fast rytme hver dag. I 1970 blev køerne solgt og hun blev flyttet over til
grisene og kyllingerne, hvor nyt arbejde blev anvist. Faderens død 1972 øgede den nødvendige hjælp, så
gården kunne drives videre.
Skolegangen foregik de første 7 år i Øster Højst, og konfirmationen i april 1974 også i Øster Højst. Fra 1974
til sommeren 1977 gennemført Jytte realklassen i Løgum Kloster og efter endt eksamen fortsatte hun på
handelsskolen i Tønder i skoleåret 1977/78.
I 1978 flytter Jytte sammen med Bent Jensen i Løgum Kloster og året efter fik de en lejlighed i Øster Højst,
men i 1980 købte de hus i byen. Det blev i 1992 skiftet ud med en ejendom på 3 ha., der også lå ved Øster
Højst.
De blev gift den 16/4 i 1983.
I 1980 gik Jytte i lære som isenkræmmer i Tønder. Læretiden varede i 2 år, men hun fortsatte i butikken til
1989, hvor hun skiftede arbejde: Blev dagplejemor.
Tre år senere skiftede Jytte igen arbejde og begyndte en socialpædagogisk uddannelse i Åbenrå.
Uddannelsen afsluttedes i 2005 og hun fik arbejde som socialpædagog ved en institution for psykisk
handicappede børn - et arbejde hun stadig er glad for i skrivende stund i 2012.
I 2010 købte familien hus i Åbenrå.
Fritiden er bl. a. gået med håndbold og fodbold i de yngre år, senere cyklede hun en del og i dag
interesserer løb hende ganske meget - hun tager 2 til 3 løbeture pr. uge.
Familien interesserer sig også for campingture, men har nu købt en sejlbåd, der ligger i Åbenrå havn.
Jytte er miljørepræsentant på sin arbejdsplads.
Ingen i Jyttes familie har fået hjertesygdommen, som hendes havde.

Bent Jensen er født 1959-07-10 i Løgum Kloster, hvor han er vokset op og gået 7 år i skole. Konfirmationen
foregik også i Løgum Kloster. I 1975 fortsatte han i 8. og 9. klasse på Vojens Ungdomsskole.
Bent gik i mekanikerlære i Løgum Kloster - flyttede samtidig sammen med Jytte Vinum. De fik en lejlighed i
1979 i Øster Højst og købte hus i byen i 1980.
Militærtjenesten på 9 måneder foregik som infanterist i Skrydstrup. Tjenesten var på det tidspunkt ret
afslappet - Bent kunne sove hjemme, hvis han ønskede det.
I 1980 skrev Bent kontrakt med militæret som konstabel. Han fik arbejde som mekaniker på kasernen i
Tønder. Kontrakten blev forlænget til 1994. I løbet af de 14 år oparbejdede Bent mange timers
civilundervisning, som var indbygget i kontrakten. Først tog han 1,5 års uddannelse som maskintekniker i
Sønderborg og derefter tog han pædagogisk grundkursus - den uddannelse varede et år.
Som nævnt boede Bent og Jytte i Øster Højst, hvor de i 1980 havde købt hus. De blev gift i 1983.
I 1992 blev huset solgt og de købte en ejendom på 3 ha. Nu blev der mulighed for at holde heste. Normalt
havde de 4 heste - ponyer i starten til børnene og senere varmblodsheste. Den interesse medførte, at Bent i
4 år var formand for Tønder Amts Ride klub. De deltog også i den lokale ringridning.
I 1994 blev Bent ansat ved AMU centret i Åbenrå som lærer i maskinafdelingen, men i 2005 blev AMU
centrene i Åbenrå og Sønderborg lagt sammen og hans arbejdsplads blev flyttet til Sønderborg, hvilket var
stærkt medvirkende til, at familien købte hus i Åbenrå og flyttede dertil så deres afstand til arbejdspladserne
blev mindre.
Fritiden gennem årene er blevet brugt til håndbold, fodbold, cykling, heste, familien, camping samt meget
andet. Nu har familien købt en sejlbåd.
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Biografi Pernille og Mette Jensen
Pernille er født på Tønder sygehus og vokset op i Øster Højst, hvor hun gik 7 år i skole. Konfirmationen
foregik også i Øster Højst. Det 8., 9. og 10. skoleår tog Pernille i Løgum Kloster. Hun fortsatte i Tønder med
grunduddannelsen på Den tekniske Skole.
I 2000 kom Pernille i lære som kok på Hostrups hotel i Tønder og Slotskroen i Møgeltønder. Uddannelsen
afsluttedes i 2004. Hun boede hjemme.
Nu fulgte nogle år med skiftende arbejdssteder: Kok i Haderslev, Slotskroen i Møgeltønder. Et par år ansat
på Kohbergs brødfabrik. Hun var bosat i Rødekro.
I 2011 flyttede Pernille sammen med Flemming Jørgensen i Sæd, og hun begyndte at læse 4 enkeltfag til HF
på VUC. Studiet blev dog udsat på grund af graviditet.

Flemming Jørgensen 19-01-1983, er født og opvokset i byen Sæd ved grænsen, hvor han stadig bor.

VICTORIA VINUM JØRGENSEN
28-05-2012

Mette er født i Øster Højst, hvor hun tog 7. klasse i Øster Højst skole. 8. klasse i Løgum Kloster folkeskole,
medens 9. skoleår foregik på Sine Idrætsefterskole i Løgum Kloster. Mettes hovedinteresse var/er håndbold.
Fra 2004 til 2007 tog Mette studentereksamen på Tønder gymnasium - matematisk linje.
Det følgende år var et pusterum med et ophold hos faderens onkel i Canada, 3 måneder i USA samt arbejde
på et plejehjem.
Nævnes skal det også, at Mette som junior og ynglinge har spillet håndbold på divisionsplan i Bov.
I 2008 begyndte Mette at studere dansk på Universitetet i Århus med kommunikation som bifag. Hun tog
Bachelor i 2011 og er flyttet til universitetet i Odense for at færdiggøre uddannelsen som kandidat.
Studietiden er beregnet til 2 år, hvor der indgår et halvt års praktik, hvorefter hun er uddannet til
Kommunikations- og PR erhvervet.
Mette arbejder ved siden af studiet som PR. medarbejdet ved HG i Odense.
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Biografi Jan og Hanne Vinum
Jan er født 1964-08-13 på familiens gård i Holm ved Øster Højst som den yngste i en søskendeflok på 3.
Opvæksten foregik traditionelt på gården, hvor man tidligt fulgte forældrene i deres arbejde med landbruget.
Snart gav han en hånd med. Da Jan var 8 år gammel døde hans far af en hjertesygdom.
Den sidste del af barndommen blev udvidet med en stedfar og 2 stedsøskende.
Jan erindrer barndommen som en god tid.
Skolegangen foregik de første 7 år på Øster Højst skole og fortsattes i 8. og 9. klasse på Vojens
Ungdomsskole. I 10. klasse blev Ungdomsskolen og Jan lidt uenig om skolens regler, så han tog i
sommeren 1981 10. klasses afgangseksamen på Toftlund studenterkursus.
I skoleåret 81/82 gik Jan på det etårige kursus på handelsskolen i Tønder.
Jan valgte i 1982 at gå i lære i en tøjbutik i Åbenrå. Læretiden varede 2 år og i 1984 var han uddannet
ekspedient - han fortsatte yderligere ca. et halvt år i forretningen.
Nu var han flyttet hjemmefra, selv om mor stadig vaskede tøj for ham under weekendbesøg i hjemmet.
Under sessionen blev Jan enig med militæret om, at han havde en mislyd ved hjertet, hvilket udløste en
fritagelse for militærtjeneste.
Her skal tilføjes, at senere undersøgelser viste, at der ikke er mislyde ved hjertet og at Jan heller ikke er
bærer af den genfejl, der giver hjerteproblemer i familien.
Der er en verden uden for Sønderjylland - der var tid til opbrud. Jan fik fra 1. december 1984 arbejde i en
tøjbutik i Hørsholm.
Året efter møder han en sød pige - de flytter sammen, og i 1986 køber de lejlighed i Humlebæk. Jan ville
gerne giftes på en dato, der havde relationer til hans fars fødsels- og bryllupsdage. I 1987 ville der
forekomme datosammenfald - kæresten accepterede og den 1. august holdt de bryllup. I 1989 købte de et
rækkehus i Fredensborg. I 1990 og 1994 blev familien forøget med 2 døtre.
Arbejdsmæssigt kan nævnes, at Jan skiftede til en tøjbutik, hvor der ikke var ret meget at lave og efter et års
tid valgte han et andet erhverv og blev ansat som sælger for firmaet Knorr med Sjælland som
arbejdsområde. I 1986 begyndte Jan at sælge slik på Sjælland og det fortsatte de følgende 5 til 6 år.
I 1991 skiftede Jan igen erhverv og blev ansat på et ejendomsmæglerkontor i Hillerød. Et interessant
arbejde, der udelukkende blev provisions aflønnet. Ejendomsmarkedet var på det tidspunkt meget svagt, så
økonomien tvang Jan til at skifte erhverv, og han blev ansat som arbejdstøj sælger på Sjælland for firmaet
Engel, der havde hjemsted i Haderslev. Efter 5 til 6 år skiftede Jan branche i 1999 til lædervarer, hvor han
skulle køre i hele landet. Det var meget krævende arbejdsmæssigt at have hele Danmark som arbejdsplads
og efter 3 år vendte han tilbage til tøjbranchen og blev sælger på Sjælland. I 2004 blev Jan ansat i firmaet
Borg og Bigum, der sælger personale-, arbejds- og reklametøj. I skrivende stund arbejder Jan stadig i
nævnte firma.
Privat lod Jan sig skille i 2000 og nogle vanskelige år tog deres begyndelse.
I 2004 flyttede han til Malmø - købte en lejlighed. De følgende 6 til 7 år passede Jan sit arbejde fra Malmø.
Men i 2010 blev lysten til at bo i Københavnsområdet og at være i nærheden af familien så stærk, at Jan
lejede sig ind i et højhus i Sydhavnen. Huset hedder Metropolis og man har en vidunderlig udsigt fra
lejligheden. Den lejes på åremål og 1/1 2015 udløber kontrakten - måske kan den forlænges. Den er dyr dog hjælper en ven med huslejen.
Jan har i dag et nært forhold til sin ekskone og børn. De spiser sammen et par gange om måneden samt
holder jul sammen. Døtrene er under uddannelse og spændende at følge.
Fritiden er sparsom - sælgerjobbet kræver meget, så familien og vennerne står øverst. Inden for det sidste år
har Jan været et par gange i Thailand og er blevet meget begejstret for landet.

Hanne er født 1967-08-09 i Hørsholm, hvor hun er vokset op.
Skolegangen foregik i Usserød skole, hvor hun sluttede efter 9. klasse.
Hanne blev udlært som ekspedient i en skobutik.
Som nævnt flyttede hun sammen med Jan Vinum i 1985 og de blev gift den 1. august 1987.
I 1990 fødte Hanne en datter og i 1994 ligeledes en datter, hvorved familien kom op på 4 medlemmer.
I 2000 blev Hanne og Jan skilt.
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Biografi Nicole og Bolette Vinum
Nicole er født og opvokset i Fredensborg. Hun kom tidligt i dagpleje og institution på grund af forældrenes
arbejde.
Hun gik 9 år i folkeskolen i Fredensborg og fortsatte på Espergærde gymnasium, hvor hun tog
studentereksamen i 2008.
Hovedfagene var Natur og Biologi - eller med gymnasiets formulering: Med kroppen i Fokus.
Nicole søgte ind på Københavns Universitet, men fik tildelt en venteplads, der betyder optagelse det
følgende år.
Hun fik derved et sabbatår, hvor hun bl. a. havde job i brugsen.
Siden 2009 har Nicole studeret biomolekylær medicin.
En del af fritiden har Nicole brugt på håndbold.

Bolette er født i Fredensborg. Hun kom tidligt i institution og fortsatte i Fredensborg skole, hvor hun sluttede
efter 9.
Bolette fortsatte skolegangen på gymnasiet i Espergærde og har valgt de samme fag som storsøsteren. De
fag der er indeholdt i gymnasiets linje: Med kroppen i Fokus.
Bolette har et sangtalent - og har gået til sangundervisning. Hun optræder med populære sange på skoler,
gymnasiet m.m. samt synger i Fredensborg kirkekor.
Sang og musik er hendes store interesse i fritiden.
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Familien Marie Bothilde Brock født Vinum

Oldemor, Herle, Marie og Conny
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Biografi Marie Bothilde Brock

*1937-07-14
Marie Vinum blev født på familiens gård i Bjørnskov som den anden ældste af børneflokken på 6. Faderens
mor boede også på gården, så barndommen blev også præget af storfamilielivet. Skolegangen foregik i
Rangstrup, der ligger knap 3 km. fra hjemmet. Den havde Marie let ved, og skolens leder opsøgte da også
forældrene for at få dem til at sende Marie på realskolen i Haderslev. Men praktiske forhold afgjorde det
forslag. Først på cykel til Rangstrup og derefter med bus til Haderslev. Denne rejse tur/retur hver dag syntes
for besværlig, så disse planer blev opgivet. Livet på gården var et fælles liv, hvorfor alle dagligt blev sat i
arbejde så snart alderen tillod det for børnenes vedkommende. Medhjælp fra børnenes side var nok
nødvendigt, men også afgjort et fast element i opdragelsen, der styredes med fast hånd fra mor Herles side.
I 1952 blev Marie konfirmeret i Agerskov kirke. Hun fremstod som en smilende og glad pige, der
havde stor mod på livet. Et års tid arbejdede hun hjemme på gården - selvfølgelig efter den Vinumske model: kost og logi, lidt tøj og helst ingen lommepenge. Retfærdigvis skal her understreges, at
faderen - Hans Vinum - ved børnenes erhvervsetablering åbnede for pengepungen og var rundhåndet. I
efteråret 1952 samlede Marie kartofler op for naboer og tjente en god skilling. Mor Herle ville have pengene i
banken - Marie ville købe en fin kjole. En hård magtkamp mellem de to var startet. Marie stod fast: Kjolen.
Mor Herle var snu. Hver gang familiemedlemmer kom på besøg tog Herle det planlagte kjolekøb op til
diskussion. Marie købte kjolen og i familien smilte man over mor Herles nederlag.
I 1953 kom Marie ud at tjene på en gård i Nr. Hostrup - flere pladser på gårde fulgte, indtil hun i
1956 blev ansat i en bagerbutik i Aabenraa, hvor hun også tog kørekort. Året efter kom hun ud for en
alvorlig ulykke i forbindelse med motorcykelkørsel. Marie lå ganske længe på hospitalet. Hun
havde slået hovedet under ulykken - dele af hukommelsen forsvandt og blev aldrig genetableret.
Efter hospitalsopholdet flyttede Marie hjem til Bjørnskov, men var stærkt plaget af svimmelhed og
hun kunne kun arbejde lidt hver dag. En tid boede hun hos sin mormor i Rise og hjalp moster Martha,
der var ansat i en Tatolforretning i Rødekro. Efter ca. et års tid som rekonvalescent blev Maria ansat
i en bagerbutik i Haderslev, hvor hun arbejdede i 1,5 år - indtil foråret 1960. Under haderslevtiden
blev hun kæreste med en soldat - Ove Brock. I foråret 1960 sluttede hans soldatertid, og Marie lod
sig ansætte på børnehjemmet i Rise (den gamle præstegård), indtil den 1. september 1961 for at være i
nærheden af Ove. Den 21. oktober 1961 giftede Marie sig med Ove Brock.
Ove og Marie forpagtede en gård i Ragebøl ved Sønderborg, men det samarbejde holdt kun en måned,
hvorefter de flyttede hjem til svigerforældrene i Dybbøl (1/12). Marie fik arbejde i en bagerbutik og et langt liv
i Dybbøl tog sin begyndelse - det blev til 46 år i alt. Samlivet med svigerforældrene blev meget tæt, da
gårdens stuehus indeholdt 2 lejligheder med en dør imellem. At bo og leve så tæt sammen med
svigerforældrene har sine positive- og negative sider. De positive var afgjort bl.a. da børnene var små.
Conny blev født i 1962 og Hans Jørgen i 1965.
Efter Connys fødsel arbejdede Marie som gårdmandskone, hvilket indebar medvirken ude og inde, hvor
hendes hjælp var nødvendigt - år efter år.
Fritiden blev også udnyttet flittigt. Livet igennem gik Marie til gymnastik. Det blev også til folkedans i mange
år sammen med Ove. Desuden var hun aktiv i husmoderforeningen, hvor hun var tillidsmand.
I 1998 begyndte Marie at kunne se enden på det aktive arbejdsliv. Hun fik tildelt efterløn, og
tankerne koncentrerede sig efterhånden om at afvikle gårdsbruget.
I 2001 købte Conny og svigersønnen Henning Michelsen gården mod at produktionen af kyllinger løb til
februar 2002, og at Marie og Ove blev boende i stuehuset.
Kort tid derefter døde Ove.
Marie var nu alene i det store hus, der blev for uoverskueligt, så hun i 2007 byggede et hus på 120 m2 i
Vester Sottrup, hvorfra et meget aktivt pensionistliv udfoldes på egnen med deltagelse i et stort antal
aktiviteter.

40

Biografi Ove Petersen Brock

*1939-02-03 - †2002-02-24
Ove Brock blev kort før 2, verdenskrig født på en mindre gård midt i Dybbøl by. Livet startede i byen med
skolegang og som medhjælp på familiens landbrug. Efter konfirmationen arbejdede Ove fortsat hjemme på
gården, men senere rejste han til Als og fik udbygget sin praktiske landbrugsuddannelse efter tidens trend.
Han søgte dog ikke en videregående landbrugsuddannelse på en landbrugsskole, men trods det gav han
indtryk af at have god forståelse for kravene til fremtidens landbrugsdrift.
Ove blev indkaldt som soldat i Haderslev, hvor han blev udnævnt til menig gruppefører. En udnævnelse, der
fortæller, at han allerede som ung kunne betros lederopgaver. Soldatertiden sluttede i foråret 1960, og Ove
rejste hjem for at hjælpe forældrene på deres gård. Efter halvandet år (i oktober 1961) giftede Ove og Marie
sig, hvorefter de forpagtede en gård i Ragebøl ved Sønderborg. Det samarbejde holdt en måned, hvorefter
de 1. december 1961 flyttede hjem til Dybbøl som medhjælp hos Oves forældre.
Gården blev på det tidspunkt drevet traditionelt med køer, grise og planteavl. I 1962 forpagtede Ove gården,
der var på 20 ha landbrugsjord - senere forpagtede Ove yderligere 20 ha, hvorved det dyrkede areal kom op
på 40 ha. Indtægten skulle øges på gården, hvis en ung familie skulle leve af den. Ove besluttede at
producere slagtekyllinger. Der blev indrettet plads til 9.000 daggamle kyllinger, der efter 6 uger blev sendt på
slagteriet, derefter rengøring og så igen 9.000 kyllinger. Denne produktionsrytme fortsatte til februar 2002 altså i ca. 40 år.
I 1970 købte Ove og Marie gården - som nævnt i artiklen om Marie blev Oves forældre boende i en lille
lejlighed på gården, hvilket gav hjælp til gårdens drift.
I 1979 blev køerne sat ud, og stalden blev ombygget til svinedrift: Ca. 50 grisesøer og fedesvin. En
produktion, der løb til 1998. Gården var blevet fredet så al udvidelse af driften, som var nødvendig for at
opnå en rentabel drift, var udelukket. Svigersønnen Henning Michelsen forpagtede derfor i 2000 jorden til
gården og købte den i 2001. Ove afsluttede kyllingeproduktionen i februar 2002 og blev boende på gården.
Ove var landmand i et og alt, desuden nød han en rask politisk diskussion. De sidste 5 til 6 år var han
domsmand ved retten i Sønderborg. Et arbejde han havde stor interesse for og udøvede samvittighedsfuldt.
I februar 2002 blev Ove indlagt på Odense sygehus, hvor han fik indopereret en hjerteklap. Desværre kom
han ud for en ulykke nogle dage efter indgrebet, idet hans kranspulsåre sprang, hvorefter han døde. Ove
ligger begravet på Dybbøl kirkegård.
Kære far
Der er så meget jeg gerne ville have sagt inden det var for sent.
Du så frem til at operationen var overstået og glædede dig til alt det du skulle lave sammen med mor og os
efter operationen. Vi ved ikke om du inderst inde selv har frygtet, at det ville gå galt, men du har i hvert fald
gjort alt klar som om du ikke kom hjem igen - hvorfor lod du ikke bare et enkelt stykke værktøj ligge og flyde.
Da der i 1993 så allermest sort ud fik du en ekstra chance i dit liv og den har du sammen med mor og os
børn og børnebørn forstået at få en masse godt ud af.
Du var altid så glad og positiv og vi hørte dig aldrig klage og som børnene sagde forleden dag - morfar var
aldrig sur. Selv i går da vi sagde farvel så du glad ud. Hans Henrik og Rasmus var dit et og alt, og hvor er jeg
bare glad for at du nåede at se dem endnu engang i fredags da vi besøgte dig i Odense.
Vi er så glade for og dybt taknemmelige for alle de gode oplevelser vi har haft sammen både i vores
barndom og ungdom - til trods for travlhed i landbruget er det blevet til mange endagsudflugter og det betød
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aldrig noget at vi skulle køre mange kilometer. Efter at vi er blevet voksne har vi også haft mange dejlige
ferier, ture i vandland og andre oplevelser sammen. Der er ingen tvivl om at du har nydt og set frem til hver
eneste gang når vi hele familien har været sammen til et eller andet. Sidst vi alle var samlet var til din
fødselsdag for godt 14 dage siden - hvor var det bare en god søndag - gåturen til Dybbøl Strand og Dybbøl
mølle, har i dag fået ekstra stor værdi - men vi havde ikke troet, at det var den sidste for dit vedkommende.
Jeg har valgt, at jeg i den tid der kommer, vil forsøge at gøre alt for at glæde mig over alle de ting vi trods alt
har nået at have sammen og oplevet sammen i stedet for at græde over alt det vi ikke nåede.
Jeg har ønsket mig, at vi i dag fik en høj, klar dag, med strålende solskin - det passer så godt til dit sind - og
solen har skinnet lige fra morgenstunden.
Du var et menneske, der elskede naturen, med alt hvad det medførte, derfor har vi bestemt at dit sidste
hvilested skal være på skovkirkegården - en dejlig plet, hvor vi i fremtiden kan tænke tilbage på alt det gode
vi har haft sammen.
Dit kendetegn var din kasket - så den har du fået med dig - så kan vi finde dig når vi mødes igen.
Held og lykke på din sidste rejse og tak for alt.
Kærlig hilsen Conny
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Biografi Conny Kathrine Michelsen Brock

*1962-08-03
Conny Kathrine Brock voksede op på familiens gård i Dybbøl, hvor barndommen var præget af samværet
med forældrene og bedsteforældrene.
Conny gik i skole i Dybbøl og fortsatte på handelsskolen i Sønderborg.
Efter handelsskolen arbejdede hun 8 mdr. på et gartneri i Geneve, Schweiz inden hun valgte at uddanne sig
som revisor i Aabenraa.
I 1986 blev hun ansat i Sydbank og arbejdede som finansanalytiker og senere som sektionsleder i bankens
økonomiafdeling.
I 2010 tog hun orlov fra jobbet i banken for at læse professionsbachelor i Ernæring og Sundhed på
University College Syddanmark i Haderslev.
Conny blev d. 18. juni 1988 gift med gårdejer Henning Michelsen fra Øster Snogbæk.
Der er to sønner i ægteskabet: Hans Henrik og Rasmus.

*1961-10-18
Henning Michelsen er gift med Conny Kathrine Michelsen Brock.
Henning Michelsen aftjente sin værnepligt ved Den Kongelige Livgarde og tog sin landmandsuddannelse på
Bygholm Landbrugsskole i Horsens.
Han driver et svinelandbrug på sit eget barndomshjem i Øster Snogbæk og derudover driver han også
Conny's barndomshjem i Dybbøl, hvor der udelukkende er planteavl.

43

Biografi Hans Henrik og Rasmus Michelsen

Hans Henrik Michelsen
*1989-11-09
Hans Henrik Brock Michelsen gik i skole på Nydamskolen i Vester Sottrup og var så et år på efterskole i
Oure, hvor der var fokus på sejlads, som er hans store lidenskab.
Han blev i 2011 udlært som tømrer, hvor han blev belønnet med den højeste udmærkelse - en sølvmedalje,
som den eneste på sit hold.
Det er en tradition i familien at værnepligten aftjenes ved Den Kongelige Livgarde og Hans Henrik blev den
syvende Michelsen ved Den Kongelige Livgarde.
Nu læser han til bygningskonstruktør i Århus.

Rasmus Michelsen
*1992-10-20
Rasmus Brock Michelsen gik i skole på Nydamskolen i Vester Sottrup og var så et år på efterskole i Oure.
Rasmus dyrker ligesom Hans Henrik også sejlads.
Han går nu i gymnasiet på Sønderborg Statsskole.
Fra august 2013 skal han aftjene sin værnepligt som den ottende Michelsen ved Den Kongelige Livgarde.
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Biografi Hans Jørgen Brock

Hans Jørgen Brock er født 1965-02-20 og vokset op på familiens gård i Dybbøl, hvor skolegangen også
foregik.
Han deltog som en ganske naturlighed i gårdens drift.
Efter konfirmationen fortsatte landbrugsinteressen. Hans Jørgen tog på Kalø landbrugsskole, men sprang
derefter over til handelsskolen i Sønderborg.
Han fik ansættelse i Birkerød, hvor han solgte landbrugsmaskiner - skrev også til Landsbladet.
Derefter fulgte ansættelse ved De danske Svineslagterier med kontor på Akselborg.
Han solgte SPF grise til udlandet - et arbejde, der medførte mange rejser i udlandet.
I slutningen af 1990´erne flyttede han fra Birkerød til Christiansfeld, hvor der byggedes hus med hjælp af
forældre og svigerforældre.
I 2010 skiftede han arbejde - forlod De danske Svineslagterier for at eksportere levende grise for et privat
firma.
Hans Jørgen er gift med Lene Brock - der er ingen børn i ægteskabet.
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Familien Niels Petersen Vinum
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Biografi Niels Petersen Vinum

*1939-10-04
Niels Vinum voksede op på gården i Bjørnskov. Den obligatoriske skolegang på 7 år foregik i
Rangstrup, medens de kirkelige handlinger afholdtes i Agerskov.
Niels søgte ikke yderlig skolegang efter konfirmationen, men blev karl hjemme på gården til 1957.
Faderen anbefalede Niels til at tage arbejde på en gård, hvor man kørte med heste. Det var
nødvendigt at lære hestekørsel, hvis der nu engang skulle blive krig igen og der ikke længere
kunne skaffes brændstof til traktorerne. På gården i Bjørnskov havde man jo nu kun traktorkørsel.
Faderen fandt altså som det naturligste i verden på det tidspunkt, at Niels skulle være landmand. I
Ustrup vest for Haderslev fandt man en gård, der udelukkende brugte heste til markarbejdet. Det
var hos Laurits Bruun i Vedbøl og Niels fik lært at køre heste - med Oldenborgere. Til november
1958 flyttede Niels til en gård i Sommersted - hos Claus R. Hjort. Det var i øvrigt en god
arbejdsplads.
Alle unge skulle på den tid være soldater. Fjenden var Rusland. Niels var soldat fra 1/11 1958 til
1/3 1960 i Haderslev.
I foråret vendte Niels tilbage til landbruget i Sommersted, men arbejdede for naboen Peter
Henriksen, da han ville give det dobbelte i løn. Den sommer blev brugt til at gennemtænke
fremtiden, og Niels besluttede at søge ind til DSB.
Det lykkedes og 1. november 1960 begyndte han som elev på Grindsted station - en hel ny
tilværelse var startet. I 63 søgte Niels til Sønderborg, etablerede sig ved køb af et rækkehus på
Agtoftsvej i Ulkebøl i 1964. Udbetalingen bestod af det beløb, Niels havde optjent i den tid han var
karl på gården derhjemme, hvor han kun havde fået udbetalt lommepenge. Og resten af
udbetalingen havde Rita sparet op ved at arbejde bl. a. på Solo margarinefabrik. Rækkehuset
kostede dengang 66.000 kr. uprioriteret og kursen på et 7 % s lån var dengang 73,5. I 1967 solgte
vi huset og byggede nyt på Vestervang i Ulkebøl. I 1976 byggede vi til huset og har løbende
moderniseret det, fortæller Niels.
Årene gik og Sønderborg station indskrænkede ret voldsomt. Niels søgte stillinger over hele
landet som rangerformand. Han var heldig og fik Padborg station. Senere søgte han til Århus og fik
en rangermesterstilling, som han bestred i 14 måneder - kom derefter igen til Padborg i en
tilsvarende stilling. Niels havde på et tidligere tidspunkt tjenestefri i 2 år fra DSB, hvor han var
varmeassistent på Ulkebøl Fjernvarmecentral. Niels sluttede sin karriere ved DSB år 2000 og gik på
efterløn.
Familien har livet igennem været fashioneret campister. De første 10 års campingliv foregik i
Smørmosen ved Svendborg og derefter besøgt hvert andet år. Børn knytter sig ofte stærkt til
opvækststedet.
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Niels og Ritas børn har også Smørmosen med i deres opvæksterindring. Senere samlede Niels og
Rita så mange ferie- og fridage sammen, så de hver vinter kunne nyde et længere ophold sydpå.
Nu i pensionisttiden bor de hver vinter 6 til 7 uger i en hotellejlighed i Porto Rico.
Familien investerede i 1990 i et sommerhus i Vemmingbund. Det lejes hovedsageligt ud.
Selv om Niels har arbejdet ved landbruget og DSB, så har han som årene er gået afsløret evner for
håndværksfag. Nævnes kan, at han selv har - næsten uden håndværkerhjælp - moderniseret deres
hjem med badeværelser, hvoraf det ene har spabad.
Fritidsinteresser kredser sig om medlemskab af sønderjysk forening, dans, sangaftner samt bl. a.
koncerter i Alsion.
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Biografi Rita Vinum

*1944-08-21
Rita Vinum er født i Krogager ved Grindsted. Hun er opvokset i byen - skolegang i 7 år,
konfirmation. Barndommen formede sig lidt anderledes end vanligt. På hendes fødeegn var det en
tradition, at børn om sommeren tidligt kom ud at tjene.
Efter konfirmationen blev Vilhelmsborg kro, Lemvig hendes første arbejdsplads. Hun arbejdede
både i køkkenet og med serveringsarbejde. Året efter til Silkeborg kurbad, hvor arbejdet dels
bestod i sygehjælp og servering. Senere ansættelse på Lego fabrikken i Billund, hvor hun
arbejdede i en lille montageafdeling med 7 medarbejdere. De producerede kasser med
legoklodser, der blev brugt af arkitekter. Et interessant arbejde.
I 1963 flyttede Rita med Niels til Sønderborg. Den 25/1 1964 blev Rita og Niels gift:

Senere på året købte de et rækkehus og familien var etableret. Rita fik først arbejde hos Tingleff
kaffe, hvor de også solgte lampeskærme. Senere ansættelse på Solo margarinefabrik.
Den 17/11 1964 føder Rita familiens søn og i 1969 og 1980 følger endnu 2 sønner. Børn kræver
også tøj. Rita ønskede selv at fremstille børnenes tøj – så meget som muligt - ved syning og
strikning, hvorfor hun anskaffede sig en strikkemaskine.
Rita etablerer sig som privat dagplejemor.
I 1972 blev Rita ansat i Sønderborg kommune som dagplejemor og den ansættelse varede til hun
tog sin efterløn i 2004. Rita lægger ikke skjul på, at hun er glad for børn, og at hun har haft et rigt
arbejdsliv.
Nævnes skal kontakten med børnenes forældre, der i nogle tilfælde er bevaret til den dag i dag.
Familiens store interesse for campinglivet, som beskrevet under Niels Vinum, har selvfølgelig også
Ritas interesse - ligesom deres ophold hvert år Sydpå. Hun nyder også dans, sang og koncertbesøg,
samt sit hjem, der holdes smukt.
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Biografi Lars Vinum

Lars er født og gået i skole i Ulkebøl.
Lars er uddannet folkeskolelærer og ansat på Øsby skole i Haderslev kommune.
Bor Øsby stadionvej 5, 6100 Haderslev.
Karen er uddannet skolelærer og ansat som viceskoleinspektør på Aller friskole i Christiansfeld
kommune.
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Biografi Bjarne Vinum

Bjarne er født, døbt og gået i skole i Ulkebøl.
Bjarne er togfører ved DSB.
Bor Poppelhegnet 8, 6400 Sønderborg.
Tine er sygeplejeske på Sønderborg sygehus.
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Biografi Peter Vinum

Peter er født, døbt og gået i skole i Ulkebøl.
Har været sergent elev i Ålborg.
Peter er uddannet automatik fagteknikker og ansat som teamleder hos TDC i Sønderborg.

52

Familien Carl Christiansen Winum

Oldemor, Herle, Carl og Gitte
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Biografi Carl Christiansen Winum

*1941-03-21 - †1974-12-27
Carl er født på slægtsgården i Bjørnskov som yngste søn i familien. Han fulgte sine søskende til
Rangstrup skole og blev ret tidligt sat til at udføre job på gården som sædvanen var i familien.
Skolegangen sluttede i Rangstrup ved udgangen af 7. klasse og konfirmationen foregik i Agerskov
kirke.
Carl blev ansat som medhjælp på familiens gård i Bjørnskov efter den specielle Hans Vinum aflønning – kost og logi, tøj og lommepenge. Selve lønnen blev stående i gården som opsparing, der
så udbetaltes, når Carl ville etablere sig som selvstændig landmand. Carl blev hjemme til 1961,
hvor han aftjente sin værnepligt som infanterist på Haderslev kasserne – 16 måneder med
afslutning i 1962.
Efter militærtjenesten blev Carl fodermester på en stor gård i Tirslund, hvor han var ansat fra
november 1962 til november 1963. Carl fortsatte sin uddannelse som landmand ved at blive elev
på Gråsten Landbrugsskole. I Tirslund blev Carl kæreste med Karen og de forlovede sig i september
1963. Den 1. februar 1964 blev de gift i Agerskov kirke – bryllupsfest på gården i Bjørnskov. Carl og
Karen flyttede nu ind på gården i Bjørnskov, hvor han blev medhjælper og aflønnet hver uge. Den
unge familie boede i starten sammen med ”de gamle” i stuehuset – ca. et års tid, indtil
aftægtshuset for enden af gårdens have stod færdigt. Det skal nævnes, at Carl den 1. februar 1964
afbrød sit ophold på Gråsten Land- brugsskole.
Snart overtog Carl gårdens besætning, medens faderen økonomisk drev jorden. Man forventede,
at Carl ad åre ville overtage familiens slægtsgård. Men det gik helt anderledes. I 1967 blev Carl og
hans fader uenig om gårdens økonomi og uenigheden var så stor, at et brud mellem dem ikke
kunne undgås. Carl købte en ejendom på 14 ha på Kongens Hede ved Bevtoft og forlod dermed
slægtsgården. Ejendommen var et statshusmandssted med relative gode bygninger, men snart
begyndte Carl at udvide staldbygningerne. Han byggede en svinestald, kostalden blev
moderniseret med tremmer og et loft blev indrettet til hønsehold – ægproduktionen blev hentet
af Holmgård rugeri.
Det skal nævnes, at Carl fik noget kvæg med fra Bjørnskov som udbetaling af den opsparede løn.
Moderniseringen af ejendommen kostede penge, så Carl tog lønarbejde på bl. a. mejeriet og en
maskinstation som supplement til gårdens indtægter. Det var nogle arbejdsomme år for familien.
I slutningen af 1971 fandt børnene Carl liggende besvimet. Det skete flere gange og i 1972
besvimede han mellem køerne, hvorefter Karen forlangte, at han gik til læge. Carl blev straks
indlagt på sygehuset i Haderslev, men sendt til dagundersøgelse i Århus. I august 72 blev han
indlagt i Århus, hvor et røntgenbillede afslørede, at han havde en hjertesygdom. Carl fik besked på
straks at opgive landbrugs-arbejdet – ja, han fik førtidspension, så syg var han.
Ejendommen blev solgt ret hurtigt og familien boede godt en månedstid hos broderen Peter,
hvorefter de i efteråret 72 flyttede ind i et nybygget hus i Agerskov.
Carl blev nu hjemmegående, medens Karen blev udearbejdende.
Den 27. december 1974 gik Carl en tur med sine 3 døtre i en lille skov mellem Agerskov og
Branderup, fordi børnene trængte til afveksling - juletræsfesten i byen om aftenen gav
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forventningsuro. Pludselig falder Carl om – børnene kan ikke komme i kontakt med ham – han er
død.
Johan Kirkmand
Som halv stor dreng kom jeg til Bjørnskov på sommerferie. Min 1½ år ældre fætter Carl blev hurtig
min bedste ven. Vi legede godt sammen, gik til hånde på gården og mange andre ting, så inden vi
så os om, var ferien slut. Den blev selvfølgelig gentaget og vores venskab og gensidige tillid blev
stærk. Da vi flyttede fra Arnitlund til Jørgensby i 1959 begyndte en ny periode, vi fulgtes sammen
til baller i weekenderne, hvor vi så på pigerne, dansede, drak øl og morede os. Carl blev uddannet i
land- og kvægbrug på gården hjemme hos sin far, kun afbrudt af militærtjenesten i Haderslev.
1962 mødte han Karen og blev forelsket, men det brød ikke vores venskab, vi kom hjem til
Bjørnskov til midnat og Karen brasede kartofler og spejlede æg til os, og så gik vi i seng. Om
morgenen kom moster Herle og vækkede os, hun smilede da hun så Karen og Carl i den ene
dobbelt seng og jeg lå i den anden. Nu var Carl klar til at flytte hjemmefra og stifte familie, Han
havde kun modtaget lommepenge, lønnen havde hans far sparet op til ham. Den blev udbetalt i
sortbrogede kreaturer og resten i kontanter til udbetaling på et middelstort landbrug syd for
Bevtoft. Her oparbejdede han et rentabelt udkomme til den kommende familie på tre piger, som
Karen fødte de næste 10 år, og han elskede sine fire piger over alt på jord. 1971 fik Carl problemer,
når han skulle løbe ned om morgenen for at hente køerne ind til malkning. Karen kunne høre en
falsk hjertelyd, når hun lagde øret på hans bryst. Så nu var det af sted til lægen og efter en del
undersøgelser blev diagnosen stillet, at hjertet voksede og det kunne ikke stoppes/helbredes. Carl
havde formentlig arvet sin morfars sygdom. Carl solgte gården og købte et hus i Agerskov og
passede nu sine tre piger, medens Karen gik på arbejde.1974 stoppede hjertet og jeg er glad for at
jeg fik lov til at bære ham til graven og sænke ham ned på det sidste hvilested på Agerskov
kirkegård. Det var med blødende hjerte jeg tog afsked med min bedste ven.
Bent Kirkmand

Tak for snak, det var rigtig hyggeligt og meget lærerigt. Jeg synes I gør et rigtig stort stykke
arbejde, det skal I vide, min mor glæder sig til I kontakter hende. Hun har rigtig meget at fortælle
jer, så I skal have god tid.
Som lovet har jeg skrevet lidt om min far, som jeg fik lov at have i 10 år.
Som helt lille var jeg tit med på marken i Bjørnskov, ellers tog jeg bare min trehjulede cykel og
kørte efter ham. Jeg var fars pige og førstefødte.
Vi flyttede til Bevtoft, hvor vi havde landbrug. Vi havde høns, de var på loftet. Vi skulle samle døde
kyllinger op hver morgen og om aftenen - puha, det var varmt og det lugtede grimt.
Vi havde køer, som skulle malkes og det var fars arbejde, men lige så snart vi kunne, skulle vi tørre
deres patter af, så de var klar til at blive malket. Når køerne skulle kælve, var vi altid ude for at se
og være med til at hive dem til verdenen. Mor skulle passe grisene og os børn samt klare alt det
huslige.
Der var også marker, der skulle passes - eks. rense roer, høste osv. Rense roer var med en hakke /
hånd kraft. Far mente, det skulle vi lære, så de kunne blive lidt hurtige færdige og jeg vil bare
sige, vi hadede det for det var virkelig kedeligt.
Det var sjovere, når der skulle køres traktor, for så måtte jeg køre, da jeg var den ældste. Nogen
gange glemte jeg at høre efter, hvad han sagde og trykkede speederen i bund, så han måtte løbe
bagefter. Det så sjovt ud, men puha han blev sur.
Jeg var også med til at køre halm hjem i laden og jeg sad altid højt oppe på læsset, hvilket jeg
synes var sjovt.
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Vi flyttede fra gården, da far blev syg og ikke kunne holde til det hårde arbejde som landmand
mere. Far kunne ikke arbejde mere pga. dårligt hjerte. Han kunne lige passe vores lille søster og en
lille dreng, som var lidt i dagpleje hos os, men det var ikke længe for kræfterne slap op for far.
I Agerskov fik vi lov til at få marsvin, en han og en hun og inden vi så os om havde vi ca.50 marsvin,
så der skulle noget græs/mad til. Det hjalp vores far med, men vi kom ret hurtig af med dem, da vi
ikke gad passe alle dem.
Far skulle have middagssøvn hver dag, han lå altid på sofaen med avisen over hovedet, så fluerne
ikke skulle drillede ham på næsen og vi børn skulle være musestille ellers blev han sur.
Der var ikke mange penge at gøre med da, han var på pension og der var kun en indtægt fra vores
mor, så vores julegave - det ene år - var en islændersweater fra Dahls Varehus i København. Den
skulle vi prøve med bind for øjnene alle tre. Far gik ind for traditioner, hvilket vi børn prøver på at
give videre til vores børn. En juleaften starter altid i kirken sagde han, så det gør vi.
Far gik mange ture med vores lille søster i klapvognen og snakkede med alle i Agerskov. Far var en
vellidt mand på egnen og alle kendte ham.
De havde også nogle venner, som de festede sammen med engang imellem. Den sidste fest, jeg
kan huske, var deres kobberbryllup, som de holdte lidt før datoen, da han mente, at han ellers ikke
kunne nå at opleve festen pga. hans sygdom.
Far så ikke meget til sine søskende, kun ved festlige lejligheder, når bedstemor og bedstefar holdte
fødselsdag eller andre begivenheder i familien. Far var rigtig glad for sin bror Peter, som også
dyrkede landbrug, så de to havde meget tilfældes. Han blev meget ked af det, da han mistede ham
i december 1972.
Den sidste gåtur vi var på sammen med far (ud af de mange) var d.27/12 1974 - den dag døde han
mellem sine tre børn i en skov. Vi skulle til juletræsfest på Agerskov Kro og vi glædede os rigtig
meget. Vi skulle have tiden til at gå og kørte ud til skoven for at gå en tur, men det blev den sidste,
for han kom ikke med os hjem igen.
Vores far var en rummelig person af sind, næsten altid glad og mild, snaksaglig over for alle dem,
han mødte på sin vej, sådan husker jeg ham.
Gitte Andersen
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Biografi Karen Winum

*1946-01-10
Karen er født i Gabøl og et par år senere flyttede familien til Kolsnap, hvor hun begyndte
skolegangen i 1953. Det var på den tid en typisk sønderjysk skole med en lærer og et klasserum til
alle klasserne. Rigtig mange landsbyer fik efter afstemningen i 1920 sådanne små skoler, for så var
der en sikker dansk mand i landsbyen - læreren.
I 1954 flyttede Karen til egnens nye fællesskole i Nustrup, hvor hun gik til og med 7. klasse.
Konfirmationen foregik i Nustrup kirke i 1960. Faderen var afgået ved døden i 1959, så Karens mor
var alene og indtægterne små, hvorfor der ikke blev råd til et efterskoleophold. Hun kom ud at
tjene hos en nabo, hvor 4 børn skulle passes samt udføres husligt arbejde. I starten af ansættelsen
boede Karen hjemme, da familien var i færd med at bygge nyt stuehus. Efter et års ansættelse
flyttede hun til et lærerpar i Nustrup, hvor der ingen børn var i familien, så arbejdet bestod
udelukkende af rengøring og medlavning. Ansættelsen var også her et års tid og et nyt arbejde
fandt hun i Tirslund på en stor gård, hvor der skulle laves mad til 9 personer hver dag. Det skal
tilføjes, at på det tidspunkt lavede man stort set alt selv i køkkenet ud fra egne produkter. Carl
Winum blev i efteråret 1962 ansat som fodermester på gården og Karen og Carl blev kærester.
Hun fik i aug.1963 ansættelse i huset på Bevtoft savværk.
Den 11/9 1963 blev de forlovet og den 1/2 1964 giftede de sig. Vielsen forgik i Agerskov kirke og
bryllupsfesten med den nærmeste familie på gården i Bjørnskov.
Karen og Carl flyttede ind på gården i Bjørnskov og boede i starten sammen med svigerforældrene,
og Carl blev ansat på ugeløn som medhjælp ved landbruget. Karen fødte om sommeren familiens
første datter.
Svigerforældre byggede i 1964/65 et aftægtshus ved gården, hvorved Karen overtog gårdens
stuehus.
I 1967 opstod der uenighed mellem Carl og forældrene, og et brud var uundgåeligt. Familien købte
en ejendom på Kongens Hede ved Bevtoft og et meget arbejdsomt liv begyndte. Ejendommen
skulle moderniseres og der blev opført nye avlsbygninger til bl. a. svineproduktion. Meget af
arbejdet udførte familien selv, og Carl tog desuden arbejde ved siden af gårdens for at tjene ekstra
til byggeriet. Det medførte, at Karen i perioder stod for meget arbejde på ejendommen samt passe
familien, der efterhånden blev forøget med yderligere 2 døtre.
I 1971 skete det, at familien fandt Carl besvimet under arbejdet på gården. I 1972 besvimede han
mellem køerne, og Karen forlangte, at han skulle gå til læge, der sendte ham til sygehuset i
Haderslev. Det sendte ham videre til et sygehus i Århus, hvor han fik dommen: sælg ejendommen,
du kan ikke klare at være landmand, for du har en alvorlig hjertesygdom. Ejendommen blev solgt
og familien flyttede til Agerskov i 1972. Karen blev nu udearbejdende - i køkkenet på
ungdomsskolen - for at klare familiens økonomi, da Carl blev førtidspensioneret.
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Den 27. december 1974 ramte endnu en tragedie familien - Carl døde under en travetur med
børnene. Karen var nu alene med 3 døtre.
Karen måtte selv tjene til familiens ophold samt klare det huslige arbejde efter arbejdstid - dertil
kom selve opdragelsen af døtrene.
Karen har bl. a. arbejdet på Gram køleskabsfabrik i Vojens, Bovlund plovfabrik - primært som
sprøjtemaler og som hjemmehjælper. Under arbejdet som hjemmehjælper pådrog Karen sig en
løfteskade og blev derfor i 1999 førtidspensioneret.
I 2004 flyttede Karen sammen med Børge Hansen i Odense. De blev gift i 2006. Karen har bag
huset med stor kreativitet anlagt en have, der fremstår smuk i sin form.
Karen har i dag slettet Winum fra sit navn - et nødvendigt sent oprør, da hun aldrig har følt sig
accepteret af denne familie.
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Biografi Gitte Andersen født Winum

*1964-05-31

Gitte Andersen er ældste datter af Carl og Karen Winum. Hun er født på slægtsgården i Bjørnskov,
hvor forældrene drev den for Carls forældre, der flyttede i aftægtsbolig. Den blev opført for enden
af gårdens have.
Samarbejdet mellem Gittes forældre og bedsteforældrene ophørte og familien købte en mindre
ejendom på Kongens Hede ved Bevtoft, hvor Gitte havde sin første barndom. Hun begyndte i
første klasse i Bevtoft skole, da hendes far fik konstateret en alvorlig hjertesygdom, der medførte,
at familien måtte sælge ejendommen. Et nybygget hus, der var til salg i Agerskov, blev deres nye
hjem og Gitte fortsatte i Agerskov skole til og med 10. klasse.
Faderens alvorlige sygdom fik stor indflydelse på Gittes barndom. Hun fandt ham adskillige gange
liggende bevidstløs og måtte tage affære, selv om hun kun var 9 - 10 år gammel. Efter faderens
død i 1974 kom nye krav ind i hendes barndom. Moderen måtte selvfølgelig blive på
arbejdsmarkedet, så Gitte passede naturligvis de mindre søskende - hun var jo den ældste.
Efter skolegangen tog Gitte arbejde som ung pige i huset i Agerskov i 1981 og 82. Det følgende år
gik hun på EUC og tog den etårige levnedsmiddeluddannelse. Det førte til en lærerplads som bager
i Rødekro - uddannelsen afsluttedes i 1987, men Gitte fortsatte ikke i faget.
I stedet blev hun ansat som hjemmehjælper - i dag sundhedshjælper. I mellemtiden havde hun
truffet Frank og de havde købt hus i Agerskov i 1984.
I 1988 fødte Gitte tvillinger - to drenge. En travl tid tog sin begyndelse. Tvillinger, arbejdet og
hjemmet skulle passes - dagene blev fyldt godt ud. I 1990 blev Gitte og Frank gift og i 1993 fødte
Gitte en pige.
I ungdomsårene var gymnastikken Gittes store interesse. Hun var aktiv gymnast, men snart blev
hun også leder - tog DGI’s kursus 1 og 2. Børneholdene havde Gittes interesse, men fortsatte med
moder/ barn gymnastik som leder.
Gitte er stadig som 48 årig social og sundhedshjælper. Hun er glad for sit arbejde.” Jeg har haft et
godt liv”, siger hun spontant med et stort smil. Fritidsinteresserne har ændret sig med årene - ja,
børnene er jo også rejst hjemmefra, så tiden fyldes ud med håndarbejde: Patchwork og strikning
kan nævnes som eksempler.
I 2009 fik Gitte desværre besked på, at hun havde arvet sin fars hjertesygdom: Hypertrofisk
kardiomyopati og har fået en ICD-pacemaker. Hun er i intensiv behandling, men medicinen har
bivirkninger: bl. a. træthed. Gitte har selvfølgelig advaret den øvrige Vinumfamilie, så de kan tage
deres forbehold, da sygdommen tilsyneladende er arvelig.
Siden 2010 har Gitte klaret et fleksjob fortsat som sundhedshjælper med et godt humør.
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Biografi Frank Andersen

*1962-09-22
Frank Andersen er født på Tarm sygehus, da familien på det tidspunkt boede i Sdr. Virum. I 1965
flyttede familien til Agerskov, hvor Franks barndom udfoldede sig med skolegang i byen til og med
10. klasse. Omplantningen fra Nordjylland til Sønderjylland har sat sine spor, kan man høre på
sproget, der har den sønderjyske tone.
Frank gennemførte en tømreuddannelse efter skolegangen, men arbejdede ikke fortsat i det fag.
Militærtjenesten foregik som MP' er i Skrydstrup, og værnepligten fandt sted i 1982/83 og varede i
9 måneder.
Den 3. november 1983 fik Frank ansættelse ved Arla Food i Branderup som lagerarbejder og der
arbejder han stadig på 28. år og er tilfreds.
I 1984 købte han hus i Agerskov og gennem årene er der blevet bygget til og moderniseret ligesom
der er opførte flere mindre bygninger på grunden. Arbejdet med forbedringer af huset er
selvfølgelig udførte uden hjælp af tilkaldte håndværkere.
Franks fritidsinteresse har bl. a. været idrætten. Han har dyrket fodbold, håndbold og badminton.
I en periode var Frank desuden formand for byfesten i Agerskov.
Det frivillige brandværn i Agerskov har også Franks interesse - han har i skrivende stund været
medlem i 28 år.
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Biografi Janus, Jan og Jette Andersen

Janus, Jan og Jette Andersen
Janus er født 1988-06-01 på Sønderborg sygehus. Opvokset og skolegang sammen med sin
tvillingebror i Agerskov. 10. klasse foregik ligeledes som broderen på Skibelund Efterskole. Et
ophold som de to drenge var glade for.
Janus blev også udlært som tømrer - men i Gånsager. Han fortsatte dog ikke i faget, men fik
ansættelse som lagerarbejde hos Bestseller i 2009/2010.
Værnepligten foregik også ved beredskabstjenesten, men i Herning.
Fritidsinteresser har været fodbold og badminton - han har også været træner.
I 2011 valgte Janus at tage en HF uddannelse på VUC i Åbenrå. Han bor i lejlighed i Agerskov.

Jan er født 1988-06-01 på Sønderborg sygehus, og barndommen foregik i Agerskov med skolegang
og fritidsinteresser. 10. klasse valgte Jan at gennemføre på Skibelund Efterskole.
Efter skolegangen gik Jan i lære som tømrer i Branderup - uddannelsen afsluttedes i Skærbæk.
Han fortsatte i faget - i knap et år - hos Madzen Byg i Agerskov.
Værnepligten foregik i Haderslev hos beredskabstjenesten.
Det skal nævnes, at Jans fritidsinteresse navnlig har været svømning.
I 2010 blev Jan ansat på mejeriet Kearry i Glamsbjerg og bor i Dalum ved Odense.

Jette er født 1993-02-01 på Haderslev sygehus - opvokset i Agerskov, hvor skolegangen sluttede
med 8. klasse.
Hun valgte 9. klasse på Skibelund Efterskole og fortsatte 10. klasse i Åbenrå.
I 2010 begyndte Jette en HF uddannelse på statsskolen i Åbenrå. Den afsluttes i sommeren 2012.
Jette bor nu i Åbenrå.
Fritidsinteressen er gymnastik.
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Biografi Anne Marie Rasmussen

Anne Marie (kælenavn Mie) er født 1966-07-07 på Gram sygehus, medens familien boede på
landejendommen på Kongens Hede ved Bevtoft. De første leveår foregik på ejendommen, men i
1973 flyttede familien til Agerskov, hvor hendes skolegang begyndte i 0´te og fortsatte til og med
8. klasse. Dog afbrudt af halvandet års ophold i Branderup - og skolegang i Branderup - da familien
var flyttet dertil.
9. klasse tog Anne Marie på Nordborg Slots Efterskole og 10. klasse i 1981/82 i Agerskov.
I 1982/83 gik Anne Marie på EFG i Åbenrå, hvor hun havde valgt levnedsmiddellinien, der førte til
en læreplads som butiksslagter hos Jespersen i Tinglev. I 1988 blev hun udlært.
Den første tid boede Anne Marie i Tinglev - sammen med Kent-Otto og i 1986 købte de hus i
Branderup samt blev gift.
Efter læretiden som butiksslagter havde Anne Marie job forskellige steder - bl. a. på mejeriet i
Branderup. I 1990 fødte hun en datter og fik barsels- og forældreorlov, hvorefter hun arbejdede
hjemme og fødte i 1993 og i 1994 familiens anden og tredje datter.
Anne Marie vendte tilbage til arbejdsmarkedet som vaskeriansat i Løgumgårde, men besluttede at
tage den etårige uddannelse som social- og sundhedshjælper, hvorved hun arbejdede i ca. et års
tid.
I 2000 tog Anne Marie en uddannelse som Agroassistent med speciale i svinepasning på
Ribekjærgård Landbrugsskole. Det er en uddannelse med teori og praktik, og den varede et år.
I 2002 fik hun arbejde på LM fabrikken i Hammelev, der fremstiller vinger af glasfiber til vindmøller
- ansættelsen sluttede i 2011, hvor fabrikken lukkede. Straks fik Anne Marie job på DSSM, hvor
man fremstiller tårne til vindmøller.
Som barn har fritidsinteressen været fodbold, der udfoldede sig i Agerskov og Branderup. I
vokenalderen støttes forskellige foreninger i Branderup, hvilket er gavnligt i så lille et samfund.
Det er blevet konstateret, at Anne Marie ikke bærer det gen, som kan udvikler familiens
hjertesygdom. Dog er hendes familie ikke gået fri af sygdom. I 2007 blev hendes mand - Kent-Otto
- alvorligt syg med nyresvigt. Anne Marie besluttede derfor at give sin mand den ene nyre.
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Biografi Kent-Otto Rasmussen

Kent-Otto er født 1964-02-01 i Eskilstuna i Sverige, hvor han boede et par år og i 1966 flyttede
familien til Branderup. Skolegangen foregik i Branderup til og med 7. klasse og konfirmationen i
Branderup kirke. Han fortsatte i 8. og 9. klasse på Kongeådalens Ungdomsskole.
Efter skolegangen gik Kent-Otto i den 4årige mesterlære på Branderup mejeri og blev udlært i
1984, hvorefter han blev indkaldt til at aftjene sin værnepligt på civilforsvarets kaserne i
Haderslev.
Tjenestetiden var på 9 måneder, men han tog uddannelse som ambulancefører og forlængede
tjenesten med 9 måneder med udstationering i Tinglev.
I Tinglev flyttede han sammen med Anne Marie Winum og de købte hus i 1986 i Branderup og
Kent-Otto fik igen arbejde på mejeriet i byen. Samtidig blev de gift.
I 1985/86 plagedes Kent-Otto af en bindevævssygdom og var sygemeldt en tid, men tog derefter
det store kørekort til lastbil.
Kent-Otto har livet igennem været specialarbejder - aldrig arbejdsløs - og følgende arbejdspladser
kan nævnes: kørt lastbil - også langturskørsel, arbejdet på jernstøberi, ved Danæg, margarinefabrikken i Vejen, IBI (fremstiller plastposer) samt arbejdet på vindmøllefabrikken i Hammelev.
I 2007 blev Kent-Otto syg med nyresvigt og kom i dialyse, indtil han fik en nyre fra sin kone. I dag
lever Kent-Otto som førtidspensionist.
Fritidsinteresser har som barn og ung været håndbold, hvor han har stået på mål. I de sidste 20 år
har jagt været den foretrukne interesse.
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Biografi Rikke, Pernille og Sofie Rasmussen
Rikke er født og opvokset i Branderup, hvor hun har gået i skole til og med 7. klasse samt er
konfirmeret i byens kirke. 8. og 9. klasse tog Rikke på Nordborg Slots Efterskole og 10. klasse i
Toftlund ved studenterkurset (STUK).
Efter skolegangen kom Rikke i mesterlære på mejeriet Naturmælk i Tinglev. Det er et privat
økologisk mejeri. Hun blev udlært i 2011 og boede hjemme i læretiden. Først kørte hun på knallert
til arbejdspladsen senere i bil. Knallertkørslen medførte en færdselsulykke med flere knoglebrud.
Rikke fortsatte ikke i faget og arbejder nu på DSSM, hvor der fremstilles tårne til vindmøller og hun
bor i Hyrup, der ligger i nærheden af Branderup.
Rikke har gymnastik som interesse. Hun har siden barn været aktiv gymnast, har taget DGI´s
kursus 1, 2 og 3, og leder nu børne- og springhold.

Pernille er født og opvokset i Branderup. Hun gik i Branderup skole til og med 6. klasse, hvor
skolen lukkede, så 7. klasse foregik i Arrild friskole.
Pernille flyttede derefter til studenterkurset (STUK) i Toftlund, hvor hun først tog 8., 9. og 10.
klasse og fortsatte på selve studenterkurset, der afslutter med studentereksamen i sommeren
2012.
Efter sommerferien venter militærtjenesten og drømmen om ansættelse ved politiet tager form.
Pernille bor hjemme.
Som barn var fritidsinteressen fodbold - i voksenalderen har hun taget jagttegn og er blevet jæger.

Sofie er familiens yngste datter, også vokset op i Branderup. Skolegangen begyndte i Branderup til
og med 5. klasse, hvor skolen lukkede. Hun fortsatte i Arrild Friskole i 6. klasse - flyttede til
Agerskov i 7.
Derefter valgte Sofie Fanø Efterskole, hvor hun tog 8., 9. og 10. klasse.
I skrivende stund (juni 2012) har Sofie været på produktionsskolen i Haderslev fra august 2011.
Hun bor hjemme.
Fritidsinteressen som barn har været fodbold.
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Biografi Karina Winum Hansen

*1972-01-19
Karina er født på Gram sygehus, medens forældrene boede på ejendommen i Kongens Hede,
Hyrup ved Bevtoft.
Et ½års tid derefter flyttede familien til Agerskov på grund af faderens hjertesygdom, hvorved
opvæksten de følgende år foregik i nævnte by såsom skolegang til og med 7. klasse. Karina boede
det meste af året, hvor hun gik i 7. klasse, hos storsøsteren (Gitte) i Agerskov, fordi hendes mor
(Karen) flyttede sammen med en anden mand i Brørup. 8. klasse foregik i Brørup ligesom hun blev
konfirmeret der. Forholdet mellem moderen og den nye mand holdt ikke og familien flyttede
tilbage til Agerskov, hvor Karina afsluttede 8. klasse. På Vojens Ungdomsskole tog hun 9. og 10.
klasse - 2 år som Karina var glade for.
Karina fortsatte skolegangen på EFG uddannelsen - butikslinien - i Åbenrå og fik i samme by
læreplads hos BR Legetøj. Under uddannelsen var hun på Odder handelsskole og læretiden
afsluttedes i 1993. Hun boede dels i Agerskov samt et år i Åbenrå sammen med Palle. Efter
læretiden blev Karina ansat i butikken og arbejdede der som ekspedient i ca. et års tid.
I 1994 fødte Karina familiens første søn - fik barsels- og forældreorlov, der varede i ca. 2 år.
I 1996 tog hun arbejde på kølefabrikken Gram i Vojens - i ca. 7 måneder.
Familiens anden søn fødtes i 1997 - igen barselsorlov og hjemmegående.
Karina giftede sig den 6/6 1998 med Palle Hansen, som hun havde boet sammen med siden
ansættelsen i BR butikken i Åbenrå.
Den 1. februar 1999 påbegyndte Karina en pædagoguddannelse på seminariet i Åbenrå og den
afsluttedes i august 2002.
Som pædagog interesserer det hende at arbejde med voksne handicappede og det er blevet
gennem årene til nogle ansættelser ved bofællesskaber - nævnes kan: Tønder, Løgum Gårde og
Rødding.
”At hjælpe andre har været det væsentlige i mit liv”, føjer Karina til sin beretning.
Karina fødet i 2003 familiens 3. søn og havde barselsorlov.
I 2010 skifter Karina endnu engang spor i sit arbejdsliv. Hun bliver ansat i Branderup Vuggestue ca. et år. Søger derefter plejefamilietilladelse, som hun får efter et 5 dages kursus og i begyndelsen
af året 2011 modtager hun et 7 timer gammelt drengebarn, som Karina nu er plejemor for og
dermed hjemmegående. Drengen er i skrivende stund ca. 1,5 år gammel og måske modtager hun
også hans lillebror.
Af fritidsinteresser skal nævnes gymnastikken. Som barn fulgte storesøster Gitte hende til
gymnastik i Agerskov og interessen holdt ved, så hun har været aktiv i Midtsønderjyllands
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Hovedkreds. Hun har også taget DGI´s lederkursus 1, 2 og 3, hvilket førte til lederskab af
moder/barn hold, puslinge, juniorhold samt unge damer.
Barndommens erindring kredser også om moderen interesse for at køre ud med campingvogn og
dermed at bo i telt. Årø var det fortrukne sted.
Generne i familien bærer på en hjertesygdom. Selv om Karina kun var ca. 2,5 år gammel husker
hun faderens død. Den 27. december 1974 var familiens børn utidige. De trængte til at komme ud
for at afreagere, men det regnede lidt. Om aftenen var der juletræsfest på Agerskov kro og
forventningen/glæden var svær at styre for børnene. Faderen puttede dem i bilen og kørte
halvvejen til Branderup fra Agerskov. De gik en tur i en lille skov og pludselig faldt faderen. De tre
børn troede, at han var snublet over et eller andet. Det havde han gjort før, men han blev
liggende. Gitte gik hen til han og vendte han om og de kunne ikke tale med ham. Gitte gav ordre
til, at den en af søstrene skulle løbe efter hjælp. I mellemtiden stod Gitte med hænderne på
Karinas skuldre, medens det regnede. Snart kom der hjælp. Pigerne blev sat ind i en bil og Karina
husker ikke mere.
For kort tid siden er det blevet konstateret, at Karina har arvet faderens sygdom. Hun er i
medicinsk behandling med de bivirkninger det giver. Desuden har lægerne advaret hende mod
stress.
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Biografi Palle Hansen

*1969-07-13
Palle Hansen er født i Nustrup, hvor han havde de første barneår og kom i skole. I 2. klasse (1977)
flyttede familien til Agerskov, hvor skolegangen fortsatte til og med 8. klasse. Konfirmationen
foregik i Agerskov, men skolegangen fortsatte på Vojens Ungdomsskole med 9. og 10. klasse i 1984
til 86. Det var en god tid med megen gymnastik.
Uddannelsen fortsatte på EFG og valget faldt på butikslinien.
Fra 1987 til 89 var Palle i lære hos Brd. Egholms Efterfølger i Haderslev - samt i deres afdeling i
Åbenrå og blev derefter ansat som Volvo disponent ved Åbenrå Busser i året 1990.
Skiftede til Skoda i Åbenrå som reservedelsmedarbejder fra 1991 til 93.
Palle var flyttet sammen med Karina Winum i Åbenrå og i 1993 købte de en ejendom i Gammelskov. 1 1999 bosatte de sig i Agerskov for i 2004 at købe en ejendom lidt nord for Branderup, hvor
de bor i skrivende stund. De forskellige bosteder har krævet en del istandsættelser, som for det
meste er udført selv med hjælp af en bekendt.
Midt i 1990 ´erne arbejdede Palle 2 år hos Toyota i Tønder, hvorefter han blev chef for
reservedelslageret hos Ford i Åbenrå.
I 2012 skiftede Palle arbejde til OH i Rødekro.
Som nævnt under beskrivelsen af Karina blev de gift i 1998.
Fritidsinteresser har været gymnastik og fodbold. Gymnastikken har været koncentreret omkring
springgymnastik med en rytmisk serie i 2. division (dermed konkurrencegymnastik) med
træningssted i Haderslev - bl. a. på kasernen. Den interesse førte til ledergerningen, hvor Palle tog
DGI´s kursus 1,2 og 3, der gav lederopgaver af gymnastik og fodbold i Agerskov.
Palle har også spillet en del fodbold i Agerskov.

67

Biografi Ronni, Nijas og Oscar Hansen

Ronni Hansen
Ronni er født 1994-01-29 på Haderslev sygehus og vokset op i Agerskov, hvor han har gået i skole
fra 0. til og med 8. klasse. Konfirmeret i Agerskov. Den videre skolegang - 9. og 10. klasse - forgik
på Vojens Ungdomsskole.
På ungdomsskolen tog han også jagttegn.
Desuden spiller han fodbold i Agerskov.

Nijas Hansen
Nijas er også født 1997-10-14 på Haderslev sygehus. Til og med 5. klasse gik han på Agerskov
skole, men skiftede derefter til Branderup Friskole, hvor han nu går i 8. klasse. Konfirmeret i
Branderup. Næste skoleår foregår på Skibelund Efterskole. Det er planen at tage 10. klasse på
Vojens Ungdomsskole. Den store fritidsinteresse er springgymnastik. Nijas har fået konstateret, at
han også er bærer af genet, der kan giver den omtalte hjertesygdom.

Oscar Hansen
Oscar er født 2003-05-17 på Haderslev sygehus. Han er vokset op på ejendommen ved Branderup
og begyndte på Branderup Friskole, men efter 1,5 år flyttede Oscar til en specialskole i Toftlund,
hvilket er det rette sted for ham. Det er også en stor fordel, at Karina er hjemmegående nu, så hun
kan modtage ham, når han kommer hjem fra skole.
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Familien Inga Jacobsen født Winum

Oldemor, Herle, Inga og Jacob
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Biografi Inga Jacobsen født Winum

*1947-04-04
Inga Jacobsen er vokset op på Vinumfamiliens gård i Bjørnskov og fulgte sine søskende til
Rangstrup skole, hvor hun gik i 7 år. Konfirmationen foregik i Agerskov kirke. Skolegangen fortsatte
i sommeren 1962 fra april til oktober på Sundeved Ungdomsskole. Inden ungdomsskoleopholdet
havde Inga (ca. et halvt år) været ung pige i huset hos en murermester i Rødekro, hvor hun
genindtrådte i pladsen efter skoleopholdet. Et halvt år senere blev Inga ansat som pige i huset hos
en slagtermester i Rødekro. Det gav interesse for at komme i lære som butiksslagter. Uddannelsen
varede i 3 år og indeholdt også en teoretisk del på handelsskolen i Åbenrå. Man bliver uddannet i
kundebetjening, varekundskab, udskæring af kød m. m. Selve slagtningen af dyr indgår ikke i
uddannelsen.
Inga fik derefter ansættelse i en slagterforretning i Kolding indtil 1969, hvor hun flyttede til en
købmandsbutik i Hellevad. Inga var blevet forlovet med købmand Peter Jacobsen fra Hellevad.
I 1970 blev Inga og Peter gift (21/2). Der er født 3 børn i ægteskabet: Jacob i 1970, Lisbeth i 1973
og Eva i 1981.
Inga flyttede altså i 1969 til Hellevad og begyndte arbejdet i byens købmandsforretning. Det blev
et livslangt arbejde, som først sluttede den 15/5 2009, hvor butikken lukkede - ialt i 40 år. Hun
udfyldte pladsen som husmor, medarbejder i butikken, ledelse af medarbejdere og kontakt til
kunderne, der mødte hendes venlighed, og dermed også til, hvad der rørte sig i byen og omegnen
- dag efter dag og år efter år. Det er ikke til at forstå, hvor tiden er blevet af? som Inga udtrykte
det. Ferier, nej det er der ikke blevet så meget tid til, fortsatte hun.
Der er også blevet tid til at engagere sig i byens liv. Hun har dyrket sin interesse for gymnastik,
været aktiv i beboerforeningen, siddet i bestyrelsen for husmoderforeningen - og nu i 2011 aktiv i
pensionistforeningen, hvor hun sidder i bestyrelsen.
Familien er medlem af Grænseforeningen.
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Biografi Peter Abel Jacobsen

*1947-01-04
Peter Jacobsen er født i Hellevad som søn af købmand Jacobsen, der var anden generation i byens
købmandshandel. Skolegangen foregik i Hellevad og suppleret med et ophold i vinteren 1962/63
på Sundeved Ungdomsskole.
Peter valgte at gå i købmandslære hos sin far i Hellevad. Uddannelsen tog 4 år, hvori der var
indbygget en teoretisk del nogle eftermiddage om ugen på handelsskolen i Åbenrå.
Værnepligten foregik som menig på kasernen i Fredericia og den varede et år.
I 1968 sluttede militærtiden og Peters far bad ham komme hjem, for forretningen skulle bygges
om til et supermarked, hvis den skulle følge med tidens udvikling og krav. Supermarkedsideen kom
fra USA og gik nu sin sejrsgang over vort land. Peter kastede sin ud i arbejdet og i 1969 fik han
hjælp af Inga - de giftede sig i 1970.
Bortset fra 1 år i Fredericia har Peter levet og arbejdet i Hellevad. Medregnet nogle år i
barndommen som medhjælp bliver det til ca. 50 års virke ved købmandshandelen i Hellevad. Det
er umuligt skriftligt at skildre til fulde 50 års arbejde med at betjene kunderne i Hellevad og omegn
med dagligvarer, men det er fakta. Desuden kom den lille erhvervsdrivendes pligt til at klare
regnskaber og papirarbejde til myndighederne - et arbejde der tiltog stærkt som årene gik.
Gennem årene har der også været ansat medhjælp, hvortil der skulle skabes en god arbejdsplads.
Ja, ferie som er de fleste danskeres højdepunkt hvert år, var der ikke altid tid til. Driften af
købmandsforretningen i Hellevad er et typisk eksempel på vor tids lille erhvervsdrivende, der må
arbejde mange timer hver dag og hvortil der stilles store administrative krav.
Pensionsalderen nærmede sig. Ingen af børnene ville overtage forretningen og det lykkedes ikke at
finde en købmand, der kunne eller ville finansiere en overtagelse af forretningen. Den store
verdensomspændende finanskrise medvirkede også afgjort til, at det var umuligt at skaffe penge
til et køb af forretningen i Hellevad. Den 15/5 2009 lukkede Peter og Inga butikken og blev
pensionister. Peter Jacobsen blev 3. og sidste generation af familien Jacobsen, der drev
købmandshandel i Hellevad. Peter og Inga blev boende i lejligheden på 1. sal over forretningen.
Ofte har der livet igennem været bud efter Peter som kasserer til foreningsarbejde i Hellevad.
Nævnes kan kassererjobbet for De fire Foreninger, der arrangerede bankospil og byfester, hvor
overskuddet gik til byens foreningsliv.
Selvfølgelig er han kasserer i pensionistforeningen nu da forretningen er lukket og tiden mere er til
udadvendt arbejde.
Familien er medlem af Grænseforeningen.
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Biografi Jacob Jacobsen
*1970-07-24
Jacob Jacobsen er opvokset i købmandsgården i Hellevad, hvor han gik i skole til og med 7. klasse.
Han tog derefter 9. og 10. klasse på Sundeved Ungdomsskole.
Erhvervspraktikken forgik på et trykkeri i Åbenrå, og efter 10. klasse tilbød dette trykkeri ham en
læreplads. I alt var Jacob ansat 16 år i Trykkerigården i Åbenrå, hvoraf de 4 år var læretid med et
handelsskole ophold som trykker.
I 2000 giftede Jacob sig med Annette Kjær Møller fra Hellevad. Der er 2 børn i ægteskabet.
Jacob besluttede i 2007 sammen med en kammerat at starte et trykkeri i Toftlund under navnet:
J L Skilt.

Biografi Annette Kjær Møller
*1974-01-13
Annette er fra Hellevad, hvor hun er vokset op.
Hun er udlært slagter.
Den 22/7 2000 giftede hun sig med Jacob.
Der er 2 børn i ægteskabet.
I Toftlund arbejder Annette som Børnehavepædagog.
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Biografi Lisbeth Wechselberger født Jacobsen
*1973-04-14
Lisbeth er den anden af Inga og Peter Jacobsens børn. Hun er opvokset i Hellevad med skolegang
og købmandsforretningen som centrum.
Efter konfirmationen tog Lisbeth 9. og 10. klasse på Sundeved Ungdomsskole.
Lisbeth valgte HTX studiet i Åbenrå, der snart lukkede og flyttet til Sønderborg, hvor hun tog
studentereksamen.
I Kolding blev hun uddannet til teknisk tegner.
Praktiktiden foregik i München, hvortil hun flyttede efter endt uddannelse.
Hun havde truffet Josef Wechselberger fra Østrig.
I 1999 flyttede hun til Østrig og er i dag bosat i Rachau Knittelfeld.
Der er 3 børn i ægteskabet.
Lisbeth har ikke arbejdet ved sit fag i Østrig, men passet hus og hjem. I dag (2011) har hun noget
arbejde på et kontor, der servicerer turister.

Biografi Josef Wechselberger
*1962-05-04 Østrig
Josef Wechselberger er gift med Lisbeth Jacobsen.
Han er østriger og de er bosat i Rachau Knittelfeld.
Josef Wechselberger er ansat i et tømrefirma.
Der er 3 børn i ægteskabet.
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Biografi Eva Jacobsen
*1981-08-23
Eva er også vokset op på købmandsgården i Hellevad. Skolegang i byen samt på Sundeved
Ungdomsskole, hvor hun tog 9. og 10. klasse.
Eva tog derefter på handelsskole i Åbenrå og blev forretningsudlært i Bilka i Kolding.
Blev ansat hos Flekgaard i Heillighafen. Arbejdskravene var store – for store for Eva, hvorfor hun
forlod forretningslivet.
Efter nogen betænkningstid valgte hun at tage lastbilkørekort og arbejde i knap 2 år ved et møbeltransportfirma.
I dag (2011) arbejder Eva som handicaphjælper og er bosat i Hellevad.
Eva er for tiden single.
Eva er her i 2013 flyttet til Gistrup sammen med Martin Andresen.
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Familien Else Wollesen født Winum
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Biografi Else Wollesen

*1948-07-21 i Bjørnskov
Else er den yngste af Hans og Herles 6 børn. Hun voksede op på familiens gård i den storfamilie
som Vinumslægten udgjorde. Nævnes skal det også, at Hans Vinums broder boede nærmest
gården samt at en anden broder havde en stor gård nede ved landevejen. Fra 1959 til 62 boede
endda familien Jørgen Kirkmand også i Jørgensby, hvorved familien blev øget med endnu en del
medlemmer. Skolegangen i Rangstrup ventede. Der var ca. 3 kilometer til skolen, så kravet var: lær
at cykle eller gå til skole. Else lærte at cykle, selv om hun kom lidt tidligt i skole, da en nabos datter
skulle have en at følges med. Efter 6 års skolegang i Rangstrup tog Else 7. klasse i Agerskov - også
konfirmeret fra Agerskov kirke i 1962.
I sommeren 1963 i 5 måneder, gik Else på Sundeved ungdomsskole.
På en gård er der altid rigeligt med arbejde. Else flyttede hjem indtil foråret 1964, hvor hun tog
plads i huset ved et mejeriudsalg i Aabenraa. Hun arbejdede også i udsalget, men foretrak allerede
om efteråret at flytte til bager Schuldt i Rødekro. I 1966 tog hun kørekort og flyttede til
Sønderborg, hvor hun på ret kort tid arbejdede i huset hos en slagter, en bager samt hos en
boghandler.
I 1967 ændredes Elses liv ganske meget. Hun forlovede sig 23/3 med Eigil Wollersen og flyttede til
Aarhus, hvor hun mest arbejdede med rengøring.
I 1968 blev Else og Eigil gift.
Fra 1970 til 1982 boede familien i Hjortkær, hvor de byggede hus i 1973/74. Else var
hjemmegående i årene 1970 til 75, hvor børnene var små. Klaus og Kent blev henholdsvis født i
1970 og 72. Senere 1982 fødtes Hanne.
I 1975 blev Else ansat på Hvilehjemmet i Rødekro. I 1978/79 tog Else sygehjælperuddannelsen og
fortsatte arbejdet på Hvilehjemmet i 32,5 år.
I 1982 overtog Eigil familiens tømrefirma i Hellevad, og familien flyttede til Eigil hjemby, hvor de
boede indtil 2001.
Pensionisttiden nærmede sig. Familien besluttede at købe hus i Gråsten - Brinken 15 - der ligger
meget smukt til et åbent område, hvor man også kan se havet.
Else gik på efterløn i 2008 efter at have arbejdet et halvt år i Broager.
Artiklen er skrevet i efteråret 2011 og det skinner igennem, at Else nyder pensionisttiden deltager i forskellige aktiviteter, samt med naboer, hvilket understreget af et sigende smil.
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Biografi Eigil Wollesen

*1944-07-01 i Hellevad
Eigil Wollesen er født i Hellevad, hvor hans slægt i 2 generationer har drevet en tømre- og
snedkervirksomhed. Hans skolegang og konfirmation foregik i Hellevad og han kom i lære som
tømrer og snedker hos faderen. Læretiden var på 4 år.
Militærtjenesten foregik i Fredericia som infanterist samt på sergentskolen i Helsingør.
Eigil tog konstruktøruddannelsen i Sønderborg - den varede i 3,5 år. Fik efter uddannelsen arbejde
hos firmaet Jytas i Århus, hvor han navnlig var optaget af at konstruere et hus, der indbragte
firmaet en pris.
Kæresten - Else Winum - var flyttet med til Århus og i 1968 giftede de sig. Familien flyttede i 1970
til Hjortkær og Eigil fik arbejde hos ingeniør og byggeforretning S. M. Sørensen i Åbenrå.
1973/74 var nogle travle år, da han byggede hus til familien og udførte det meste arbejde selv.
Faderen havde i 1975 et stort byggeri i Åbenrå, han sendte bud til Eigil om hjælp, hvorefter han
blev ansat i slægtens firma.
I 1979 købte Eigil familiefirmaet og de flyttede i 1982 hjem til Hellevad.
De følgende 22 år drev Eigil tømre- og snedkerfirmaet i Hellevad samt oprettede i 1986 et ApS
firma, der producerede plastvinduer, døre og udestuer.
Sidstnævnte firma blev en større og større del af arbejdet. Gennem årene var der 1 til 3 ansatte,
men i en enkelt periode var tallet på ansatte oppe på 18.
I 2001 flyttede familien til Gråsten - Brinken 15.
Tømrefirmaet var blevet lukket i 1999 og ApS firmaet i 2002, hvorefter Eigil gik på pension.
Pensionisttilværelsen nydes hjemme.
Der er bygget en udestue til huset samt lavet forskellige anlæg, som interesserer Eigil.
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Biografi Klaus og Jane Wollesen

Klaus og Jane med børnene Nikolai, Mark og Sara

Klaus Wollesen er født 1970-06-11 og vokset op i Hjortkær, hvor han gik i skole til sit 12. år.
I 1982 flyttede familien til Hellevad og fortsatte skolegangen der.
Men 8. klasse foregik på hans gamle skole i Hjortkær.
9. og 10. klasse tog Klaus på Sundeved Ungdomsskole.
Klaus fortsatte derefter på den etårige handelsskole og kom i lære hos Cimbria Tømmerhandel i
Åbenrå.
Han trak frinummer og slap derved for militærtjenesten.
Den 30/4 1994 giftede Klaus sig med Jane Vilstrup Hansen.
Klaus arbejder i dag 2011, som repræsentant og familien er bosat i Rødekro.
Jane er født 1970-08-16 og vokset op i Skrydstrup ved Vojens.
Hun er uddannet på Nordisk Byggekemi (NBK).
Jane blev i 1994 gift med Klaus Wollesen og familien er bosat i Rødekro.
I dag 2011, ansat på undervisningscentret i Aabenraa.
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Biografi Kent Wollesen

*1972-09-12 i Hjortkær
Kent Wollesen er dels vokset op i Hjortkær og Hellevad.
Skolegangen er forgået i begge byer.
9. og 10. klasse tog Kent på Sundeved Ungdomsskole.
Han fortsatte på den etårige handelsskole og kom i lære på Trykkergården i Aabenraa.
Kent har stor interesse i It teknologien, hvorfor han startede eget firma med tilbud om It løsninger.
Efter et par år lukkede han firmaet og tog i 2006 arbejde på Danfoss.
Kent er bosat i Gråsten og er ugift.
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Biografi Hanne og Morten Olesen

Hanne, Morten og Malthe i 2008
Hanne Wollesen er født 1982-09-18 og vokset op i Hellevad, hvor hun også gik i skole - 8. klasse i
Hjortkær.
9. og 10. klasse på Sundeved Ungdomsskole.
Hanne fortsatte skolegangen et år, på Den tekniske Skole i Åbenrå, og kom derefter på
dekoratørlinien på handelsskolen i Svendborg.
Papirmuseet i Gråsten oprettede en læreplads til hende og hun er stadig ansat på museet og har
en årrække været bosat i Gråsten.
Hanne fik en dekoratøropgave på 3 uger i Grønland, hvilket var en stor oplevelse.
Den 15/5 2010 giftede hun sig med Morten Olesen.
Familien er i dag bosat i Bovrup.

Morten Olesen er født 1980-05-23 og vokset op i Bovrup. Han aftjente sin værnepligt ved
Livgarden.
Morten er uddannet bygningsmaler.
I dag 2011, styrer han lageret ved et el firma.
De er i dag bosat i Bovrup, hvor familien har et hus.
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Biografi Peter Ottsen Petersen

*1910-01-29 - †1936-03-21
Peter er født i Hønkys som den ældste af den store børneflok på 10. Han kom i skole 1917 i Hønkys
og snart måtte han hjælpe til ved landbruget, som alle børn gjorde på den tid. Halvdelen af hans
skolegang foregik i en tysksproget skole og den anden halvdel i en dansksproget skole på grund af
Sønderjyllands indlemmelse i Danmark i 1920. Den tyske skolegang fik ingen indflydelse på hans
sindelag.
Konfirmationen foregik i Rise kirke, fordi familien flyttede til Rise i foråret 1924.
Peter kom på efterskole i Skanderup, og vedholdende beretninger oplyser, at han under det
ophold fik maveproblemer, der blev kroniske. Desuden fik han konstateret tuberkulose.
Han arbejdede ved landbruget, og fra faderens død i 1929 hjalp han med at drive landbruget
derhjemme sammen med sin mor! Han passede sit arbejde, var en stille og rolig natur med et
glimt i øjet. Han havde en kæreste, men forholdet ophørte, da hendes familie ikke mente, at Peter
var god nok til deres datter.
I januar 1935 fejrede han sin 25 års fødselsdag på Risehus, hvor han ikke lagde skjul på, at det nok
blev sidste gang, at han indbød til fest.
En overgang var han indlagt på sygehuset i Åbenrå. Det havde en afdeling for tuberkulosepatienter.
21/3 1936 døde han af bughindebetændelse.
Han blev begravet på Rise kirkegård ved siden af sin far.
Artikel i avisen:
Jordefærd, Rise, fredag
I går eftermiddags jordedes Peter Petersen på Rise kirkegård. Til båren var sendt et væld af
blomster og kranse og et ualmindeligt stort følge fulgte den unge mand til det sidste hvilested.
Efter en højtidelighed i hjemmet førtes båren til kirken. Foran gik unge piger og strøede blomster,
og sognepræsten pastor Kallenbach Pedersen talte smukt og gribende over afdøde og forrettede
jordpåkastelsen.
Efter begravelsen samledes følget til en mindehøjtidelighed i Rise hus.
Fra folketælling 1925 fundet følgende på opslag 179:
Peter Petersen
* 29.jan 1910 i Egvad.
· Bopæl den 5.nov. 1924 i Rise.
· Tjenestedreng ved familien Schmidt i Rise.
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Familien Nikoline Marie Kjerkemand

Biografi
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Biografi Nikoline Marie Kjerkemand født Petersen

* 1912-09-08 - †1995-06-19

Nikoline blev født i Hønkys - lidt vest for Rødekro - og døbtes i Egvad kirke. Hun gik i Hønkys skole
fra 1919 til 1923, hvor familien flyttede til Rise. Den resterende skolegang og konfirmation foregik i
Rise, Selvom hun begyndte skolegangen under tysk styre, kom det tyske sprog ikke til at præge
hendes skolegang. Hun forstod kun lidt tysk, talte og skrev det ikke. Efter konfirmationen i 1926
kom hun ud at tjene, hvilket blev afbrudt, da hendes far døde i 1926 - hun måtte hjem for at
hjælpe med at passe sine 6 mindre søskende, hvor hun fik kælenavnet: Linne!
Snart kom hun ud at tjene igen, men støttede sit fattige hjem - de små søskende fik derefter hver
en gave mere til jul: Gave nr. 2! Efter faderens død var der kun råd til en gave til børnene juleaften.
Nikoline hjalp også på anden måde sit tragedieramte hjem.
Jeg kan ikke redegøre for, hvor hun var ansat som "pige i huset" i de følgende år, dog ved jeg, at
hun en tid arbejdede på alderdomshjemmet i Åbenrå. Men de fleste pladser havde hun på
forskellige gårde. Hun nød at arbejde i marken som afveksling, ligesom hun var den hurtigste til at
malke en ko i miles omkreds også sammenlignet med mænd. Hun udviklede en velproportioneret
og stærk krop, der sammen med sin lattermildhed, smilehuller og stærke øjne havde en
fordelagtig og bemærkelsesværdig udstråling. Hun søgte gerne omgang med folk for at snakke og
spøge, så der kom liv og latter omkring hende.
Trods sine gode kræfter fik hun en plads, hvor de var ganske hårde ved hende, så hård at lægen
sendte hende på rekreation en tid på Rømø.
I slutningen af 1930'erne hjalp hun sin storesøster Herle og hendes mand Hans Vinum, der havde
en gård i Bjørnskov ved Rangstrup, med høstarbejdet. Nikoline rakte kornnegene med en fork op
på vognene. Hans Vinum arbejdede sammen med sin broder, der også havde en gård i Bjørnskov.
En dag rakte hun negene op på en vogn til broderen - Peter Vinum, og da de var kommet ned i en
lavning på marken, sprang han af vognen og væltede Nikoline ned på jorden, men så nåede han
ikke længere i sit forehavende, for hun overmandede ham og holdt ham fast, indtil han sagde
undskyld, hvorefter hun gik hjem til gården, tog sin cykel og kørte hjem til Rise, hvor hun fortalte
episoden til sin mor, og de to kvinder lagde låg på den sag i ca. 50 år.
Den 13. maj 1939 giftede Nikoline sig med Jørgen Kjerkemand i Rise kirke med efterfølgende fest
på Risehus for de to store familier samt venner. Brudeparret havde truffet hinanden på Hellevad
Vandmølle, hvor de arbejdede henholdsvis som kokkepige og forkarl.
De købte en lille ejendom i Diernæs ved Hoptrup, i dag Peblingegyden 7, på 10 tdr. land, 2 køer, et
par grise og høns. Ejendommen lå i landsbyen, 5 tdr. god jord lå ca. 0,5 km. mod nord og 5 tdr.
græs lå ved stranden - 1,5 km. dertil
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Ejendommen var for lille til at leve af. Der måtte arbejdes på gårdene i landsbyen. Nikolines
arbejde udgjorde følgende på forskellige gårde: Roerhakning i forsommeren, høstarbejde som at
sætte negene i skokker, hjemkøring af kornnegene, tærskning og syltning om efteråret. Ind i
mellem storvask og rengøring, havearbejde, hjalp ved familiefester, vintertærskning. Hun lod sig
også ansætte for et halvt eller helt år som malkekone, malkede med hænderne, på en gård.
På egen jord var der en stor have. Hun dyrkede grønsager, hakkede roer, høstarbejde og under 2.
Verdenskrig hakkede hun også mellem tobaksplanter, rensede æg til salg og passede dyrene samt
det huslige, hvor der fra julen 1942 var født 2 drenge, i 1944 kom Otto Kjerkemand (han var dværg
- 1,38 cm. høj) til at bo hos familien og i 1948 fødtes endnu en søn.

Bent, Kay og Johan
Arbejdets omfang varierede meget i de forskellige årstider og om hendes mand havde fast
arbejde: I tørvemoser om sommeren, dræningsarbejde om efteråret, fodermesterarbejde,
høstarbejde o.a. Ofte om sommeren måtte hun derfor klare malkningen af de 2 køer, der gik på
græs ved stranden. Hun cyklede de 1,5 km. med en 40 liters spand derned og havde den fuld af
mælk på cyklen hjem, hvor hun halvdelen af vejen måtte trække op af 2 meget stejle bakker.
Vejen kan ved bakkerne kaldes en hulvej af grus og meget hullet.
I august 1946 brændte familiens stuehus og stald ved et lynnedslag. Familien måtte løbe ud af
huset i nattøj og fik meget lidt med ud - alt brændte. Branden påvirkede Nikoline stærkt, og hun
begyndte at ryge ganske mange cigaretter.
2 Verdenskrig var de stærke meningers tid. For og imod nazismen delte folk i familier og landsbyer
og skabte fjendskaber, der kunne nå middelalderlige dimensioner. Jørgen Kjerkemand deltog i
disse diskussioner og var vel ofte "Rasmusmodsat", men han troede (håbede) med den naive
politiske indsigt, som han besad, at nazismen ville skabe bedre vilkår for fattigfolk, hvilket klart
fremgik af det danske nazistpartis program. Denne idealisme blev et med nazisternes verdenskrig
og dens brutale undertrykkelse og udryddelse af hele folkegrupper (jøder, sigøjnere osv.).
Ved fredsslutningen i maj 1945 tog menigmand hævn over de personer, der ikke havde haft de
"rigtige" meninger - det gik ud over familien Kjerkemand i landsbyen Diernæs. Nikoline måtte
finde nye veninder. Fandt kun en. Den situation gik hende på, og man hørte første gang
sætningen: "Folk regner os ikke!", med bitterhed i stemmen. Hun søgte ofte kontakt med folk,
men det blev kun overfladiske bekendtskaber.
Den 10. december 1949 begyndte et nyt liv for hende. Familien købte en ejendom på Arnitlund
Mark - Grusgravvej 2 - 20 tdr. land plus 8 tdr. forpagtet, 2 heste, 4 køer samt opdræt, 20 til 30
grise og 50 til 100 høns. Ny egn, nye naboer, der kunne begyndes forfra! Familien var som nævnt
på 6 personer, og de huslige forhold var meget primitive. Fra 10/12 1949 til en af de første dage i
december 1951 var der ikke indlagt elektricitet på ejendommen. Petroleumslamper skulle hver
dag pudses og gøres klar. Der fandtes intet vaskerum på ejendommen. Al tøjvask foregik i gryder
på komfuret og derefter med håndkraft i en balje - om sommeren ude og om vinteren i et ret lille
køkken. Først i 1956 blev der råd til en gruekedel, der blev opvarmet ved gas. Vandforsyningen var
84

en pumpe over en brønd på gårdspladsen. Der var store problemer med pumpen om vinteren, da
den ofte frøs. Der stod altid en spand (10 liter) med vand ved siden af komfuret. Hvert år havde
hun en stor sylte-, marmelade- og saftproduktion til familiens brug. Hun syltede: asier, græskar,
rødbeder, blommer, pærer og stikkelsbær. Saften bestod af: solbær, ribs, hindbær, rabarber og
hyldebær - et år havde hun alene 56 liter hyldebærsaft på flasker. Dertil kom marmelade og gele'
af mange produkter fra haven.
Familien havde ingen penge. Nyt tøj købte man sjældent. Det gamle skulle konstant repareres eller
sys om, ligesom strømper fra 6 personer skulle stoppes. En nabohusmandskone fortalte
glædesstrålende i 1951, at hun havde fået en ny kjole, og at det var 11 år siden, hun sidst havde
fået en ny - denne historie for at belyse økonomien på disse ejendomme på den tid.
Nikoline nød at arbejde med ved landbrugsbedriften. I de 10 år familien boede ved Arnitlund
malkede hun næsten hver dag morgen og aften med hånden de to af køerne. Begrebet ferie
eksisterede ikke. Ellers deltog hun i årets arbejde på ejendommen: Om forsommeren f. eks.
roerhakning. Hun var ved det arbejde både højre og venstre håndet, hvorved hun kunne skifte
stilling hele tiden, og hakkede derfor flest roer af alle i familien. Af og til hjalp hun en nabo med
roerhakningen, men arbejdede ellers hjemme. Hun deltog i høhøsten, tørvegravningen - familien
gravede selv deres tørv til brændsel i mange år, høstarbejdet, optagningen af kartofler,
roerarbejdet, vintertærskningen og ind imellem skulle haven passes. Det var 10 hårde arbejdsår i
Arnitlund, men også det meste af tiden med store økonomiske problemer, hvilket også sled
psykisk - ikke mindst på hendes mand Jørgen Kjerkemand, der i den periode kunne være vanskelig
at omgås.
1959 flyttede familien til en ejendom på samme størrelse i Jørgensby ved Agerskov - Jørgensbyvej
15. Den havde vaskerum, indlagt varmt og koldt vand, moderne kloset, centralvarme - det føltes
som at komme i paradis! Familien var nu nede på 4 personer, arbejdet var stort set som
ovenstående beskrevet. Dog skulle der ikke graves tørv og tages så mange kartofler op som i
Arnitlund. Til gengæld skulle der dagligt renses æg til salg, da hønseholdet var oppe på ca. 150.
1962 flyttede familien i et parcelhus i Broballe - Skolemarken 38 - ved Nordborg på Als. Som godt
50årig fik hun arbejde på Danfoss. Efter en del år gled hun ud ved en rationaliseringsrunde og gik
arbejdsløs til sin pensionering.
Efter nogle år begyndte helbredet at svigte. Til sidst kunne hun kun med stok bevæge sig rundt
inde i huset. Synet var dårligt - kunne ikke lave håndarbejde - på grund af grå stær. Hendes ellers
så aktive og udadvendte liv endte ved husets udgangsdør. Det livslange hårde fysiske arbejde, hvor
hun ofte kappedes med mændene, havde sat sine spor i kroppen - skulle "betales" nu!
I løbet af nogle år fik hun nye knæ, nye hofter og blev opereret for grå stær på begge øjne. Hun
kom sig forbavsende hurtigt efter disse operationer. Stokken kunne stilles væk. Snart var hun på
ture, gik på trapper som før sygdommene. Håndarbejdet blev genoptaget.
Trods den positive udvikling af hendes helbred sporede man i disse år en tiltagende pessimisme i
hendes livssyn. Hun havde svært ved at holde humøret og følte sig ikke regnet her i livet.
Nu var der kun gigten, der plagede fysisk. Det lykkedes at komme på et par kurophold på Gråsten
Gigtsanatorium. Hun gik en tid til kontrol i Gråsten. Efter den sidste kontrol, da hun gik ned ad
trappen i Gråsten, brækkede hun lårbenet. Et langt sygeleje begyndte.
Flere forsøg på at få hende til at gå mislykkedes. Hun turde simpelthen ikke, så rullestolen blev en
årrække hendes faste plads. Snart stødte en række sygdomme yderligere til - hun blev
sengeliggende derhjemme. Talrige hospitalsophold fulgte i sygdomsperioden, indtil hun døde den
19/6 1995.
Hun blev bisat på Oksbøl kirkegård ved Nordborg.
Et langt slidsomt liv var til ende, havde nået sit mål!
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Biografi Jørgen Petersen Kjerkemand

*1914-03-03 - †1998-05-10
De første efterretninger om Jørgen kommer fra onkel Wilhelm i Rendsborg, der fortalte, at han i
1920 besøgte sine svigerfamilie i Hellevad, og en dag sad Jørgen (6 år gammel) højt oppe i et træ
og spillede violin. Et mærkeligt sted at spille violin, men det skyldtes, at han havde stjålet violinen
fra sin storebroder, og han kunne ikke få fat i Jørgen på de tynde grene i toppen af træet. Jørgen
Kirkmand gik i Hellevad skole, hvilket han var glad for. De vidste, hvornår de skulle være rolige, for
lærer Berg havde været med i krigen og havde et ar i hovedet. Det blev helt blåt, når han var ved
at blive gal.
En gang skulle han sidde efter, når de andre børn gik hjem. Han kunne ikke et samlevers uden ad.
Lærer Berg spurgte, hvorfor han ikke havde lært salmeverset? Jørgen Kirkmand svarede, at han
ingen salmebog havde! Berg gik til skabet, tog en salmebog og skrev hans navn i den og sendte
ham hjem. Hidtil havde Jørgen Kirkmand i klassen lært versene ved at høre kammeraterne
fremsige dem. På eftersidningsdagen var han den første, der skulle fremsige verset, derfor gik det
galt.
Jørgen vendte gang på gang i sit liv tilbage til denne gave fra lærer Berg. Det har tilsyneladende
været en hel uforståelig gestus fra en betydende person i det lille landsbysamfund - Hellevad over for den fattigste og mest forfulgte familie i området, at det ikke kunne glemmes. Altså, en
gestus til livslang undren over dette skulderklap - anerkendelse, som min far opfattede lærerens
handling - siger noget om familiens og dermed om skoledrengen Jørgens placering under de
sociale rangstiger - familien havde ikke råd til en salmebog. Familien boede i øvrigt i egnens
fattighus.
Jørgen blev i 1928 konfirmeret i Hellevad kirke, og de følgende 11 år arbejdede han næsten kun
ved landbruget. En kort periode hjalp han sin broder Frederik ved lastbilkørsel. Som
landbrugsmedhjælper var han først på Hellevadegnen, senere i nærheden af grænsen ved Kruså bl.a. i Kiskelund for at slutte af på forskellige gårde i nærheden af Hellevad. Han var forkarl på
Hellevad Vandmølle fra maj 1938 til maj 1939. Lønnen var 600 kr. plus kost og logi. Han blev ikke
soldat, kasseret på grund af nedsat syn på højre øje.
På Hellevad Vandmølle blev han enig med kokkepigen - Nikoline Petersen - om, at de skulle gifte
sig, hvilket skete den 13. maj i Rise kirke med efterfølgende stor fest på Risehus.
Samtidig købte han en lille ejendom på 10 tdr. land i Diernæs, Hoptrup sogn. Jorden og bygninger
lå 4 forskellige steder - 2 køer, få grise og 50 til 100 høns. Der skulle arbejdes som daglejer på
egnen, i tørvemoser om sommeren, på Skrydstrup flyveplads i slutningen af Anden Verdenskrig,
ved dræningsarbejde, som fodermester på en gård m.m.
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I midten af august 1946 brændte stuehuset og stalden, der var bygget sammen, en morgen tidlig
af et kuglelyn, der ramte bygningen. De 4 familiemedlemmer sprang ud af sengene ved et
øredøvende brag og måtte kort tid efter løbe for flammerne. De fik næsten ikke andet end deres
nattøj med ud. Der blev kun bygget et stuehus på brandtomten - en mindre kostald blev indrettet i
lade bygningen, der blev reddet ved branden. Jørgen Kirkmand havde fra barndommen og
ungdommen 3 store interesser: musik, læsning og diskutere politik. Han spillede som nævnt violin,
desuden mundharpe og harmonika - kun efter gehør, noder lærte han aldrig. Han behøvede kun at
høre en melodi en gang for at kunne spille den. Mundharpen var hans foretrukne instrument. I
1940'erne i Diernæs spillede han ofte om sommeren en hel aften, hvor naboer kom og hørte på.
Som tjenestekarl fortælles der, at han ofte cyklede gennem landsbyen, hvor han arbejdede,
medens han spillede på harmonikaen. Hans repertoire var danske populære melodier - især
beundrede han Viktor Cornelius og Axel Schiøtz - samt tysk- og Østrig/Ungarsk musik – navnlig
operettemelodier. Han havde selv lært sig tysk - forstod også plattysk - og bevægede sig sprogligt
endnu mere frit mellem sønderjysk og tysk som unge mennesker i dag (2003) bevæger sig mellem
dansk og engelsk. Han spillede på sin mundharpe helt op til sin død - altså i næsten 8o år. I
vinterperioden læste han næsten hver aften. Det gjorde ham til den største låner ved
skolebiblioteket i Diernæs. Jeg har også set ham tage cyklen og køre til Haderslev (12 km.) For at
låne bøger. Hans store interesse var rejsebeskrivelser fra hele verden - navnlig Grønland. Jørgen
Kirkmand diskuterede som ung livligt politiske emner. Fattigdommen i barndomshjemmet og de
meget alvorlige økonomiske problemer i 1930'erne, men endnu mere opvæksten under de sociale
rangklasser prægede ham afgørende livet igennem, så hans udgangspunkt var altid, at fattigfolk
skulle komme til ære, værdighed, og de skulle have en højere løn. Hårdt og ærligt arbejde skulle
respekteres og belønnes. Han så ingen socialistisk revolution komme i Danmark. Han så imidlertid
løfter, der kunne indfri ovenstående i det nazistiske partis program og hentede ofte argumenter
derfra i sine diskussioner uden at være nazist, men for at være den stædige "Rasmusmodsat." Det
gjorde ham meget upopulær - navnlig lige efter befrielsen i 1945 i Diernæs. Han blev i visse kredse
i den lille by udstødt.
Efter branden søgte han om tilladelse til at nedlægge det lille landbrug i Diernæs. Tilladelsen blev
efter lang tid givet, jorden solgt og huset byttet med et husmandssted på Arnitlund Mark ved Over
Jerstal. Familien flyttede 10/12 1949 og kunne begynde på en frisk. Ejendommen var på 20 tdr.
land samt 8 tdr. land forpagtet ved kommunen, 2 heste, 4 køer, 2 til 3 kalve og kvier, 4 grisestier op til 20 ¬ 25 stk., når der var smågrise, ca. 100 høns og en del maskiner - eget tærskeværk og
halmpresser. Jo, det så lovende ud, selv om bygningerne var simple, selv efter datidens forhold.
Men ejendommen lå i et lille område, hvor der endnu ikke var kommet elektricitet - det blev først
indlagt i december 1951. Ingen badeværelse, men et das som sidetilbygning til stalden. Dør mod
vest direkte ud i det fri, ingen varme, ingen lys. Intet vaskerum (bryggers), indgang fra en smal
gang til køkkenet. Brønd og pumpe til vand på gårdspladsen.
Jørgen Kirkmand var stolt over erhvervelsen - køre sine egne heste. Det var lykken - ja, sejren over
fattighustilværelsen, hvor han var vokset op. Startkapitalen den 10/12 1949 var 300 kr.. Det blev
nogle meget svære økonomiske år. Fra foråret 1950 kørte han mælk til mejeriet i Over Jerstal med
sine heste. Det tog fra kl. 07.00 til ca. kl. 12.00, og den tur skulle køres hver dag året rundt i storm,
i regn, i frost, i snestorm! Ca. 7 år kørte han med heste, så tog naboen turen. Han købte en
Ferguson traktor i 1956, og året efter kørte han mælk med den.
Det kneb til tider alvorligt for Jørgen i de år at holde humøret i hverdagen. Dertil kom at
temperamentet løb af med ham, når noget drillede. Det kunne i perioder være vanskeligt at være
heste og familie under ham.
Man fandt ret store mængder af grus på ejendommens jorde. I 1559 fik han et tilbud fra en grus
entreprenør, som han ikke kunne sige nej til.
Han købte en ejendom på samme størrelse i Jørgensby ved siden af TV-senderen ved Rangstrup.
Dyr og maskiner kunne medtages. Stuehuset var større ¬ flere værelser, badeværelse,
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centralvarme og i stalden fodergang. Stalden og laden var bygget sammen. Vild luksus, synes vi.
Han købte også en bil - en Ford, der gav ganske store reparationsregninger.
Jørgen Kirkmands store interesse som landmand var markarbejdet, som han også var dygtig til.
Men udviklingen i dansk landbrug gik i retning af, at pengene skulle tjenes i stalden.
Storproduktion. Det kneb for Jørgen Kirkmand at erkende denne ændring i den økonomiske
udvikling i den vestlige verden. Desuden stødte nævnte økonomiske fordring mod et klart livssyn
hos ham: "Hvis der skal laves samlebåndsproduktion af liv, vil jeg ikke være landmand længere",
erklærede han en aften til sine naboer.
I 1962 tog han konsekvensen, solgte ejendommen, købte en landarbejderbolig på Skolemarken 38
i Broballe på Als og fik arbejde på Danfoss.
Efterhånden fik han akkordarbejde, men det var svært for ham at forstå systemet. Han troede, at
han kunne blive millionær ved akkordarbejde. Han arbejdede akkorden mellem 50 og 100 procent
over fabrikkens sats, og det gav mange penge i lønningsposen. Vel, så hævede fabrikken satsen, og
sådan sloges Jørgen Kirkmand og fabrikken nogle år, og til sidst kunne han næsten ikke holde
akkorden. En dag forlod han Danfoss.
Nogle år arbejdede han ved en murermester dels ved en entreprenør, men vente så tilbage til
Danfoss, hvor han fik nogle gode år - vel respekteret. Ofte spillede han mundharpe for
arbejdskammeraterne i pauserne. 1 1975 tog han sin efterløn og pensionisttilværelsen begyndte.
Tiden som pensionist, der strakte sig over 23 år, blev vel de bedste år i hans liv efterlønnen
/pensionen var sikret, huslejen var ca. 1.200 kr. om året i renter og afdrag. Det gav ro rent
økonomisk for ham, hvilket betød alverden i hans liv. Han tog de første år ofte ud at fiske ved de
nordalsiske strande, passede sin have - der fandtes ikke ukrudt i den, han spillede mundharpe og
løste kryds og tværs opgaver, der blev hans store lidenskab. Han yndede ikke
pensionistsammenkomster. Tiden kunne han let få til at gå alene. Tankeoplevelser var hverdagens
gode stunder.
I en del år skulle han hjælpe sin kone - Nikoline - der var syg og rullestolsbruger. Hun var
sengeliggende nogen tid, inden hun døde i 1995, hvor han fik en del pasningsarbejde samt
madlavningsarbejde. 1996 døde onkel Otto og han boede nu alene. Han kastede sig over
madlavning med interesse - ja, han fandt endda ud af at sylte. Det overraskede familien.
Efter kort tids sygdom sov han ind i døden i maj 1998 på Sønderborg sygehus, efter korte ophold
på plejehjem.

ET LÆSERBREV

Svar til hr. kontorassistent Niels Petersen, Guderup, der under læserbreve den 2.1.1968, opfordrer
arbejdere og lønmodtagere til at stemme på liste C. At jeg ikke er helt enig med hr. kontorassistent
Petersen, vil fremgå af følgende:
I begyndelsen af december udtalte formanden for arbejdsgiverforeningen, hr. Svend Heineke i
Jydske Tidende«:
Arbejdsgiverne har økonomisk styrke nok til at tage en eventuel konflikt. For at være økonomisk
stærk nok til en eventuel konflikt skal der milliardbeløb til: disse store beløb må jo være til stede.
Da der fra borgerlig side påstås, at regeringen er erhvervsfjendtlig og har påført erhvervslivet store
økonomiske tab, hvorfra har arbejdsgiverne og dermed erhvervslivet faet disse store beløb, der
påtænkes anvendt mod arbejdere og lønmodtagere? I november udtalte formanden for Det
økonomiske Råd, at forskellen mellem nationalindkomsten og selvangivelserne er på fra fem til syv
milliarder, altså store summer, der årligt unddrages beskatning. I efteråret under
krydsrevisionerne af byggeindustriens selvangivelser blev der fundet frem til skatteunddragelser
på 10 millioner i Skanderborg Amt, blandt disse skatteunddragere fandtes der næppe en eneste
socialdemokrat. Hvis erhvervslivet og arbejdsgiverforeningen anvendte disse store beløb til
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investeringer i erhvervslivet samt sendte størstedelen af de 6.000 udenlandske arbejdere hjem, da
ville arbejdsløshedsproblemet være løst.
Om det er regeringen, der fører erhvervsfjendtlig politik, eller det er erhvervslivet, der fører
samfunds- skadelig politik, vil jeg lade læserne dømme om. Efter disse kendsgerninger, der her i
efteråret har kunnet læses i Jyske Tidende« af alle, kan der ikke være nogen tvivl, hvor arbejdere
og lønmodtagere bør sætte deres kryds den 23. januar.
Med tak for optagelsen.
ARBEJDER JØRGEN KIRKMAND
Broballe pr. Nordborg.
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Familien Johan Mortensen Kirkmand
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Biografi Johan Mortensen Kirkmand

*1940-10-10
Johan Kirkmand er født på en lille ejendom på 10 tdr., der lå 4 forskellige steder i og omkring
Diernæs, der ligger mellem Haderslev og Åbenrå. Fødestedet var et aflangt hus med stråtag beboelse og stald ud i et – og med en lade på tværs, så det i planet lignede et T. Ejendommen lå
lige over for skolen med sportspladsen imellem. Anden Verdenskrig var i fuld gang. Diernæs var et
fredeligt sted - dog huskes de tyske soldater ligeså spændingen mellem den danske og
hjemmetyske befolkning mærkedes.
I august 1946 om morgenen blev vort hus ramt af et lyn og i løbet af minutter var stråtaget
omspændt af flammer. Vi løb ud i nattøj, inden taget faldt ned foran huset - alle vore ejendele
brændte. I efteråret 1946 opførtes et nyt hus af røde mursten med indflytning i foråret 1947. Stald
til vore 2 køer blev indrettet i laden.
I april 1947 begyndte jeg i skolen. Det var ingen succes - absolut for tidligt.
Det lykkedes at sælge jorden og den 10. december 1949 købte familien en ejendom på 20 tdr. ved
Arnitlund, Over Jerstal. Nu havde vi 4 køer og 2 heste - stor fremgang. Skolegangen fortsatte i
Abkær skole - 2,5 km. skolevej. Et godt skoleskift, viste det sig.
Snart blev det almindeligt at deltage i ejendommens drift. Før det 12te år blev jeg sendt ud på
markerne med vore 2 heste for at harve og pløje, da min far havde svært ved at gå i længere tid på
grund af dårlig hofte. Dertil kom alt muligt andet arbejde på ejendommen. Snart kom naboerne og
bad om hjælp, ligesom jeg hvert år sammen med andre fra Abkær skole samlede kartofler op hver
eftermiddag i en måneds tid. Vi fik 2 kr. pr time, hvilket gav os mange penge. Jeg købte i 1954 et
armbåndsur til 250 kr. Fra mit 13ende år kørte jeg også vor mælketur fra Arnitlund til mejeriet i
Over Jerstal, hvor vi samlede mælken fra ca. 25 landbrug. Turen begyndte 07.00 og sluttede ved 12
tiden.
Konfirmation den 29/3 1955 i Vedsted kirke.
Derefter fulgte 4 til 5 år med ansættelser ved forskellige landbrug: Ustrup, Over Jerstal, Nustrup og
Nordals. Det skal nævnes, at jeg i vinteren 1955/56 kørte mælketuren for min far, da han var
sygemeldt.
Hovedinteressen i fritiden var læsning. Talrige bøger med litterære og historiske emner blev pløjet
igennem i ungdomstiden ved landbruget.
Militærtjenesten foregik over 16 måneder på Haderslev kasserne som infanterist i 1960/61.
Grundet samfundsudviklingen blev landbruget opgivet og vejen fremad gik til Engelsholm højskole
samt Støvring, hvor jeg meldte mig på forberedelsesholdet til en læreruddannelse. I 1963
begyndte jeg læreruddannelsen på Den frie Lærerskole i Ollerup. Den afsluttedes i 1968 og
praktikåret foregik på Drage skole i Sydslesvig i 1966/67. Fra efteråret 1968 til maj 1969 læste jeg
tysk på Goethe Instituttet i Vestberlin.
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Studietiden var hermed afsluttet og uden gæld, idet jeg havde fået fuld løn i praktikåret med
Sydslesvig tillægget samt hver sommer været ansat på Danfoss. Fra 1966 til efteråret 1968 havde
jeg bil.
Den 30. august 1969 giftede jeg mig med Kirsten Olsen fra Ollerup og vi fik 5 børn.
Min første ansættelse blev fra efteråret 1969 på Lollands højskole. Efter 4 år rejste vi til
Frederikshåb i Grønland, hvor jeg var ansat på et skolehjem i et halvt år. Resten af skoleåret
arbejdede jeg som lærer på Skamlingsbanke ungdomsskole. I 1974/75 var jeg ansat på Køng
folkehøjskole og flyttede i 1975 til Gymnastikhøjskolen i Ollerup, hvor jeg arbejdede i 10 år som
boglig lærer.
Fra august 1985 blev jeg ansat som forstander på Elbæk Folkehøjskole og bestred det job til august
2000, hvor bestyrelsen besluttede at lukke skolen. Elbæk Folkehøjskole var en lille skole, hvor
forstanderen blev inddraget i alle sider af dens drift, hvorved arbejdsdagene blev meget alsidige.
Dertil kom foredragsrejser landet rundt - også i Sydslesvig. Jeg holdt foredrag om historiske,
litterære og nordiske emner.
Vore studieture til de nordiske land samt vore kunstkurser om sommeren havde stor tilslutning.
De sidste 5 år afholdt vi en række demokratikurser for ledere og politikere fra de østeuropæiske
lande ligesom vi havde godt 50 elever fra Estland og navnlig Litauen. De fik derefter en
landbrugsuddannelse her i Danmark.
I efteråret 2000 byggede vi hus i Hundslund og året efter anlagdes haven m.m., havde et vikarjob
på Gymnastikhøjskole, hvor jeg udarbejdede kursusplaner og skrev brochurer samt fortog en
foredragsrejse til Sakai regionen i Litauen, hvor jeg på tysk holdt foredrag på en 10 til 12 skoler om
demokrati - det blev be hjerteligt oversat til litauisk. Begyndte at skrive på en slægtsbog samt
udgav et hæfte om en lokal modstandsgruppe her på egnen m.m. Pensionisttiden tog form.
Kom i bestyrelsen for Grænseforeningen i Horsens og var dens formand fra 2008 til 2011. Sad også
i Kreds 20s bestyrelse samt fik mange kontakter i Sydslesvig.
I august 2005 rejste vor yngste søn - Bjarke - til Irak som leder af en deling soldater på 32 mand.
Efter 6 uger - den 1. oktober 2005 - fik vi sent om eftermiddagen personligt besked om, at han var
blevet dræbt af en vejsidebombe. I samme sekund var vort liv ændret totalt.
Offentliggørelsen i slutningen af 1990 erne af vor nye udenrigspolitik - den aktivistiske
udenrigspolitik, som den kaldes - havde jeg været modstander af og frygtede. Nu offentliggjorde
jeg i efteråret 2005 en række artikler om Irakkrigen og Bjarkes død i en del aviser. I november blev
alle artiklerne samlet og udkom som et 8 siders tillæg i dagbladet Information. Skriverierne mod
Irakkrigen fortsatte i 2006 og til oktober udkom alt i borgform ” Dræbt i Krig”, der blev afleveret til
alle medlemmer af vort folketing. Til bogens udgivelse modtog jeg 15.000 kr. fra Carl Scharnbergs
fond. Forfatterhonoraret fik Læger uden Grænser.
I efteråret 2006 indkaldte jeg i København modstandere af Irakkrigen og vi dannede en komite,
der skulle arbejde for, at vore soldater blev hjemkaldt fra Irak. Det medførte debatmøder over
hele landet, medvirken i talrige TV udsendelser, 2 svenske TV udsendelser, en arabisk og i tysk
landsdækkende radio samt gadeaktioner for at samle underskrifter med krav om, at vore soldater
skulle hjem nu! Scharnberg fonden ydede bl. a. 15.000 kr. til disse aktioner. Vore soldater blev før
valget i 2007 hjemkaldt og komiteen blev nedlagt.
Samtidig sagsøgte jeg sammen med 25 andre statsminister Anders Fogh Rasmussen for
grundlovsbrud ved at angribe Irak. Vi tabte både i Landsretten og Højesteret.
I efteråret 2007 modtog jeg Gelsted-Kirk-Scherfig fonden tildeling på 25.000 kr. for min bog og
modstand mod Irakkrigen. Pengene blev sendt til Læger uden Grænser.
I efteråret 2008 døde Kirsten uventet af hjertestop. Livet ændredes endnu engang.
I 2008 var jeg medstifter af en kunstforening i Odder - Odder Kunstsamling - sidder som sekretær i
bestyrelsen. Er medforfatter af et hæfte om kunstneren Jane Muus.
I 2010 og 2011 medinitiativtager til oprettelse af en købmandsbutik på andelsbasis i Hundslund.
Butikken drives dels med en ansat og frivillige hjælpere. Jeg blev bestyrelsens første formand.
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Rejser har betydet ganske meget i mit liv. Det begyndte i 1959 med en tur til Schweiz. De fleste
lande i Europa samt i Norden er besøgt - også Grønland 5 gange. Dertil Kina i 1979 og i 2010,
Indien, Thailand samt flere.
I 2012 og 2013 færdiggøres en slægtsbog, hvor min mors slægt beskrives. Derefter kommer en bog
om min fars slægt.
Af og til deltager jeg i den offentlige debat på landsplan om ”lykken” ved vor aktivistiske
udenrigspolitik?
Er fortsat i gang med at opdage verden.
Vort familienavn staves på to forskellige måder: Kjerkemand og Kirkmand. Det skyldes, at vor far
mente, at stavemåden Kjerkemand var en dialektform. Det argument fremførte han ved
anmeldelsen af undertegnedes fødsel på kommunekontoret i Hoptrup. I Sønderjylland har vi jo
stadig det tyske system, at nyfødte borgere skal anmeldes på kommunekontoret og ikke til
præsten som i resten af Danmark. Nævnte argument blev for mit vedkommende og min broders i
1942 godtaget, men i 1948, da min yngste broder skulle anmeldes, var en ny leder af
kommunekontoret i Hoptrup blevet ansat og hun nægtede at antage min fars argument, så min
yngste broder fik vor fars stavemåde indskrevet – derfor hedder han: Kjerkemand.
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Biografi Kirsten Elisabeth Kirkmand født Olsen

*1947-10-09 - †2008-10-07
Kirsten E. Olsen er født i Ollerup, døbt i Ollerup kirke og opvæksten foregik på et lille
husmandssted med forældrene som deltids udearbejdende. Senere overtog faderen
administrationen af sygekassen, og kommunalt ansat, da den overtog sygeforsikringen.
Efter endt skolegang i Ollerup og konfirmation i Ollerup kirke i foråret 1962 tog hun på et halvt års
ophold på Ringe Efterskole i vinteren 1962/63.
En læreplads i Østerbro brugsforening i Ollerup fulgte samt efterfølgende ansættelse som kommis.
Fritidsinteressen var overvejende gymnastik.
I vinteren 1968/69 var Kirsten elev på Uldum højskole.
I 1969 gift med Johan Kirkmand og bosat på Lollands Højskole - arbejdede som kommis i Maribo
brugsforening indtil barselsorlov i maj 1970. Forlod arbejdsmarkedet for at passe børnene - andet
barn i januar 1972. De øvrige 3 børn blev født i årene: 1975, 1976 og i 1983.
Underviste i stoftryk og regning på Lollands højskole samt ledede et damegymnastikhold i
Søllested.
Efteråret 1973 til Frederikshåb i Grønland, derefter i Askov et halvt år og i 1974/75 på Køng
højskole på Fyn. De følgende 10 år bosat i Ollerup ved Gymnastikhøjskolen ligeledes som
hjemmegående husmor.
Fra 1985 ansat som højskolemor på Elbæk Folkehøjskole. Arbejdet bestod i at ansætte og lede
rengørings- og køkkenpersonalet, indkøb af madvarer m.m. samt repræsentere højskolen overfor
elever, kursister og gæster. I tilfælde af sygdom blandt sit personale overtog hun arbejdet, ligesom
hun deltog i hovedrengøringsarbejdet samt blomster og dekorationsarbejdet ved arrangementer
og fester. Under hendes ledelse af køkkenet blev højskolen kendt som et godt madsted.
Fra 1996 sideløbende med ovenstående afløser i en børnehave i Odder, og efter højskolens
lukning i sommeren 2000 fast ansat i børnehaven Gaia i Odder med udgangspunkt fra det
nybyggede hus i Hundslund, hvortil familien flyttede få dage før julen 2000.
En have og blomster var livet igennem hendes store interesse. Nu kunne hun forme en have ved
det nybyggede hus i Hundslund. Det optog hende levende. Snart blomstrede en meget smukt
anlagt have ved huset. Store dele af hendes fritid blev brugt til havearbejde.
Kirsten elskede børn. Hun nød hver dag at tage på arbejde i børnehaven, hvor hun en årrække tog
sig af handicappede børn.
Hun havde et udadvendt vindende væsen og let ved at knytte mennesker til sig.
Bjarkes drab i Irak var et chok for hende. Hun magtede simpelthen ikke at bearbejde sorgen - sorg
er hjemløs kærlighed. Hans grav blev centrum i hendes liv. Hun passede sit arbejde, men
døgnrytmen blev forrykket - det kneb ned at sove. Ofte følte hun træthed. Om morgenen den 7.
oktober 2008 døde hun ved hjertestop.
Kirsten blev begravet på Gangsted kirkegård ved siden af Bjarke.
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MINDETALE OVER KIRSTEN
Vi skal til at slutte denne mindesammenkomst!
TAK FOR TALERNE!
De smukke ord.
De rammende karakteristikker
Jeg kan ikke føje nyt til, men vil lade Nis Pedersen tale med sit smukke digt:
Jeg samler på de små børns smil
de små børns lyse smil,
og brød man op mit hjertes skal
med bor, med dirk, med fil Man fandt den største samling smil,
Som nogen tid er set
man fandt de blide genskin af,
hvad tusind børn har let.
Og trådte du mit hjerte ned
Og knuste det til slut,
Så skete kun, i samme stund
Dets arme væg var brudt At små børns smil, de lyse smil
Brød ud, kom løs, blev fri
Og fyldte mig og fyldte dig
med sollyst skælmer
i
De små børns smil var livet igennem hendes evige kilde til glæde. Disse smil var/er altid et møde
med ærligheden i verden! og ærligheden må man støtte. Den giver tryghed og hvile.
Det var livet igennem vigtigt for hende at skabe ærlighed og tryghed omkring sig! Man må også
sige, at hun ud over at skabe det for sin familie også havde kræfterne og styrken til at vise og
skabe det for andre, som hun mødte på sin livsvej.
I dødsannoncen læses overskriften: MOR, FARMOR, MORMOR. Den overskrift er meget bevidst,
for skal jeg med et enkelt ord finde en rammende karakteristik, da bliver det fuldt og helt udtrykt i
ordet: MOR!
Hun var af hele sit væsen og virke i de 40 år, jeg fik lov at kende hende MODEREN over alle.
Det skal ikke skjules, at de sidste 3 år af hendes liv, var en meget svær tid. Bjarkes død i Irak nåede
hun ikke at forvinde.
Inden for familien ved vi, at hun fra Bjarkes fødsel var stærkt knyttet til ham. For unge mennesker
kommer naturligt frigørelsesprocessen fra forældrene på deres vej til et selvstændigt liv. Det var
mit indtryk, at hun havde svært ved at forstå og næppe accepterede denne frigørelsesproces i
forholdet til Bjarke, hvilket kan være en af årsagerne til, at hun - bortset fra et par ferier i udlandet
og København - besøgte hans grav hver dag siden hans begravelse for 3 år siden - for nøjagtig
1.095 dage siden. Hun kunne ikke give slip på livet.
Det er vel også kendt, at Bjarkes død vendte op og ned på hendes døgnrytme, der dog på det
sidste mere og mere lignede en normal døgnrytme. For at klargøre de sidste 3 år af hendes liv vil
jeg pege på den fhv. venstre statsminister I. C. Christensens ord i mindelunden for 4.100 faldne
sønderjyder i Marselisborg parken. I. C. C.. Siger bl. a.
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KRIGSTID VOLDSTID ER HJERTERNES GRU
Hun levede sine sidste 3 år under
HJERTETS GRU
Jeg vil slutte med endnu en digters ord til Kirstens minde. Nu den verdenskendte digter:
H.C. ANDERSEN
Løft mig kun bort, du stærke død
til åndens store lande
Jeg går min vej, som gud mig bød,
Fremad, med oprejst pande.
Alt hvad jeg gav, Gud, det var dit
Min rigdom ej jeg vidste!
Hvad jeg har øvet, er kun lidt,
Jeg sang som fugl på kviste!
Farvel hver rose frisk og rød,
Farvel, I mine kære!
Løft mig kun bort Du stærke død
Skønt her er godt at være!
Hav tak, o Gud, for hvad du gav
Hav tak for hvad der kommer!
Flyv død, hen over tidens hav
bort til en evig sommer
Hvil sødt
som var du lagt i dødens skrin
du min erindrings rose faur og fin!
Du er ej verdens, du er nu kun min
For dig jeg synger, mine tårer trille.
Natten er smuk, Natten er stille Dødt! - alt er dødt!
Vi skal synge: I skovens stille ro
Johan oktober 2008

29/12 2005
Kære Susanne Skov
En varm tak for billederne du sendte for ikke så længe siden til os af Bjarke. Det betyder meget for
os, også selv om det gør ondt. Det er et utroligt godt billede.
Han virker så levende, som om han følger os med øjnene.
Vi er kommet ud af choktilstanden fra den 1. okt. og går nu med en sorg og et savn, vi hver især
må finde ud af at komme videre med. Vi støtter hinanden i familien, som holder sammen. Samtidig
har vi fået utroligt mange breve, blomster, trøstende ord og besøg - også af folk, som vi ikke
kender. Det er salve til det åbne sår, vi fik den 1. okt.
Vi forsøger at holde kontakt med Bjarkes deling og de sårede. Kammeraterne i Kosovo har sendt
brev sammen med en indsamling - alle har gode og sjove minder om Bjarke.
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Vi har fået Bjarkes grav anlagt - Bjarkes have som børnebørnene siger. Det har vi været glade for.
Stenen kommer fra Finmarken I Norge. Den bliver brudt i et samisk område og bærer det samiske
navn ”Mazi-kvartsit. Bjarke har været med på en af Johans studierejser til samerne i Finmarken.
Han var meget optaget af samernes levevis. Vi har som motto for Bjarke ladet indhugge
verselinjen af Jørgen Gustava Brandt: Tænk, at livet koster livet.
Vi har i familien været samlet næsten hver weekend siden den 1. okt., selvfølgelig også i julen og
nytåret - et sammenhold som ikke kan vurderes højt nok.
Fotoserien fra Karup og afskeden i Irak er vigtige minder for os, tak for dem. Bjarkes hundetegn er
vi taknemmelige for, at det blev fundet.
Jeg har været sygemeldt (dog arbejdet nogle timer næsten hver dag i knap 2 måneder), men
starter nu den 3. jan. på nedsat tid. Det er godt med en god arbejdsplads.
Vi er nu kommet igennem julen, snakker meget om Bjarke, mindes ham som han var, vor sjove,
dygtige, omsorgsfulde og glade Bjarke. Godt at han nåede at opleve så meget i sit alt for korte liv.
Men vi savner ham. Som Bjarkes storbroder sagde ved mindehøjtideligheden på Christiansborg på hans 22 års fødselsdag, inden der blev holdt et minuts stilhed:
Jeg vil hellere miste dig end aldrig at have mødt dig.
Venlig hilsen fra familien Kirkmand
Kirsten Kirkmand
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Biografi Karina Olsen Kirkmand

*1970-06-08

Karina Kirkmand er født på Nakskov sygehus. Døbt i Ollerup Kirke.
Skolegangen startede i Ollerup Friskole, men den fortsatte fra 2. til og med 7. klasse i Ollerup
kommuneskole. 8. klasse på Vester Skerninge skole, hvorefter familien flyttede til Elbæk
Folkehøjskole. 9. klasse foregik på Hovedgård skole og Karina fortsatte på handelsskolen (1 år) i
Horsens. Derefter statsskolen i Horsens - sproglig student i 1990.
Fritidsinteressen var gymnastik og svømning samt spejder i 5 år. Hun deltog i spring- og
redskabsgymnastik i en halv snes år, men blev samtidig ret tidligt konkurrencesvømmer - først i
Ollerup og derefter mere målrettet i Horsens. Svømningen på konkurrenceplanet sluttede, da
arbejdspresset i gymnasiet blev for stort. Svømmeinteressen førte bl. a. til en række
træningsophold her i landet samt udlandet - nævnes kan træningsophold i Jugoslavien samt en
række klubrekorder, der holdt en halv snes år. Karina deltog også i Danmarksmesterskaber i 100
og 50 meter crawl.
Karinas sportsinteresse blev stærkt støttet af, at faderen var lærer på Gymnastikhøjskolen i
Ollerup, hvor skolens faciliteter kunne bruges.
Efter karrieren som konkurrencesvømmer fortsatte Karina tilknytningen til svømmeklubben i
Horsens som træner og livredder.
Derefter fulgte 2 års ansættelse på Marriott hotel i London - sidste år som leder af Loungen.
I 1992 optaget på Skårup Statsseminarium og afsluttede med lærereksamen i 1996. Linjefag:
historie og idræt.
Ansat i Horsens skolevæsen i 1996 som lærer på skolen i Stensballe.
Snart optaget af organisationsarbejde: tillidsmand, medlem af bestyrelsen i Horsens lærerforening
o.m.a. I skrivende stund - 2012 - er Karina stadig tillidsmand på skolen i Stensballe.
Fødte i april 2003 Maria H. Kirkmand, gift med barnets fader - Carsten Høyer Mortensen - den
19/7 2003 på rådhuset i Horsens. Familien købte hus i Hovedgård - Fruens Have 35 - i 2003.
Et par år (2006) senere flyttede familien til Ørridslevvej 1a, hvor der var et stort værksted til
boligen.
Et årstid efter købet af Fruens Have 35 flyttede Carstens 2 børn Julie og Nickolaj fra et tidligere
ægteskab ind i familien.
Karina blev derefter hurtigt mor for 4 børn.
Fødte den 10/9 2005 Jakob H. Kirkmand.
Karina fulgte 6 undervisningsmoduler (betalt af Horsens kommune), der i 2008 afsluttedes med PD
i ledelse. Hun har i ca. 2 år over 3 omgange fungeret som vikar for viceskoleinspektøren på skolen i
Stensballe.
I juli 2008 separeret fra Carsten og i 2010 lykkedes det at sælge huset i Hovedgård uden tab - den
økonomiske krise hærgede ellers overalt - og hun købte i nærheden af skolen et mindre hus Agerbakken 64 i Stensballe.
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Biografi Carsten Høyer Mortensen
*1968-07-10
Carsten Mortensen er født på Skanderborg sygehus, døbt i Gangsted kirke og vokset op på
Damgården i Åes ved Horsens.
Skolegangen foregik i Hovedgård fra 1. til 9. skoleår, derefter 9. og 10. klassetrin på Øse Efterskole.
Fritidsinteresser var lidt fodbold og senere motorcykler.
Kom i 1984 i lære hos A. Blom i Skanderborg som landbrugsmaskinmekaniker - uddannelsen
afsluttes med svendebrev i 1988.
Derefter indkaldelse til Civilforsvaret (6 mdr.) i Haderslev.
Arbejdede hos A. Blom i Skanderborg, Hylke smedeværksted, maskinstationer.
Erhverver stort kørekort - lidt erhvervskørsel og ansat som reparatør hos lastbilfirmaet Chr.
Rasmussen mellem Horsens og Lund.
Den 1. februar 2002 nedsætter han sig som selvstændig og tilbyder sig som alsidig metalarbejder,
reparatør
Og montør. Arbejdspladserne ligger oftest i Danmark, men Sydsverige, Sydslesvig og Polen indgår
også.
Flytter den 1. april 2002 sammen med Karina Kirkmand - de køber hus i Hovedgård den 1. marts
2003.
I april 2003 fødes Maria, og de bliver gift den 19. juli 2003.
Købte et par år senere hus med værksted på Ørridslevvej i Hovedgård, hvor Jakob fødtes i
september 2005.
I juli 2008 blev Carsten og Karina separeret, men først i 2010 - på grund af den store økonomiske
krise lykkede det at sælge huset i Hovedgård uden tab.
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Biografi Maria Kristina og Jacob Høyer Kirkmand

Maria
*2003-04-21
Maria er født på Horsens sygehus og døbt i Vær kirke. Startede livet i Hovedgård, hvor hun kom i
dagpleje og børnehave, da forældrene var udearbejdende. Morfar så en del til Maria i de år.
Grundet forældrenes separation flyttede Maria den 1. maj 2009 til skolen i Stensballe, hvor
moderen i 2010 købte hus, men handlen trak ud på grund af den økonomiske krise, så hun tog en
tid med moderen hver morgen, når hun kørte på arbejde.
I skrivende stund går Maria i 3. klasse og hun gør flittig brug af idrætstilbud samt male- og
tegneundervisning på kunstmuseet i Horsens. Maria deltager også i svømmeundervisningen.
Karina har den fulde forældreret over Maria.

Jakob
*2005-09-10
Jakob er født på sygehuset i Horsens og døbt i Vær kirke. Han kom også i dagpleje samt en kort tid
i børnehaven i Hovedgård.
Forældrenes separation og moderens køb af hus i Stensballe bragte ham til en børnehave i byen.
Skolegangen foregår på Stensballe skole, hvor han i skrivende stund går i 1. klasse.
Jakob nyder også idrætstilbuddene i byen: fodbold og svømning.
Karina har den fulde forældreret over Jakob.

100

Biografi Ann-Britt Olsen Kirkmand

Ann-Britt Olsen Kirkmand er født i Nakskov d. 26. januar 1972. Hun gik i folkeskole på
Bymarkskolen i Ollerup på Sydfyn fra 1-7 klasse. Her gik hun i fritiden til svømning,
springgymnastik, rytmisk gymnastik og spejder. Hun havde fritidsjob ved at passe børn for sin fars
kolleger.
Efter 7. Klasse - i 1985 - flyttede familien til Elbæk i Jylland hvor hun gik i 8-10 klasse på Hovedgård
skole. 10. Klasse var på en idrætslinie. I fritiden gik hun til svømning, håndbold og fodbold.
Fra 1988 - 1991 gik hun på Horsens Statsskole hvor hun i 1991 blev sproglig student.
Fra 1991 til 1994 arbejde hun forskellige steder i Horsens: Nissens Kølerfabrik og to forskellige
børnehaver.
I 1994 var hun på 4-5 måneders ”jordomrejse” med rygsæk. Turen gik til Beijing, med tog til
Shanghai, ned gennem Kina på Yangsi floden og med færgen til Hong Kong før Kina overtog
kolonien fra Englænderne. Derfra gik turen til Thailand, Bali, Australien, New Zealand og hjem via
Los Angeles.
I efteråret 1994 gik hun 4 måneder på Uldum højskole.
Fra 1995 - 1998 tog hun fysioterapeut uddannelsen i Holstebro.
Fra 1998-2002 var hun ansat som fysioterapeut på Horsens Sygehus.
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I den samme periode var hun ansat som fysioterapeut for Horsens Håndboldklubs herrehold og for
HIC basket herrer samt på en privat idrætsklinik i Horsens.
I 2002 flyttede hun til København og fik ansættelse som fysioterapeut på Idrætsklinikken på
Bispebjerg Hospital indtil 2005.
Fra 2003 til 2005 var hun ansat to aftener om ugen på en privat fysioterapeutisk klinik på
Frederiksberg.
I 2005 blev hun ansat i Parkens Fysioterapi på Østerbro hvor hun stadig er ansat.
Hun har i forbindelse med sit arbejde deltaget i en del kurser, kongresser og konferencer både i
ind og udland. I foråret 2008 fik hun mulighed for at rejse med landsholdssejlerne til Mallorca i
Spanien og Hyéres i Frankrig på træningslejer som optakt til OL i Beijing. Hun var tilknyttet i de to
uger som sejlernes fysioterapeut.
I august 2008 flytter hun sammen med Frank i hans lejlighed i Brønshøj - hvor hun stadig bor.
I 2009 får hun sin søn, Elias.
Ved siden af dette job tog hun fra 2007-2009 en årig uddannelse i coaching som hun afsluttede
med en mastereksamen i sommeren 2012.
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Biografi Frank Bidstrup Jensen

*1964-02-15
Frank Bidstrup Jensen er født 15. februar 1964 i Hjørring.
Han gik i 1. Klasse på Øster skole, og fra 2. til 4. klasse på Muldbjerg skole begge i Hjørring.
I 1974 flytter han sammen med sin familie til Sverige, han går i 5. til 9. klasse på Sylte skolan i
Trolhättan.
I 1982 bliver han nysproglig student fra Polhems Gymnasium også i Trolhättan.
Efter gymnasiet arbejder han som idrætslærer-vikar på Niels Echrisson skolan og som medarbejder
på et fritidshjem til 1985.
Herefter flytter han selv tilbage til Danmark og starter i dansk militær i 1985 Danske livregiment i
Vordingborg. Her er han tilknyttet indtil 1999.
Han slutter sin militærkarriere som oversergent.
Stadig ansat i militæret starter han i 1993 på Institut for idræt i København - her er han færdig i
1999 som cand. scient. i idræt og engelsk.
Fra 1994 til 2000 er han landstræner for windsurfing landsholdet.
Han bliver i 2000 ansat på Gl. Hellerup Gymnasium som gymnasielærer i idræt og engelsk.
Fra 2003 - 2007 gennemfører han psykoterapeutuddannelsen i København.
I 2009 får han sin søn, Elias.
I 2011 bliver han ansat som jobkonsulent hos IKU i Helsingør. Her er han ansat i 1 år indtil han i
2012 skifter til en anden stilling som jobkonsulent nu i Københavns kommune.
I sin fritid dyrker han mountainbike, ski og windsurfing.
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Biografi Elias Bidstrup Kirkmand

*2009-08-20
Elias Bidstrup Kirkmand er født 20. august 2009 på Rigshospitalet i København.
Han blev født med en hjertearytmi som blev opdaget 2 måneder før hans fødsel.
Den blev behandlet under graviditeten og efter fødslen. Han er i dag erklæret helt rask.
Han gik fra juli 2010 til juni 2012 i Vuggestuen Svanen i Brønshøj, og startede i juli 2012 i
Børnehaven Parkhøj også i Brønshøj, hvor han stadig går.
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Biografi Rune Olsen Kirkmand

Rune Kirkmand er født 1975-03-13 på Assens sygehus og døbt i Ollerup kirke.
Skolegangen startede i Ollerup kommuneskole og fortsatte i Søvind skole i 1985, da forældrene
flyttede til Elbæk Folkehøjskole. 8., 9. og 10. skoleår foregik på Sct. Ibs skole i Horsens.
Fritidsinteressen fra 6års alderen var gymnastik. Deltog på repræsentationshold fra Horsens,
Odder og senere også Svendborg. Ledede også gymnastikhold i nævnte byer. Vinteren og foråret
1993 elev i seks måneder på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
Bosat i Svendborg og arbejdede som handicaphjælper. Fra 1994 til 1996 uddannet som
idrætslærer - linjefag - på seminariet i Skårup og samtidig elev på VUC, hvor han fulgte en række
kurser bl. a. i dansk.
Flyttede i 1996 sammen med Jane Svensson i Svendborg. Og fra januar 1997 til marts 1999 ansat
ved militæret i Holstebro - spejderkompagniet samt udsendt til Bosnien i et halvt år.
Arbejdede på et bogbinderi, som sikkerhedsvagt og som handicaphjælper. Den 31/8 1999 fødtes
Ane.
Købte hus på Skårupørevej 12 i Skårup i september 2001. I 2003 fødtes den 14/3 Mads - bryllup
med Jane Svensson den 12/6 samme år.
Startede i 2003 uddannelsen som elektriker med speciale i skibe. Uddannelsen afsluttedes i
efteråret 2005 og Rune fortsatte som svend i firmaet, hvor han bl. a. servicerede nogle af flådens
skibe.
Blev derefter ansat som huselektriker i Vester Åby.
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Oprettede i 2008 eget firma. Blev uddannet i termografi. I efteråret 2011 indgik samarbejde med
firmaet Bregnholt Isolering, der også satte solcelleanlæg op. Det skal nævnes, at Rune har fået
konstateret en gensygdom: HNPP, der kræver lettere arbejde, så han har en del
administrationsarbejde i firmaet. Pr. 1. december 2012 oprettes firmaet: El partner Sydfyn, der
driver en el firma med afdelinger i Ollerup og Skårup.
I december 2009 blev det gamle stuehus revet ned, og der nye stod indflytningsklar i november
2010. Huset blev opført i samarbejde med firmaet Flexbolig. Rune og Jane udførte en stor del som
selvbyg, der forlængede byggeperioden.
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Biografi Jane Ørnfeldt Kirkmand født Svensson

*1975-03-15
Jane Svensson er født på sygehuset i Horsens. Opvokset på Reballegård mellem Søvind og Åes.
Døbt og konfirmeret i Søvind kirke.
Skolegangen startede i Søvind med 8. klasse i Hovedgård skole.
9. og 10. skoleår foregik henholdsvis på Elbæk Efterskole og Flemming Efterskole.
I 1992 optaget på statsskolen i Horsens og sluttede med studentereksamen 1995.
Fritidsinteresse var gymnastik - ledede også hold i Søvind. Dertil kom syning, tegning og maling.
Arbejdede på et gartneri samt på plejehjemmet Kildebakken og i vinteren og foråret 1996 elev i 5
måneder på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
Bosat i Svendborg - sammen med Rune Kirkmand - og arbejdede i Svømmehallen 1996/97.
Optaget på Skårup Statsseminarium i 1997 - afsluttede med lærereksamen i 2001.
Ansat 2001 i Svendborg skolevæsen som lærer på Sundhøjskolen på Tåsinge, hvor Jane fortrinsvis
underviser i overbygningsklasserne.
Jane fødte i 1999 Ane og i 2003 Mads.
Bomæssigt flyttede familien til Skårup og købte i september 2001 et ældre hus på Skårupørevej.
Det blev revet ned og et nyt opført i 2010.
Jane er bl. a. kendt for sine store interesser til syning og haven.
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Biografi Ane og Mads Ørnfeldt Kirkmand

Ane
*1999-08-31
Ane Kirkmand er født på Svendborg sygehus og døbt i Skårup kirke.
Hun vokser op i Skårup - fra efteråret 2001 på Skårupørevej 12. Hun har været i dagpleje og går i
børnehaven i Skårup. Skolegangen foregår også i Skårup.
Hendes store interesse i fritiden er Volley, hvor hun flere gange har været med til
Danmarksmesterskaber.
Ligeledes er hun meget optaget af klaverspil.
Hun er en glad, livlig pige med aktivt fritidsliv, venner, sport, ungdomsklub, fritidsjob som avisbud
(i sommerperioden: blåbærplukker).
Konfirmationen er planlagt til foråret 2013.

Mads
*2003-03-14
Mads Kirkmand er født på Svendborg sygehus og døbt i Skårup kirke.
Han er opvokset på Skårupvej 12 i Skårup, har været i dagpleje, børnehave og går i skole i Skårup.
Fritiden bruges på volley og springgymnastik.
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Biografi Gunhild Olsen Kirkmand

Gunhild Olsen Kirkmand er født i Svendborg den 2. august 1976.
Hun går i folkeskolen på Bymarksskolen i Ollerup på Sydfyn fra 0. - 2. klasse. I 1985 flytter familien
til Elbæk i Jylland, hvor hun går i 3. - 7. klasse på Søvind skole og efterfølgende 8. - 9. klasse på Sct.
Ibs skole i Horsens.
I fritiden går hun til håndbold, klaverundervisning og svømning, sidstnævnte dyrker hun i en
årrække på konkurrenceplan. I den forbindelse deltager hun ved mange stævner rundt i hele
landet samt træningslejre i udlandet, bl.a. Ungarn og Sverige.
Fra 1992 går hun på Horsens Statsskole, hvorfra hun bliver matematisk student i 1995. Under
gymnasietiden arbejder hun som svømmetræner, livredder samt serveringspersonale ved
forskellige forsamlingshuse.
Efter gymnasietiden - fra 1995 - 1997 - arbejder hun som pædagogmedhjælper i en børnehave i
Odder, hvor hun bl.a. er kollega med sin mor.
Fra november 1997 - maj 1998 er hun på en ”jordomrejse” med sin cykel og rygsæk. Turen starter
med trekking i Nepal, cykling igennem Indien, dykning i Thailand og kulturrejse fra Hong Kong og
op gennem Kina til Beijing.
Sommeren 1998 flytter hun til Odense, hvor hun har forskelligt vikararbejde, bl.a. på en SFO, indtil
studiestart på Den Sociale Højskole januar 1999.
På 5. semester af studiet tager hun sammen med to studieveninder ophold i Bangladesh for at
undersøge forholdene for voldsramte kvinder i landet nærmere. Under hele studietiden fortsætter
hun som livredder ved Horsens Svømmehal.
Januar 2002 bliver hun uddannet socialrådgiver, hvorefter hun flytter fra Odense til København.
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Februar 2002 flytter hun sammen med Dafla i en lejlighed på Vesterbro samtidig med, at hun
begynder som socialrådgiver på børn og ungeområdet i daværende Smørum Kommune. I august
2007 bliver hun ansat som faglig leder i Egedal Kommune, hvor hun i 2009 bliver afdelingsleder for
det specialiserede sociale børneområde. I januar 2011 overtager hun også ansvaret for det
specialiserede sociale voksenområde.
Hun har i forbindelse med sit arbejde deltaget ved diverse konferencer, kursusforløb samt
uddannelsesforløb. I 2007 afslutter hun bl.a. en diplomuddannelse i socialt arbejde med speciale i
sociale arbejde.
I maj 2002 flytter hun og Dafla til Brønshøj og i februar 2006 til Rødovre i deres hus, hvor de stadig
bor. De bliver gift i februar 2010. De har ingen biologiske børn, men i april 2011 bliver de
plejeforældre for to børn, der flytter ind hos dem.
I sin fritid er hun optaget af familielivet, hus og have, samvær med veninder, madlavning samt
strikning.
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Biografi Dafla Ghebreyesus

*1970-10-08
Dafla Ghebreyesus er født den 8. oktober 1970 i Abbis Abeba i Etiopien.
Han går i skole fra 1. til 5. klasse på Lazarest skolen og efterfølgende går han indtil 9. klasse på
Boleskolen. Begge skoler er beliggende i Boleområdet ved lufthavnen i Abbis Abeba.
I 1984 kommer han sammen med sin storebror til Danmark som uledsagede flygtninge. Grundet
sin etniske oprindelse som eritreaner og den daværende selvstændighedskamp mellem Eritrea og
Etiopien kommer han til landet som politisk flygtning. Dafla og hans bror flygtede som de første i
familien ud af Etiopien, da de som unge drenge var i risiko for at blive taget til den etiopiske hær
og sendt i krig mod Eritrea. Hans søstre og forældre flygtede sidenhen og er nu alle bosiddende i
Canada.
Efter ophold på asylcenter Kærrup får han i sommeren 1985 permanent opholdstilladelse i
Danmark.
Fra august 1985 indtil juni 1990 har han ophold på Bagsværd kostskole og gymnasium, hvor han
først tager folkeskolens afgangseksamen og efterfølgende matematisk studentereksamen.
Herefter arbejder han på Fuglebakkevejens fritidshjem, indtil han i maj 1991 tager til Eritrea for at
undervise børn og frihedskæmpere i engelsk.
I 1992 tager han ophold i Canada hos sine forældre og søstre, hvorefter han vender tilbage til
Danmark igen. Efter diverse vikararbejde begynder han at læse økonomi på Århus Universitet
august 1993. Efter et par år som økonomistuderende vælger han at flytte til Sønderjylland for at
blive tolk for Dansk Flygtningehjælp - et arbejde som han supplerer med diverse vikararbejde bl.a. som medhjælper på en aflastningsinstitution for handicappede børn og unge. Sommeren
1998 flytter han til Odense for at studere på Den Sociale Højskole. Under studiet fortsætter han
som tolk, bl.a. for Rehabiliteringscenteret for torturofre i Haderslev, ved diverse domstole og
hospitaler samt medhjælper på en institution for akutanbragte børn og unge.
Juni 2001 bliver han uddannet som socialrådgiver, hvorefter han flytter tilbage til København.
September 2001 bliver han ansat som jobkonsulent ved Jobcenteret i Rødovre, hvor han sidenhen
overgår til en stilling som vejleder.
Februar 2002 flytter han sammen med Gunhild i en lejlighed på Vesterbro.
Arbejdsmæssigt skifter han til det private arbejdsmarked i en kort periode i 2009, hvorefter han i
november 2009 får en stilling som vejleder og underviser ved Jobcenteret i Hvidovre Kommune,
hvor han stadig er ansat.
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Han har i forbindelse med sit arbejde deltaget ved diverse konferencer, kursusforløb samt
uddannelsesforløb, herunder bl.a. moduler på diplomuddannelsen i beskæftigelse.
I maj 2002 flytter han sammen med Gunhild til Brønshøj og i februar 2006 til Rødovre i deres hus,
hvor de stadig bor. De bliver gift i februar 2010. De har ingen biologiske børn, men i april 2011
bliver de plejeforældre til to børn, der flytter ind hos dem.
I sin fritid er han særligt optaget af foreningsarbejde, bl.a. har han startet et samlingssted for
eritreanere. I forbindelse med foreningsarbejdet har han rejst en del - bl.a. til England og Sverige.
Han bruger en del af sin fritid på at læse faglitteratur samt hus og have. Dafla taler foruden dansk
og engelsk tigrinnya (eritreansk sprog) og amharisk (etiopisk sprog).
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Biografi Bjarke Olsen Kirkmand

*1983-12-20 - †2005-10-01
Bjarke Kirkmand er født på Svendborg sygehus - døbt i Ollerup kirke, men fra august 1985 opvokset på
Elbæk Folkehøjskole.
Bjarke kom aldrig i institution, men blev passet hjemme - i øvrigt ret ombejlet af sine 4 ældre søskende.
Skolegangen startede i Søvind og snart stod det klart, at han var dygtig i skolen og blev han et
samlingspunkt for klassekammeraterne - arrangerede bl. a. cykeltur for dem. Konfirmeret i Gangsted kirke.
8. og 9. skoleår foregik på Sct. Ibs skole i Horsens. Optaget på Handelsskolen i Horsens og afsluttede med
studentereksamen i 2003.
Bjarke fik tidligt opgaver på højskolen. Fra sit 12te år slog han hver sommer græs og fra sit 15tende år var
han hjælpelærer på EDB kurser samt en overraskende god julemand på højskolens julekurser.
Den helt store fritidsinteresse var fodbold. Spillede fra lilleputholdet uafbrudt i Søvind over drenge- og
juniorholdet til han som 18årig rykkede op på herreholdet. Han var anfører på holdene. Efter et års tid blev
han også den dominerende spiller på herreholdet, som han havde en stor andel i, at det rykkede op i
Jyllandsserien. Han blev årets spiller i 2003.
Bjarke havde også evnen til at skabe tillid om sin person, hvilket gav mange kammerater, der blev støttet
totalt, hvad der end skete i deres liv.
I august 2003 startede Bjarke på Sergentskolen i Sønderborg - afsluttet den 30/1 2004. Ved afslutningen
modtog han prisen som bedste kammerat.
Derefter i praktik som sergent ved Prinsens Livregiment i Skive.
Medio februar 2004 optaget på løjtnant skolen i Oksbøl og 6 måneder senere udnævnte til løjtnant med
udstationering på Skive kaserne. Den første opgave var som delingsfører at uddanne et hold rekrutter i
efteråret 2004.
Privat var han meget aktiv. Han købte bil, tog dykkeruddannelsen og var nede på 27 meters dybde i
Storebælt, tog jagttegn samt uddannelse her i landet og i Tjekkiet som faldskærmsudspringer.
I begyndelsen af 2005 skrev Bjarke kontrakt med militæret om udsendelse til Irak.
Fra februar blev han udnævnt til premierløjtnant og blev gruppefører for godt 30 mand, der forberedte sig
til opgaverne i Irak.
I midten af august 2005 rejste Bjarke med sit kompagni til Irak og arbejdet med at bringe ro i landet
begyndte. Det var med blandede følelser i familien, at han valgte denne opgave.
Den 1. oktober om morgenen tog har kommandoen over en patrulje med 2 biler og få kilometer fra lejren
på hjemturen blev hans bil ramt af en vejsidebombe med 3 sprængladninger. Den ene ramte Bjarke i
underlivet og han døde nogle minutter senere. Han nåede at sige til sin kammerat: ”Verner, jeg er en
færdig mand.”
Bjarke blev den 8. oktober 2005 begravet på Gangsted kirkegård i overværelse af ca. 350 deltagere, hvoraf
en meget stor del var hans mange kammerater fra skole- og militærtiden.
Bjarke var den første danske soldat, der blev dræbt af en vejsidebombe i Irak. Ønsker nogen at orientere sig
nærmere om hans opgaver i Irak samt hans drab, kan bogen ”Dræbt i Krig” af Johan Kirkmand anbefales.
Den kan lånes på biblioteket.
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Familien Bent Niels Petersen Kirkmand

Martin med farmor, farfar, oldemor, mormor, mor og far
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Biografi Bent Niels Petersen Kirkmand

* 1942-12-17
Født i Diernæs, Hoptrup sogn, Haderslev stift.
Forældre Nikoline Marie og Jørgen Petersen Kjerkemand.
Barndommen i Diernæs og Arnitlund var set fra et barns synspunkt, de helt perfekte
opvækstbetingelser med naturen lige uden for døren, men skolen i Abkær ved Over-Jerstal, en
rigtig ”stråtækket skole” som ikke gav den helt store indlæring i de 7 år, jeg gik der (1950 - 57),
måtte jeg så tage med i købet. Konfirmeret i Vedsted kirke forår 1957.
Et år som arbejdsdreng og fire år som lærling, gav svendebrev som maskinarbejder (1957 - 62). Jeg
var nu klar til 16 måneders militærtjeneste: 3 måneder i Varde, 2 måneder på våbenskole i
København og så 11 måneder i Haderslev, hvor jeg ”bankede” rust på hjemmeværnfolkenes våben
(Maj 1962 - Sept. 1963).
September og oktober var jeg opstiller i JF's maskinværksted i Sønderborg.
Nu var det så tiden til at få gang i den boglige viden med 5 måneder på Støvring Højskole, jeg fandt
bl.a. ud af, hvad matematik var for en størrelse.
De næste 7 måneder lærte jeg værktøjsmagerarbejdet på Danfoss og 1. november 1964 begyndte
jeg så at studere på Sønderborg Teknikum. Efter 5 måneder var der optagelseseksamen som
svarede til studentereksamen (det var en rasende masse, som skulle læres på så kort tid).
Maskiningeniørstudiet viste sig at være en for stor mundfuld med mine 7 års grundskolebaggrund,
så i foråret 1968 tog jeg den svære beslutning at stoppe studiet. Hellere at blive en dygtig tekniker
end en dårlig ingeniør, var det rationelle argument.
Den 11. maj 1968 blev jeg gift i Egen kirke med Karin Jessen født den 13. febr. 1947 i Guderup. Vi
bosatte os i en lille lejlighed i Ulkebøl. I 1965 fik Karin diagnosticeret kræftsygdommen Leukæmi
og hun døde den 31. marts 1974 af sygdommen.
Efter 3 måneders arbejdsløshed fik jeg igen arbejde på Danfoss, endda i samme afdeling som før
jeg begyndte ingeniørstudiet. Netværket fungerede.
Efter 4 måneder skiftede jeg fra værktøjsmager til arbejdsstudietekniker.
Arbejdsstudie er en metode til at fastlægge det manuelle arbejde bedst rationelt og fastholde det i
en arbejdsbeskrivelse, derefter analysere og fastsætte normtiden for arbejdet. Normtiden er
grundlaget for det styktal pr time, som skal udføres for at medarbejderne kan tjene deres timeløn.
Det arbejde var irrationelt og tidskrævende, så det rationaliserede jeg, så 10
arbejdsstudieteknikere blev arbejdsløse op gennem 70'erne.
Perioden var meget udviklende med kurser på Danfoss og aftenskole på Sønderborg Handelsskole,
hvor merkonombeviset i Informatik kom i hus.
1969 -70 blev der tegnet og bygget parcelhus i Guderup.
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Kondien blev vedligeholdt med badminton, gå- og lange traveture.
Resten af fritiden gik med familie, hjem, hus og have.
Jeg blev gift med Susanne Høpfner Laursen den 19. nov. 1977 i Pårup kirke ved Odense. Vi mødte
hinanden på en ferietur på Mallorca 1976. Vedr. rejser, se afsnittet i Susannes biografi.
Mit livs største oplevelse, var da Susanne fødte Martin, det gav livet en helt anden dimension og
han fik nu al vores fritid de næste mange år. Vi gik til håndbold, spejder og svømning med ham.
Arbejdsmæssigt var 80'erne i forandring og udvikling. De første tre år var jeg personalekonsulent,
så fire år som arbejdsstudieleder i kompressorproduktionen. 1989 blev det outsourcet til
Flensborg og jeg måtte til at søge nyt job, fordi de ikke havde brug for mig i Flensborg.
Det lykkedes at blive ansat i Danfoss relæfabrik i Gråsten som produktionstekniker. Dvs. ansvar for
at maskiner og arbejdspladser er funktionsduelige.
1991 blev jeg Headhuntet til termostatfabrikken i Nordborg for at indkøre resultatløn. Her kom så
op i 90'erne nye udfordringer med Pc'en og SAP systemer til styring af vores produkter- og
produktionsdata.
Der blev nu også tid til ansvarsfulde job i fritiden:
1994-1998: Medlem af skolebestyrelsen ved Guderup skole.
1997-2001: Formand for EUI's håndbold ungdom.
2001-2004: Formand for Stolbroløkke Vindmøllelaug I/S.
Mit job er stadig udfordrende og udviklende. I 2004 udviklet og indkørt kanban for vores
hjælpemidler og råmaterialer til produktionen. Det praktiske i afdelingen og det teoretiske i
SAP/R3's kanban modul. Jeg er faktisk stolt af projektresultatet.
I en ansøgning vedr. mine personlige kvalifikationer vil jeg nok skrive. Jeg vil betegne mig selv som
serviceminded, ærlig, loyal, fleksibel og resultatorienteret. Jeg arbejder gerne projektorienteret og
gerne i samarbejde på tværs af faggrænser. Jeg er vant til at arbejde i grupper såvel som
selvstændigt. Jeg mener desuden, jeg er i besiddelse af godt humør og at jeg sætter en ære i at
familie, hjem, hus og have fungerer godt.
1. maj 2005 besluttede ledelsen at flytte termostatproduktionsudstyret til Slovakiet. Det blev
læsset på 13 lastbiler og kørt derned, så vi fik alle en fyreseddel. Jeg var med mine 63 år ikke parat
til at gå på pension, så jeg søgte nyt job, selvom det så ud til at være en håbløs opgave.
Jeg var imidlertid heldig, at Tryktransducerproduktionen manglede en mand til at dokumentere et
af deres produkter, som skal flyttes til Kina. Jeg fik så forlænget mit halve års opsigelsesperiode til
et helt år. Da der var gået 11 måneder fik jeg nyt job i Danfoss-Bionics, et venture firma der skulle
udvikle to medico produkter: automatisk insulinpumpe og en kontinuerlig glukosemåler baseret på
mikrofluid system. Efter et år blev det til to selskaber, jeg blev ved glukosemåleren med firma
navnet DIRAMO og er her med til at udvikle et produkt og produktionsprocesser helt fra bunden
af. At jeg skulle nå at være med og opleve det, inden pensionen er stort. Større kan det ikke blive.
Jeg nåede også mit 40 års jubilæum 1. august 2008, det er i sig selv stort at være ansat i samme
firma så længe.
1. april 2008 købte vi sommerhuset Vikærparken 9 ved Diernæs strand 6100 Haderslev, så kom jeg
næsten hjem igen. Det 100 m2 store hus trængte til renovering. Vi fik installeret luftvarmepumpe
og brændeovn, nye vinduer og hoveddør, trægulve i stue og værelser og klinger i gangen og malet
inde og ude. Nye møbler og senge og madrasser i køjerummet. Belægningssten på gårdspladsen.
Rammerne er nu så gode, at vi rigtigt kan nyde stedet som et fristed, hvor vi kan slappe af og nyde
det. Der er en fantastisk flot natur med mulighed for travture langs havet og omkring Sliv sø.
31. december 2009 efter 41 år og 5 måneder på Danfoss, gik jeg på pension, næsten, jeg
arbejdede 79 timer på Diramo projektet, som selvstændig under firmanavnet UltraTec med CVR
nr. 32373895. Det at være selvstændig og skulle udskrive faktura og føre regnskab til
myndighederne, var en interessant udfordring.
Det at gå på pension var ikke så nemt som man skulle tro, omstillingen psykisk tog det meste af
2010. Jeg gik igang med at renovere huset færdig, afsluttende med nyt køkken. I 2011
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efterisolering på loftet og nye energivinduer i værelsesfløjen. I 2012 et 6 kW solcelleanlæg på
taget.
Nævnes skal også at slægtsforskningen er blevet en ”tidsrøver”, men en hobby, man kan lide, så er
det kun positiv beskæftigelse.
I marts 2010 blev jeg valgt ind i Ældre Sagen Nordals' bestyrelse som suppleant, jeg fik "webmaster
jobbet" med at opdatere hjemmesiden.
September 2010 begyndte jeg at underviser hver onsdag formiddag i Egen datastue seniorer i at
bruge en Pc'er.
I marts 2011 kom jeg helt ind i bestyrelsen og fik så sekretærjobbet med.
I september 2012, blev jeg IT koordinator og startede Ældre Sagens PC hjælp til seniorer på
Nordals. De skal lære at bruge NemID, digital postkasse og at gå online i banken.

Bent og Susanne Kirkmands hus

Møllebakken 48, Guderup 2002
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Biografi Susanne Høpfner Kirkmand født Laursen

*1957-02-08

Født i Dalum, Odense.
Forældre Doris og Holger Høpfner Laursen.
Barndommen i en forstad til Odense.
4 år på Odenses største skole Højstrup og 6 år på Tarup skole gav realeksamen.
9 år spejder i FPF.
Et år på Tietgen-skolen gav handelseksamen.
I sommerferien1976 mødte hun Bent Kirkmand på Mallorca, hun flyttede til Guderup februar 1977
og blev så gift med ham den 19. november 1977.
Blev mor til Martin den 30. juni 1981.
Foruden at passe hus, hjem og barn arbejdet på Danfoss som produktionsplanlægger i 30 år.
At rejse er at leve er Susannes motto, så hver sommer skal der være råd til at rejse ud og opleve
noget nyt.
Det underbygges af de mange års ferie hver sommer. Det er blevet til en enkelt gang i sommerhus,
en gang på kroferie og syv gange på Danland feriehoteller i Danmark. Fire gange bilferie til
København, Stockholm, Oslo, Harzen og Mosel. Tyve gange med rejseselskaber til Europas lande
og storbyer. En dejlig tur til Kina, med besøg hos Martin og Stine fire dage i Shanghai.
Drømmerejsen til Canada og USA. Rundrejsen i Irland og Island.
1. april 2008 købte vi sommerhuset Vikærparken 9 ved Diernæs strand 6100 Haderslev. Det 100
m2 store hus trængte til renovering. Vi fik installeret luftvarmepumpe og brændeovn, nye vinduer
og hoveddør, trægulve i stue og værelser og klinger i gangen og malet inde og ude. Nye møbler og
senge og madrasser i køjerummet. Rammerne er nu så gode, at vi rigtigt kan nyde stedet som et
fristed, hvor vi kan slappe af og nyde det. Der er en fantastisk flot natur med mulighed for travture
langs havet og omkring Sliv sø.
I 2009 blev det besluttet at Tandsæt afdelingen i Sauer Danfoss skulle flytte til Polen, så det gav en
fyreseddel med seks måneders opsigelse plus to måneders bonus for at hjælpe med flytningen til
den bitre ende.
Fratrædelse 28. februar 2010.
En opsigelse afstedkommer krav om efteruddannelse og et utal af ansøgninger fra dag 1. Det blev
til et halv hundrede ansøgninger i hele Sønderjylland og fire kompetence udviklende kurser og et
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eksamensbevis den 11. februar 2010 i faglært kompetence i kontoruddannelsens speciale
Administration.
Efter fratrædelsen ansat ved Vikarbureau JKS Aabenraa og så arbejde ved Sauer Danfoss med
forskellige planlægningsopgaver.
En ansøgning til et planlægningsjob ved Danfoss' ventil- og motorproduktion (Nessie) gav pote
med fastansættelse fra 15. september 2010.
På firma ancienniteten mistes kun de 7 måneders ansættelse ved JKS, men overenskomst
ancienniteten er væk, der skal ligesom nu begyndes forfra igen.
De to et halv år har været udfordrende med nye arbejdsopgaver, flere kurser og et nyt SAP system
som har været meget udfordrende, med mange arbejdstimer for at følge med kravene. Det ser ud
til, at det er lykkedes, rutinerne er ved at komme på plads nu. Alt i alt et tilfredsstillende job, jeg
fandt her.
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Biografi Martin Høpfner Kirkmand

*1981-06-30
Født på Hospitalet i Sønderborg, døbt i Egen kirke den 16. aug. 1981.
Forældre Susanne og Bent Kirkmand.
Barndommen i Guderup.
9 år på Guderup skole. Konfirmeret i Egen kirke den 23. april 1995.
Spillet håndbold i 10 år.
Blå spejder fra 6. år
3 år på HTX Gymnasium i Sønderborg gav studenter eksamen år 2000.
Et sabbatår med produktionsarbejde i Sauer-Danfoss' tandhjulsfabrik.
Så studeret til Svagstrømsingeniør på SDU i Sønderborg, afgangsprojekt januar 2005.
1. maj 2005 ansat ved APC Schneider Electric i Kolding, der bl. a. udvikler og fremstiller
nødstrømsanlæg.
Flytter fra Sønderborg til Odense i rækkehus sammen med Stine Bundgaard Hansen.
Første halvår af 2009 udstationeret for sit firma til Kina med base i Shanghai, hvor firmaet har en
fabrik under indkøring med produktion af nødstrømsanlæg. Stine var hjemmegående - skrev
afgangsprojekt.
2010 en 3 dages arbejdstur for firmaet til USA. Vel ankommet fra Kastrup til New York, på vej til
New Orleans, omdirigeret til en kunde i Florida. Da problemerne her var løst, så til New Orleans.
Lørdag den 21. april 2012 flyttet i nyt hus i Højby, som de selv har været bygherre for. Det har
været et årsprojekt med mange spekulationer og svære beslutninger.
Resultatet er fremragende.
Det tog næsten et halv år at sælge Lille Tårnbjergvej 97, dog kun med et lille nedslag i prisen.
Tilbud på under 10 % af salgsprisen fra oktober 2011 blev afvist.
2012 fra 21. maj til 1. juni en 11 dages arbejdstur for firmaet til Australien. Efter en uges ferie i
Barcelona, afgang fra Madrid via Dubai til Brisbane. Her arbejde onsdag og torsdag. Fredag
morgen fly til Sydney. Fredag og lørdag arbejde på Sydney Universitet. Søndag sightseeing. Fly til
Canberra søndag aften. Mandag, tirsdag og onsdag arbejde på Canberra Data Centre. Torsdag
morgen fly retur til Brisbane. Om aftenen med fly til Kastrup via Dubai. Turen var arbejdsmæssig
vellykket og det blev belønnet af firmaet med udnævnelse til projektleder for næste projekt i
firmaet.
2012 i august en uges arbejdstur til Philippinerne til deres fabrik, hvor der var uoverensstemmelse
om, hvordan kvalitet skal forstås.
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Biografi Stine Bundgaard Hansen

*1984-04-19
Født på Hospitalet i Sønderborg.
Døbt i Felsted kirke den 29. juli. 1984.
Forældre Anna Thirup Christensen og Hans Bundgaard Hansen.
Barndommen i Broager.
8 år på Broager skole.
Konfirmeret i Broager kirke den 10. maj 1998.
Fritidsinteresser: Fodbold og spejder.
1999/2000: 1 år på Brejning Spejderefterskole.
2000-2003: Sønderborg Statsskole - Matematisk Studenter.
2003/2004: Et sabbatår hvor pengene blev tjent hos McDonald's og brugt på en 23 dage lang
trekkingtur i Himalaya i Nepal.
På Stines 20 års fødselsdag stod hun på Kala Pattar (5.635 m) og kiggede ned i Everest Base camp.
2004-2009: Studerede Biologi og formidling på Syddansk Universitet i Odense. Speciale inden for
økotoksikologi. Var fagrådsformand i et år.
2010 - : Ansat som biolog i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Stine gennemfører natur- og
miljøprojekter og står for sagsbehandling på vand- og naturområdet.
Flytter hjemmefra i 2002 og flytter sammen med Martin i en slidt lejlighed i Sønderborg.
Flytter i 2004 i en lille ungdomsbolig i Odense for at studere, og i 2005 flytter Stine og Martin ind i
et rækkehus med en lille have i Tornbjerg, Odense.
Her bor de frem til 2012 hvor, de flytter til Højby og ind i deres nybyggede hus.
I 2009 bliver Martin udstationeret i Kina i Shanghai og Stine følger med.
I Shanghai står Stine for dagligdagen og skriver sit speciale.
Fritidsinteresser i voksenlivet: friluftsliv, haven, natur og ture med venner og familie.
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Familien Kay Petersen Kjerkemand
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Biografi Kay Petersen Kjerkemand

*1948-07-28
Født i Djernes, Hoptrup sogn, Haderslev stift.
Forældre Nicoline Marie og Jørgen Petersen Kjerkemand.
Den 10. december 1949 flyttede familien til et husmandsted på Arnitlund Mark ved Over Jerstal.
Her var der ikke indlagt elektricitet, så belysningen bestod af petroleumslamper.
I 1956 kom jeg i skole i Abkær skole Ved Over Jerstal. Alle 7 årgange var i samme klasseværelse og
der var kun en lærer. Da vi boede i et område, hvor der var rige forekomster af grus i
undergrunden, fik far et tilbud om at sælge ejendommen.
Så i 1959 flyttede vi til Jørgensby ved Agerskov, hvor familien havde købt en nyt husmandssted.
Bygningerne var bedre og der var indlagt vand, toilet i huset og centralvarme. Jeg kom i skole i
Rangstrup. En skole med 3 klasseværelser og gymnastiksal. Her var jeg for første gang i mit liv i
brusebad. Der var også en stor sportsplads, her begyndte jeg at gå til fodbold i min fritid, jeg stod
på mål.
Mens vi boede i Jørgensby, fik vi både fjernsyn og bil. Far købte en Ford junior årgang 1937. I 1961
-62 kunne min far se, at ejendommen økonomisk ikke kunne løbe rundt, selvom han igen fik en
mælketur, kunne de 17 tønderland ikke give nok. Så i april 1962 flyttede vi til Broballe på Als hvor
far og mor fik arbejde på Danfoss. Jeg skulle have startet 6. klasse i Broballe skole, men da 6.
klasse skulle skifte til 7 i Nordborg skole valgte man at jeg begyndte i Nordborg. Jeg gik til
konfirmationsforberedelse i Oksbøl Kirke og blev konfirmeret i foråret 1963.
I løbet af foråret 1963 lavede Nordborg skole et nyt tiltag, de tilbød 8. klasse, det fik jeg lov til at
fortsætte i. Det samme skete så i 1964 at de tilbød 9. klasse, som også jeg fortsatte med.
Til sommerferien 1965 var det slut med folkeskolen. Jeg skulle til at finde ud af hvilken læreplads
jeg ville søge. Jeg valgte at komme i Isenkramlære ved Fa. Lorenz Andersen Nordborg. Jeg blev
udlært Isenkramekspedient den 1. august 1968 med den tilhørende Handelsmedhjælper Eksamen.
Jeg forblev i firmaet indtil 1, november, hvor jeg skulle begynde som soldat den 4. november.
Den 4. november kl. 12.00, gik jeg ind ad porten på Bylows Kaserne i Fredericia, hvor jeg skulle
aftjene 3 måneders rekruttid ved HTK (Hærens tekniske Korps), militæret i deres store visdom
havde bestemt, at når jeg var uddannet Isenkræmmer, kunne jeg bruge som
reservedelsekspedient. Efter de 3 måneders rekruttid, blev jeg sendt til kasernen i Odense. Der
befandt jeg mig ikke særligt godt, fordi der var ingen at være sammen med i fritiden, der var
kommet en regel om at man måtte tage hjem om natten og jeg havde for langt til Als. Jeg søgte
om at komme til en af de Sønderjyske garnisoner, jeg blev sendt til Oksbøl lejren nord for Varde.
Jeg blev hjemsent den 22. december 1969.
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Den 6. januar 1970 begyndte jeg som specialarbejder på Danfoss, jeg blev oplært som drejer, jeg
lavede små dyser, jeg borede huller på 0,65 mm. Jeg havde hørt om en forholdsvis ny uddannelse
der hed HF. Jeg vidste at jeg skulle have lære noget mere sprog og matematik, så jeg søgte en
højskole som havde kurser i HF forberedelse.
Jeg valgte Idrætshøjskole i Århus, de havde et 7 måneders ophold. Jeg begyndte på højskolen den
1. oktober 1970 og sluttede den 30. april 1971. Sporten kom nok til at overskygge HF
forberedelsen, jeg tog livredderprøve, dommerkort i volleybold, begynder certifikat i
trampolinspring og DGI's Lederkursus 1 og 2.
Jeg kunne først søge optagelse på HF den første juni og der var ingen arbejde at få på Danfoss,
derfor måtte jeg have understøttelse. Jeg skulle møde hver fredag ved et træskur i Nordborg, hvor
jeg fik en brun pose med understøttelse. Jeg fik besked på at møde et andet sted i Nordborg, hvor
det var kommet et nyt tiltage der hed Arbejdsformidlingen. Manden på arbejdsformidlingen ville
have mig til at søge et job, det var jeg ikke særlig interesseret i, da jeg jo skulle på HF. Af for mig
uransalige grunde søgte jeg et job hos Danish Artic Contractors. Firmaet havde kontrakt med US
Air force om at udføre funktioner på Thule Basen og basen i Sønderstrømfjord i Grønland. Jeg var
til jobsamtale i København. I midten af juni fik jeg brev om at jeg var optaget få HF på Sønderborg
Statsskole og dagen efter at jeg kunne begynde på Thule Basen den 1. juli.
Jeg takkede nej til Danish Artic Contractors og begyndte på HF skoleåret 1971 - 73.
Jeg befandt mig ikke godt på Sønderborg Statsskole, men i 1973 fik jeg min HF eksamen. I midten
af maj fik jeg en henvendelse fra Danish Artic Contractors, om jeg stadig var interesseret i at
komme til Grønland fra den første juni. Jeg meldte tilbage at jeg først var færdig med min HF
eksamen i slutningen af juni. De ville så ansætte mig den første juli. Jeg havde lidt studiegæld og
da kontrakten kun var på 8 måneder accepterede jeg.
Den 4. juli 1973 steg jeg på en flyvemaskine i Sønderborg Lufthavn for første at flyve til
København, derefter til Sønderstrømfjord. Det var første gang, jeg var oppe at flyve. Jeg fik jobbet i
sønderstrømfjord på grund af mit ophold på Idrætshøjskolen i Århus. På basen var der en række
fritidstilbud, for det amerikanske og danske personel. Jeg havde flere funktioner i løbet af
opholdet, men primært i idrætshallen, hvor vi arrangerede turneringer i forskellige idrætsgrene
både sommer og vinter, i en periode var jeg livredder ved svømmehallen.
Kollegaerne i Sønderstrømfjord oplyste mig om, at hvis jeg blev der i 2 år, skulle jeg ikke betale
skat af lønnen. Lønnen var ca. det samme som en funktionærløn i Danmark, men så var der fri kost
og logi, gratis hjemrejse hver 8 måned og 6 - 7 ugers ferie. Jeg besluttede mig til at blive 2 år.
Jeg fik den idé, at når jeg kom hjem igen, ville jeg være politibetjent. I min anden ferie kontaktede
jeg politiskolen for at få flere oplysninger omkring hvordan man søgte m.m. Personen jeg talte
mente, jeg skulle vente med at søge, indtil jeg var færdig på Grønland.
Jeg var færdig med de 3 gange 8 måneders kontrakter i slutningen af oktober 1975. Jeg tog 5
måneder på Uldum Folkehøjskole. I løbet af opholdet søgte jeg ind til Politiet, men blev ikke
optaget. En af lærerne anbefalede mig at tage en læreruddannelse, han opfordrede mig til at søge
optagelse på Den frie Lærerskole i Ollerup, det gjorde jeg. Da opholdet på Uldum Folkehøjskole var
forbi i slutningen af april og jeg skulle have tiden til at gå for jeg ville første få besked om jeg var
optaget på Den frie Lærerskole i slutningen af juni, tog jeg på Sproghøjskolen i Kalø.
Jeg blev optaget på Den frie Lærerskole og begyndte i august 1976. Uddannelsen var 5 årig, 2 år på
skolen, derefter 1 års praktik og derefter 2 år på skolen igen. Der blev slået forskellige
praktikstillinger op på skolen, der var et opslag fra Agerskov Ungdomsskole, det søgte jeg, jeg
kendte egen fra dengang jeg boede i Jørgensby.
Skoleåret 1978 - 79 var jeg i praktik på Agerskov Ungdomsskole, det var et hårdt år, jeg havde 23
undervisningstimer pr. uge i 6 forskellige fag, det var meget at forberede med kun 2 års
uddannelse.
Efter praktikopholdet vendte jeg tilbage til den Frie Lærerskole for at gøre min uddannelse færdig.
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I februar 1981 lå der et brev fra Agerskov Ungdomsskole, som tilbød mig en stilling efter
sommerferien, hvor jeg var færdig uddannet. Jeg søgte stillingen og blev ansat den første juli 1981.
Jeg underviste i matematik, fysik/kemi, engelsk, samfundsfag, sport og fotografering.
Jeg blev afskediget i 1989, da jeg under en MUS samtale kom til at fortælle ”hvad jeg mente om
forstanderens evner som leder”.
Jeg søgte en ny stilling, men fik ingen. Jeg flyttede hjem til mine forældre på Als. I sommerferien
1991 tog jeg på en ferie til Norge. En af de kvindelige rejsedeltagerne viste interesse for at se den
lysbilledserie, jeg ofte lavede når jeg var på ferie. Jeg blev inviteret til Engesvang i august måned
for at vise billederne.
Jeg fortsatte med at besøge Ingelise i de efterfølgende Weekender.
I efteråret 1991 kunne jeg ikke holde ud at gå ledig længere. Jeg henvendte mig til
arbejdsformidlingen for at få et eller andet job, jeg blev pædagogmedhjælper i en SFO i Havnbjerg.
I februar 1992 fandt en vikarstilling ved Kongenshus Efterskole nord for Karup. Jeg var først ansat
til sommerferien. I sommerferien flyttede jeg officielt sammen med Ingelise. Efter sommerferien
blev jeg ansat som sygevikar ved Kongenshus Efterskole, det varede til oktober måned ud.
Så var jeg ledig ingen, jeg begyndte på et EDB kursus på aftenskole i Silkeborg, der hørte jeg at
man kunne tage EDB fag på VUC.
Januar 1993 begyndte jeg på VUC i Herning. Da man var ledig havde man ret til at tage 19 timer
om ugen. Jeg valgte alle EDB fag plus yderlige skolefag. Jeg sluttede i januar 1995, jeg søgte
optagelse på Informatik Assistent på Ikast Handelsskole.
Jeg tog Informatik Assistent uddannelsen fra 1995 - 97. I foråret 1998 blev jeg ansat ved Ikast
Handelsskole som EDB lærer ved skolens kursusafdeling.
Første juli 1998 købte Ingelise og jeg hus i Engesvang.
I 2005 blev Ikast Handelsskole fusioneret med Herning Handelsskole og Herning tekniske Skole, så
jeg er nu ansat i en stor organisation med over 400 ansatte.
Anden maj 2008 blev Ingelise og jeg gift på Ikast Rådhus.
I sommerferien 2013 bliver jeg 65, jeg har de sidste 15 - 20 år fået opbygget en temmelig stor
erfaring inden for brug af computere, mine kollegaer siger hvis de er i tvivl om noget ”spørg den
gamle” jeg ved ikke om jeg skal tage det som et kompliment.
Jeg forbliver ansat indtil første november, da jeg er i gang med et uddannelses projekt for Herning
Kommune, som først er afsluttet i slutningen af oktober. Jeg har aftalt at jeg overgår til
tilkaldelærer. Ellers skal jeg til at nyde at være pensionist.
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Biografi Ingelise Laier Kjerkemand født Svendsen

*1945-09-14
Født i Klode Mølle, Engesvang sogn, Hids herred, Viborg amt den 14. september 1945 som den
ældste af en søskendeflok på fire. Mine forældre var Dagny Alvilda Lustrup Svendsen (født
Madsen) og Ejner Johannes Svendsen. Jeg har en bror og to søstre og er vokset op i Engesvang.
Min far var arbejdsmand som de fleste her på egnen og jeg kan roligt sige, at vi var fattige i min
barn- og ungdom. Der var kun arbejde om sommeren - i tørvemosen, som medhjælp ved
landbruget eller anden korttidsbeskæftigelser. Om vinteren var der kun understøttelsen at leve af
og med den kunne man ikke forsørge en familie på seks. Så sommeren gik med at tjene til at
afbetale gælden fra vinteren på bogen i brugsen. Som 6-årig passede jeg min lillesøster på 1 år
hver dag om sommeren, mens min mor var i tørvemosen. Jeg skulle også vaske op efter
morgenmaden, feje køkkengulvet og skrælle kartofler. Mor kom dog hjem til middag for at se,
hvordan det gik.Jeg begyndte i Engesvang skole den 1. april 1953, hvor vi gik hver 2. dag. Den 1.
januar 1956 flyttede vi til den nybyggede centralskole, hvor jeg dog kun kom til at gå til 1958. Da
"lærer Trøst" en dag kom og plagede mine forældre om, at jeg skulle på mellemskole, følte de det
som et økonomisk kæmpeproblem. Da jeg glædestrålende kom hjem og fortalte, at jeg havde
bestået optagelsesprøven var min mors eneste kommentar: "Åh, jeg havde håbet, du var dumpet,
så havde vi været ovre det problem.". Jeg havde svært ved at tilgive hende den bemærkning
dengang, men jeg tror, hun forudså de problemer, det gav at gå i klasse med mange
overklassebørn. Forskellen på dem og os arbejderbørn var stor dengang. Det betød i hvert fald, at
jeg var udelukket fra det sociale samvær, som jo krævede penge og pænt tøj. Jeg havde aldrig
nogen af delene. Her i byen var man heller ikke mere den samme, for nu var man jo blevet "fin på
den" og troede man var noget og så talte man fint. I Silkeborg blev vi kaldt bondeknolde og drillet
med vort sprog, så det måtte ændres til "fint" - silkeborgensers. Hvor fint er det lige, prøv at tænke
på Gittes monologer af Per Højholt. Nå, men jeg fik min mellemskoleeksamen i 1962 og en
elevplads på kontoret hos C.F. Christensen A/S (møbelfabrik). Det var ret tilfældigt; men det
eneste jeg vidste, var, at jeg ikke ville kunne klare at sidde ved en symaskine otte til ni timer hver
dag. Det havde ikke noget med penge at gøre, for jeg tjente aldrig så meget som mine søstre og
veninder som var syersker. Men jeg havde et job, jeg var glad for. Jeg blev udlært i1965 og blev gift
med Henning Laier og var i fem år købmandskone i Mygind ved Randers. I den tid blev jeg mor til
to dejlige unger Sten (25.04.1966) og Pia (26.11.1967). I 1970 flyttede vi tilbage til Engesvang, hvor
jeg fik et halvtidsjob som bogholder på den nystartede Eberharts Pølsefabrik, hvor jeg startede
kontoret op fra bunden. Samtidig begyndte jeg at engagere mig i en masse forskellige ting, så som
mine børns fritidsinteresser og forskelligt bestyrelsesarbejde. Jeg fik også lyst til at lære noget
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mere og gik i gang med at læse i min fritid og blev i 1980 færdig som merkonom i regnskabsvæsen.
1 1982 erkendte vi, at vort ægteskab ikke gik. Vi var simpelt vokset i hver sin retning og havde
forskellige holdninger til næsten alt.1 1984 fik jeg et nyt job i Ikast hos købmand Frede Lauritsen,
som havde 2 forretninger Ika Varehus og Ika Marked – et meget udfordrende og interessant job.
Jeg havde 10 gode år i dette job, før virksomheden desværre lukkede.
1986 oplevede jeg det værste en forælder kan opleve. Jeg mistede Pia den 29. september ved en
ulykke. Jeg kan bedst beskrive det, som var man en krukke, der bliver knust i tusinder af stykker.
Du må så finde hvert enkelt lille stykke og finde, hvor det skal sidde. På et tidspunkt er krukken
atter hel. Men den bliver aldrig som ny. På afstand ser den pæn og hel ud, men kommer du tæt på
den, kan du se alle revnerne. Det kræver alle de kræfter, man har at få hverdagen til at fungere.
Jeg var på det tidspunkt med til at lede idrætsmærkearbejdet 2 aftener om ugen, hvilket jeg måtte
opgive og har ikke senere haft energi og overskud til at deltage i alle de ting, jeg tidligere
beskæftigede mig med. Dog fortsatte jeg med at dyrke gymnastik og motion, hvilket jeg stadig gør.
Desuden nyder jeg at trave lange ture i den dejlige natur, vi har omkring os, som f.eks. Klosterund
og Bøllingsø. Men da jeg mistede Pia besluttede jeg mig for, at jeg stadig havde meget at leve for,
først og fremmest Sten og hans veninde Kirsten - de blev gift den 1. april 1989, og at jeg også ville
have et godt liv. Det har jeg i dag. Jeg bor på enogtyvende år sammen med Kay Petersen
Kjerkemand, som jeg mødte på en ferierejse til Norge med Elbæk Folkehøjskole i 1991. Vi blev gift
den 2. maj 2008. Vi har mange fælles interesser og har i fællesskab den store lykke at få lov at
være meget sammen med vore 3 dejlige børnebørn, Jesper (20.07.1989) Joakim (22.07.1999) og
Julie (02.03.2001) til stor og gensidig glæde. Da Ika lukkede fik jeg job hos Jørgen Starcke ApS i
Ikast, som var leverandør af forskellige produkter til tekstilindustrien. Da udflytningen i
tekstilindustrien tog fart, faldt arbejdsmængden og jeg tog job 2 formiddage om ugen hos
tømrermester Bjarne Vestertoft, som har Ikast Tømrerforretning og Midtjysk Maskinudlejning.
Men i april 2004 fik jeg af Nina Vinther-Jensen tilbudt et job som bogholder her i Engesvang i
hendes 2 firmaer Scandinavian Image (som har 2 agenturer, det ene for et tysk firma med
hudplejeprodukter og maskiner til hudplejeklinikker og et firma i Paris også med
hudplejeprodukter) og det andet firma Klinik Image, som er en hudplejeklinik her i byen. Det har
været et fantastisk spændende job med mange forskellige funktioner bl.a. en masse
oversættelsesopgaver fra engelsk til dansk. Arrangere og deltage i kursusrejser for kunderne
(kosmetologer) til Tyskland og Paris og meget mere. Så det var en fin afslutning på et langt
arbejdsliv. Jeg gik på pension den 1. oktober 2010; men indtil 1. juli i år har jeg fortsat ført
regnskabet for firmaerne.
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Familien Poul Peter Petersen
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Biografi Poul Peter Petersen

*1914-10-05 - †1999-08-02
Født i Hønkys, Egtved sogn.
Forældre Marie Bothilde og Niels Peter Petersen.
Poul blev døbt i Egvad kirke og gik i Hønkys skole til 1923, hvor familien flyttede til Rise, her fortsatte
skolegangen på Rise skole og konfirmation 1928 i Rise kirke.
Poul arbejdede ved landbruget og blev uddannet landmand. Han tjente på forskellige gårde: 1930
tjenestekarl ved familien Hansen i Rise, hos Hans Vinum i Bjørnskov og Hieronimus Andersen i 1936,
hvorfra han rejste hjem for at hjælpe sin mor med bedriften efter Peters død.
Samarbejdet varede i første omgang 10 år med sin mor, hvor de i øvrigt havde fælles økonomi. Poul var en
driftig landmand. Snart kørte han hver dag mælk fra landmændene i Riseområdet til mejeriet i Rødekro.
Han hjalp de små husmænd uden heste med deres markarbejde, han høster kornet for dem, snart anskaffer
han et lille 14 tomme tærskeværk og en petroleumsmotor, så han kunne køre rundt i Rise og omegn for at
tærske kornet for husmændene. Knap 10 år efter faderens død var det familien Petersen, der hjalp
husmændene i Rise og ikke omvendt.
Han var ret aktiv i husmandsforeningen samt i brandværnet. Deltog flere gange i ringridning i Rødekro.
I 1946 giftede Poul sig med Bodil Christensen, og de forpagtede morerens (bedstemors) ejendom, hvor de
flyttede ind!
Bedstemor flyttede så ind i Bodils hus, der lå i Fællesgaden i Rises sydlige udkant.
De fik Ane i 1947 og Jørgen i 1948.
Det skal nævnes, at Poul sammen med broderen Valdemar allerede i 1949 købte en rød traktor.
I 1949 solgte Poul og Bodil huset i Fællesgaden og købte en ejendom i Jørgensby ved Rangstrup, og
bedstemor kunne så flytte tilbage til sin ejendom i Rise midtby.
Knap 2 år senere solgte Poul ejendommen i Jørgensby og forpagtede en stor gård i Bolderslev by i 5 år. Her
blev der tjent så mange penge, at der var råd til at købe et husmandssted i Søgård Ellum sogn ved
Løgumkloster. Det var oprettet ved statslån, hvilket man kunne se på de gode bygninger, der ligner de
hundredvis af statslånsejendomme, der er spredt over hele landet.
Her blev Leif og Erik født.
En mælketur med traktor blev supplement til økonomien.
Det gav nu så meget mentalt overskud, at der blev tid til at sidde 4 år i sognerådet for partiet
Retsforbundet.
I 1970' erne blev der arbejdet ved vejrvæsenet og på fremstilling af græspiller hos Dansk Tørreindustri.
I 1983 forpagtede Erik husmandstedet og de flyttede i hus i Bredebro.
1989 døde Bodil og Poul levede 10 år alene til sin død den 2. august 1999.
Han var en lidt genert mand, der var af få ord, hvis han ikke kendte folk godt. I sin alderdom sagde han
engang, da talen faldt om, at det var godt for ham, at han spiste hver dag på et hjem og derved kunne tale
med folk. ”Jeg kan jo ikke snakke med alle slags folk”, var svaret.
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Biografi Bodil Marie Katrine Petersen født Christensen

*1922-08-04 - †1989-10-05
Født i Søst, Rise sogn.
Forældre: Jørgen og Ane Christensen, Søst.
Døbt i Rise kirke og gået 7 år i Rise skole og konfirmeret i Rise kirke 1936.
Tjenestepige.
Blev borgelig viet med Poul Peter Petersen 5.okt 1946.
De fik Ane i 1947 og Jørgen i 1948.
1950 forpagtede de en gård i Bolderslev i 5 år. Her blev der tjent så mange penge, at der var råd til
at købe et husmandssted i Søgård Ellum sogn ved Løgumkloster.
Her blev Leif og Erik født.
Der var nok at se til både inde og ude. Hjem og børn blev godt passet. Ude var det dyrene og når
det var nødvendigt at hjælpe i marken, så blev der også tid til det.
1983 blev husmandsstedet solgt og de flyttede i hus i Bredebro.
Den 5. okt. 1989 døde Bodil.

Husmandsstedet i Søgård 2013
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Familien Ane Marie Brodersen født Petersen

131

Biografi Ane Marie Brodersen født Petersen

*1947-01-19
Født i Rise, døbt i Rise kirke.
Forældre Bodil og Poul Peter Petersen.
1950 flyttet til Bolderslev sammen med lillebror Jørgen og forældrene, hvor de forpagtede en gård
i 5 år.
Det blev kun til 1 år i skolen i Bolderslev, da forældrene købte et husmandssted i Søgård mellem
Løgumkloster og Bredebro.
Det var så på cykel 3 km til Ellum skole de næste 6 år.
Konfirmeret i foråret 1961 i Løgumkloster kirke, så 5 måneder på Sundeved ungdomsskole.
Nu gjaldt det om at komme ud for at lære noget og tjene penge i forretninger og det var ved Mie
købmand, Bager Brodersen og Bager Hansen, som 17 årig ansat i produktionen ved Ecco i
Bredebro.
Fritiden blev brugt på at træne og spille håndbold og gå ud og more sig.
Blev gift den 22. oktober 1965 med Markus Brodersen i Løgumkloster kirke og flyttede til Allerup
ved Toftlund, hvor Allan blev født den 28. Dec. 1965. Flyttede til Vestergade i Toftlund hvor Jan
blev født og så til Bjørnskov ved Rangstrup, hvor Bodil blev født den 21. september 1969.
Der blev i nogle år god tid til at pleje mand og de tre børn, men så var det ud og servere om
aftenen og i weekenderne på Slukefter Kro i Vedsted.
1970 blev der købt hus på Gammel Agerskovvej 2 i Rangstrup. Så der var nok at se til op gennem
70'erne med Hus, mand og tre børn.
Den 11. juli 1981 blev efternøleren Robert født.
Næsten to år efter kom den frygtelige ulykke at Markus døde af en hjerneblødning den 9. april
1983. Der kom nu en hård tid alene med fire børn, de store kunne hjælpe til, men penge skulle
tjenes til livet ophold, så her trak Ecco igen, samt servering i weekender og fra 1984 til 2002 ansat i
produktionen på Gram i Vojens. Her blev der fremstillet mange køleskabe indtil 2002, hvor en
fyreseddel blev rakt over bordet, da de lukkede produktionen. Som medlem af en A-kasse kunne
det give understøttelse indtil efterlønsperioden begyndte 19. januar 2007. Det var en dejlig
befrielse at blive fri for utallige kurser og beskæftigelses tiltag, som ikke gav arbejde.
Nu er der rigtig god tid til at hygge om børnebørnene, folkedans og Jens Jørn Toft.
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Biografi Markus Højland Brodersen

* 1942-07-15
Født i Brede og gået i skole i Bredebro.
I lære og udlært som landbrugs smed ved Boi Davidsen.
Kom så til DLAM.
Derefter til Husmann i Toftlund.
Arbejdet som smed med at bygge IS station i Vojens.
Arbejdet i Bovlund med at bygge Tyrestationen.
Ansat ved Rødekro Skuevognsfabrik.
Ansat som smed ved firmaet Anders Petersen Rangstrup
Er omtalt som en dygtig håndværker og god til at oplære lærlinge.
Døde pludselig af en hjerneblødning 40 år gammel.
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Biografi Allan Brodersen

*1965-12-28
Allan er født i Søgård og døbt i Toftlund.
9 års skolegang i Agerskov.
I lære som bager i Toftlund, fik eksem og måtte stoppe inden svendebrev.
Fritidsinteresse, alt sport, fodbold, håndbold, og meget mere.
Trænede sig op til og gennemførte en triatlon.
Arbejdet ved Gabs i Tønder med at fremkalde billeder fra film fra hele landet. Hentede dem ved
flyveren i Skrydstrup om aftenen og fremkaldte så billederne om natten.
Arbejdet ved Branderup mejeri og Byggebjerg Beton.
Pga. sportsskader var de nødvendigt at sadle om, så op til Holstebro og læse til teknisk assistent.
Arbejder ved Jyden Bur nær Holstebro.
Gik i kompagniskab med et firma der fremstillede altaner. Det lykkedes ikke at redde firmaet.
Den 20. apr. 2002 gift i Holstebro med Nathali fra Ukraine.
De fik Dennis den 28. nov 2003.
Skilt 2007.
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Biografi Jan Brodersen

*1967-01-06
Jan er født i Toftlund og døbt i Toftlund kirke.
Forældre Ane og Markus Brodersen.
Og han har gået i skole i Agerskov i 9 år.
I lære og udlært som mekaniker ved Peter Henriksen i Toftlund.
Ved militæret 3 måneder i Vordingborg og 6 måneder i Haderslev.
Arbejdet som maskinarbejder ved Brd. Gram i Vojens, som svejser ved Byggebjerg Beton i
Agerskov, 10 år som maskinarbejder ved Aabenraa motorfabrik, 1 år ved Steelteam i Hammelev og
nu kølemontør ved KH Onestop i Padborg.
Fritidsinteresse er fodbold. Motorcykeltræf og børn.
Gift med Pia Poulsen 2006.
De har fået to drenge: Jonas født 2005-02-17 og Jeppe født 2007-04-25.
Separeret i 2012.
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Biografi Bodil Brodersen

*1969-09-21
Født i Bjørnskov og døbt i Agerskov kirke
Forældre Ane og Markus Brodersen.
9 år i Agerskov skole.
I lære som industri Snedker hos Høeg Inventar i Toftlund.
Fritidsinteresse fodbold.
Er uddannet fitness instruktør.
Arbejdet ved Brede møbler, Arnum flaskerens, Hydrup Aluminium og møbelfabrik ved Gørding,
Læst til teknisk designer.
Arbejder ved Triesu som designer.
Gift med Verner Sørensen 1994.
De har fået to piger: Simone født 1994-02-07 og Camilla født 1996-12-29.
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Biografi Robert Brodersen
*1981-07-11

Agerskovs ”Hurtigste par” gifter sig i eftermiddag

UGENS BRUDEPAR: Stine Fischer Asmussen og Robert Brodersen,
Agerskov, trængte til at komme hjemmefra og i 2003 flyttede de sammen
i Svendborg. De er for længst kommet hjem til Agerskov og i eftermiddag
bliver de viet i Agerskov Kirke.
Af Peter Tougaard navne@jv.dic
Hos Stine, 28 år, og Robert, 31. år, i Agerskov har det altid haft noget med hestekræfter at gøre. Robert kan bedst lide
den slags hestekræfter, der er mange af i en motorcykel, mens Stine sværger til den »ægte vare« med fire ben og vrinsk
i.
For snart halvandet år siden fik hestekræfterne dog en alvorlig konkurrent, for der kom sønnen Sebastian til, og mens
Honda blackbirden stadig bliver luftet fra tid til anden, så har Stine valgt at vinke farvel til hesten - ikke nogen let beslutning, nar man har haft hest siden barnsben. Og Stine vil da heller ikke afvise, at der en gang ad åre kan komme en
hest i folden igen. Roberts passion for hestekræfter er næsten lige så gammel som Stines, og han var faktisk med til at
starte Agerskov MC tilbage i 2005. Så sent som sidste weekend var han med vennerne på tur til Thy, så Honda én star
ikke og samlere støv i garagen.
Til gengæld har han mattet love, at den store 1100 kubikker ikke bliver parrets brudekaret, nar de i eftermiddag skal den
korte tur fra Agerskov Kirke til Agerskov Kro.
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Det hele begyndte midt på dansegulvet til halbal i Bylderup-Bov tilbage i 2002 her lob Stine på Robert - eller også var
det omvendt.1 hvert fald var begge ankommet med deres respektive venner og kendte ikke hinanden - det kom de så til.
Succesen blev fulgt op på diskotek Buddy Holly i Aabenraa, hvor Stine var ved at være færdig med gymnasiet mens
Robert arbejdede som elektriker i Boldesager.
Så skulle jeg finde en uddannelse, og Robert forslog, at jeg læste til sygeplejerske, mens han ville på maskinmester
skole. Vi fandt frem til at Svendborg havde begge uddannelser. Vi flyttede derned og 2007 var vi uddannet og vi købte
så hus i Agerskov for at komme hjem igen. Det tog syv måneder at sætte huset i stand, man er vel håndværker.
I dag er Robert produktionschef på Aabenraa-Rødekro fjernvarme og Stine arbejder på Aabenraa sygehus på
ortopædkirurgisk afdeling som sygeplejeske.

Kunne I lige så godt være viet hjemmene i haven? Nej, vi er nok lidt traditionelle på det punkt. Det skal være
i kirken, og Agerskov Kirke er hvor Sebastian er døbt, fortæller Stine.

Når nu ikke Honda én bliver brudekaret, hvad så? Vi har faet det arrangeret sådan, at vi bliver kørt i en stor
amerikaner-bil.

I Har været til polterabend?
Ja, for en Lille måned siden. Jeg blev klædt ud som nonne og fik lov at prøve kræfter med en 50 personers bus på
glatbane. Så var vi ude og sejle i speedbad - og videre til Haderslev og danse Sumba. Robert var også ude at sejle han
skulle stå på vandski. Senere var de i Vojens og køre gokart og til sidst skulle han i pink badedragt på en luftmadras
krydse en mudret so. For vi alle sammen mødtes i Agerskov Hallen til fest. Her fandt vi ud af, at Roberts ankel var
hævet så meget, at jeg sendte ham en tur omkring skadestuen. Men heldigvis var der ikke noget brækket.

Hvad kommer I til at hedde til efternavn?
Jeg beholder mit mellemnavn Fischer, men ellers kommer vi til at hedde Brodersen.

Hvor skal I fotograferes?
Vi håber på godt vejr, for vi har bestilt en fotograf til at tage bryllupsbillederne i præstegardshaven.
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Biografi Jørgen Christensen Petersen

*1948-06-07
Født i Rise. Døbt i Rise kirke. Forældre Bodil og Poul Peter Petersen.
Jørgens opvækst foregik 1,5 år på ejendommen i nærheden af Bjørnskov, ved Rangstrupsenderen.
Derefter flyttede familien til Bolderslev by, hvor forældrene i 5 år havde forpagtet en gård. I 1955
købte forældrene et statshusmandssted i Søgård, der ligger mellem Løgumkloster og Bredebro og
Jørgen blev sammen med storesøster Ane sendt i skole i Ellum. Der måtte cykles 4 km. dertil samt
retur hver dag i 7 år. Konfirmeret 1962 i Løgumkloster kirke.
Jørgen startede arbejdslivet som tjenestekarl ved landbruget. Han arbejdede på forskellige gårde
på egnen og aftjente sin værnepligt på kasernen i Ålborg.
Han fik arbejde på en maskinstation, kørte en tid lastbil samt arbejdede på Rømødæmningen, der
skulle have en ”hovedreparation” i 1976/77. I alt en halv snes år, hvor han boede hjemme og hjalp
til i forældrenes bedrift. Den 1. april 1978 købte Jørgen hus i Bredebro – Scht. Hansvej – og
flyttede sammen med Conny Lerche. De blev aldrig gift.
Jørgen arbejdede 9 år på Ecco skofabrik, men vendte tilbage til traktorerne. Han blev ansat på
Dansk Tørreindustri, hvor han kørte de store snittere, der høstede afgrøderne, der blev tørret.
Igen en tid på en maskinstation og vendte derefter tilbage til Dansk Tørreindustri, hvor Jørgen nu
arbejdede udelukkende på fabrikken, indtil han døde 31. okt 2005.
Jørgen var et udpræget hjemmemenneske – ikke af mange ord. Han nød at arbejde i sin have og
havde gode evner til at få planterne til at gro.
I fritiden hjalp han af og til broderen Erik, når det var nødvendigt med markarbejdet: pløjning m.m.
Desuden var han i mange år brandmand ved det frivillige brandvæsen i Bredebro.
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Biografi Conny Dorthea Eleonora Lerche

*1961-06-29

Conny er født og døbt i Bredebro og da hun var ca. 2 år gammel flyttede familien til Søgård, der
ligger mellem Løgumkloster og Bredebro – boede i et hus, der lå over for Poul Petersens ejendom.
Skolegangen foregik de første 5 år i Ellum og de resterende 5 år i Løgumkloster. Konfirmeret i
Bredebro kirke. Den 1. maj 1977 – kort før skolegangen sluttede – blev Conny ansat på Ecco
skofabrik i Bredebro, hvor hun arbejdede i 9,5 år.
Conny valgte derefter at tage erhvervskørekort (1987) og blev ansat ved et firma i Bredebro, hvor
hun kørte taxa og bus. Buskørslen var med skolebus samt foreningsudflugter her i landet.
I slutningen af 2005 døde Jørgen pludseligt og i 2006 bliver Conny ansat hos Iversen i Ribe og
begyndte at køre bus til udlandet. I skrivende stund er hun ansat ved Herning Turist og kører
dobbeltdækkerbus over hele Europa. Næste tur går til Berlin med 70 gæster. I øvrigt er man
heldig, hvis man træffer hende hjemme.
Conny var den 1. april 1978 flyttet sammen med Jørgen Petersen, og han købte hus på Sckt.
Hansvej i Bredebro. I 1984 fødte Conny en datter og i 1986 en søn. Conny og Jørgen blev aldrig
gift.
Fritiden i ungdommen blev brugt til håndbold og senere, da børnene blev store som leder ved
KFUM spejderne i Visby.
Ved Jørgens død arvede børnene familiens hus. De valgte at sælge det og Conny flyttede til
Storegade 36 i Bredebro, som ejedes af et familiemedlem. I 2007 købte Conny huset.
Den sparsomme fritid bliver brugt til at opfylde en mangeårig drøm: at køre motorcykel. Jørgen
var stærkt imod hendes motorcykelplaner, men i dag er en flot motorcykel parkeret uden for
huset og Conny er medlem af byens motorcykelklub. Dog kører hun på arbejde i en bil.
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Biografi Kate Lerche Petersen

*1984-06-25
Kate er født i Bredebro, døbt i kirken og kom i dagpleje, børnehave samt i Bredebro skole, hvor
hun sluttede efter 10. klasse. Konfirmeret i Løgumkloster kirke.
Kate valgte at få en landbrugsuddannelse. Hun startede på den grønne linje på en skole i
nærheden af Kolding. Efter et halvt år valgte hun kvæglinjen. Efter den etårige grunduddannelse
fik Kate en praktikplads på et kvægbrug ved Visby. De følgende 9 år var hun ansat på den gård,
men tog i den periode en landbrugsuddannelse – sluttede med driftsledelse - på Ribe Kjærgård
landbrugsskole. Uddannelsen på landbrugsskolen var bygget op med moduler med praktik ind
imellem – den foregik som beskrevet altid på samme kvægbrug ved Visby. Ved uddannelsens
afslutning modtog Kate: Tuborg prisen.
Da Kate var midt i tyverne melder en sygdom sig: hun får allergi over for køer og heste. Det er
svært at opgive den uddannelse som kort forinden var fuldført, men der var ingen vej uden om –
Kate måtte forlade landbrugserhvervet. En sygdomsperiode med opperationer måtte også
overstås.
Et nyt erhverv skulle findes. Kate blev optaget på handelsskolen i Esbjerg, hvor hun på et år tog HG
uddannelsen (den kaldes turbo HG). Det lykkedes at få en voksenlæreplads i Blåvand Brugskunst.
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Biografi Kent Lerche Petersen

*1986-12-31
Kent er født i Bredebro. Døbt i byens kirke. Han fik en dagplejeplads, var i børnehave, men
familien valgte, at han skulle gå i Visby skole, hvor der kun var 10 elever i klassen. Efter 7 års
skolegang i Visby tog Kent 8. og 9. klasse på efterskolen i Dybbøl – de to år på efterskolen var en
god tid.
Kent valgte at få en teknisk landbrugsuddannelse og rejste til en skole ved Kolding – skolen har i
øvrigt et hjem, hvor eleverne kan bo. Efter et år var han uddannet som traktorfører.
Uddannelsen ved Kolding blev fulgt op af en mesterlære på maskinstationen i Klovtoft ved
Hellevad, hvor han var ansat indtil 2011 - firmaet gik konkurs.
Kent havde fået lastbilkørekort og blev ansat ved et firma i Rangstrup, hvor han arbejdede i 2 år. I
skrivende stund er Kent ansat på en maskinstation – Revslund maskinstation – hvor man har travlt
med forårsarbejdet på markerne.
Fritiden i barneårene har været optaget af spejderarbejdet i Visby. I dag er han optaget af
køretøjer og mekanik samt diverse opgaver på PC’eren.
Kent bor hjemme hos moderen på Storegade 36 i Bredebro.
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Biografi Leif Petersen

*1956-12-04
Født i Søgård - Ellum sogn. Døbt i Løgumkloster kirke.
Barndommen i de landlige omgivelser på husmandsstedet i Søgård, en bedre opvækst kan man
ikke forestille sig, på cykel til Ellum skole i 5 år og så på cykel i 4 år til Løgumkloster skole.
Konfirmeret i Løgumkloster kirke den 4. april 1971.
Startede i lære som landbrugsmaskinmekaniker i 1973 hos Boi Davidsen i Bredebro. Hvor alle
skoleophold foregik i Års, blev færdiguddannet 1977. Kom derefter ind til militæret i 9 mdr. - først
på Bornholm derefter i Oksbøl, hvor jeg tog det store kørekort.
I 1979 flyttede jeg fra Søgård til Øster Højst sammen med Marianna.
Fik arbejde som smed hos Boi Davidsen i Bredebro til 1979, hvor jeg fik nyt job hos Svend Aage
Schrøders Maskinforretning i Drengsted.
I 1982 flyttede vi til Falkevej 28 i Løgumkloster, hvor Lennart blev født den 20. oktober 1982, fire
år efter den 28. april 1986 blev Kim født.
Den 28. april 1989 blev jeg gift med Marianna Petersen f. Mattesen på Løgumkloster Rådhus.
Annemette blev født den 13. november 1990 og Morten den 22. november 1994.
Der sker meget nyt indenfor landbrugsmaskiner og derfor er der mange kurser, jeg deltager i som
afholdes på Års tekniske skole. Fra foråret og til efteråret har vi travlt med at servicere/hjælpe
landmændene.
I 2006 blev firmaet overtaget af Magne Pagård. Jeg har stadig arbejde i firmaet og har nu været
der i 33 år.
Har i mine unge dage deltaget aktivt i spejderlivet. Spiller badminton sammen med min familie og
så nyder vi campinglivet. I mange år foregik turene med telt – nu har vi købt en campingvogn, der
står fast ved Gammelmark på Broagerland. Elsker at gå lange ture med vores to hunde. Jeg har
også deltaget i Natteravnenes arbejde i Tønder.
Vi fik vores første barnebarn - Josefine, den 24. juli 2011, moderen er Annemette Petersen og
faderen er Jesper Klippert.
Andet barnebarn blev født den 29. marts 2013.
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Biografi Marianna Petersen
*1959-11-17
Marianna er født i Nørreballe, der ligger mellem Rudbøl og Højer. Hun startede i Rudbøl skole,
men efter et år flyttede hun til skolen i Bredebro, hvor Marianna sluttede med at tage
realeksamen.
Konfirmationen foregik i ? kirke.
Efter realeksamen tog Marianna den 1årige EFG uddannelse på handelsskolen i Tønder.
Valget faldt derefter på en elevplads i regnskabsafdelingen på en B&W virksomheden i Tønder.
Den fremstillede navnlig kedler til f. eks. kraftværker. Læretiden var 3 år – og Marianna var nu
blevet 20 år gammel. Ansættelsen i nævnte firma fortsatte i øvrigt til 1999, hvor fabrikken blev
lukket.
På det private område var hun flyttet sammen med Leif Petersen og de blev gift i 1989. Først
boede de til leje, men købte hus i Løgumkloster i 1982 (Falkevej 28).
I 1982 fødte Marianna en søn – senere kom yderligere 3 børn, hvorved familien kom op på 6
personer. Det skal nævnes, at barselsorloven dengang kun var 3 måneder – så var man tilbage på
arbejdsmarkedet.
Arbejdsmæssigt – ud over hvad den store familie fordrede – blev Marianne som nævnt afskediget
ved B & W´s lukning i 1999, hvorefter hun var sygemeldt i ca. et år. Fik arbejde i 3 mdr. ved
hjemmeplejen i Løgumkloster, men vendte tilbage til et kontorarbejde på byens fjervarmecentral.
Marianna er på ca. 12. år stadig ansat der.
Fritiden. Her er haven det centrale samt familiens passion for campinglivet. I mange år tog alle af
sted med telt – nu ejer den en campingvogn, der står fast ved Gammelmark på Broagerland.
Spejderarbejdet i KFUM har også haft stor interesse. Marianna har været leder for de yngste og er
i dag kasserer i nævnte forening.
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Biografi Lennart Petersen og Familie

Lennart er født 1982-10-20 og måtte 3 måneder efter fødslen i dagpleje, da moderens barselsorlov
var slut – derefter fulgte børnehave og skolegangen i Løgumkloster - han sluttede efter 10. klasse.
Konfirmeret i Løgumkloster kirke.
Lennart valgte den tekniske skole og blev uddannet automekanikker. Han arbejder stadig i faget og
er bosat i Løgumkloster.
Fritiden er i barne- og ungdomsårene blevet brugt til forskellige sportsaktiviteter samt deltagelse i
spejderarbejdet. For tiden har fiskeri den store interesse. Han har været på flere rejser i udlandet:
Norge og Sverige, hvor der er blevet fisket.

Maria er født i Kisbæk 1990-04-11 og gik i skole i Bedsted, Løgumkloster samt på Broagerland
efterskole. Hun er uddannet ernæringsassistent. Maria bor sammen med Lennart Petersen i
Løgumkloster – de er ikke gift - og fødte i slutningen af marts 2013 en datter.

Caroline er født 14 dage før dette skrives – hun trives godt.
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Biografi Kim Petersen
*1986-04-28

Kims opvækst fulgte tiden trend: dagpleje, børnehave og skolen i Løgumkloster. Han sluttede efter
9. klasse. Konfirmeret i Løgumkloster kirke.
Kim blev arbejdsdreng hos en tømre, men fingrene kom for tæt på en båndsav – hvilket gav en
sygeperiode. Tømrefaget blev opgivet og han tog den 2årige HG uddannelse på handelsskolen i
Tønder. Den uddannelse førte til et sælgerjob hos et campingvognsfirma i Løgumkloster, men
firmaet gik konkurs, hvorefter Kim tog på en 3 måneders lang rejse til Australien.
Fingrene fungerede efterhånden acceptabelt og Kim fik arbejde hos en elinstallatør i
Løgumkloster, hvor han blev oplært som fibermontør.
Kims fritid er blevet brugt til sportsaktiviteter, spejderarbejde samt til mange teltcampingture med
familien.
I dag er fisketure den store interesse. Han har også været på fiskerejser i Norge og Sverige.
Kim er bosat i Løgumkloster.
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Biografi Annemette Petersen og Familie

Annemette er født 1990-11-13 og vokset op i Løgumkloster med dagpleje, børnehave og skolen –
afsluttet med 9. klasse. Hun fortsatte det 10. skoleår i Tønder. Skolegangen fortsatte endnu 3 år i
Tønder på handelsskolen, hvor hun tog studentereksamen.
Fritiden fulgte familien mønster: spejderarbejde, sport og camping pr. telt.
Annemette fik en læreplads hos Kvickly i Tønder og er udlært den 1/5 2013. Læretiden blev rykket
lidt i tid på grund af graviteten. Annemette og Jesper er ikke gift - de er bosat i Tønder.

Jesper er født 1987-07-16 i Tønder og har gået i 9. og 10. klasse på Emmerske efterskole. Han er
uddannet tømre og er i dag selvstændig tømremester, der også giver totalentreprise ved byggeri.
Han ansætter derefter de manglende faggrupper til udførelsen af opgaverne.

Josefine er i skrivende stund knap 2 år gammel, men traver rundt - det bedste hun har lært.
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Biografi Morten Petersen
*1994-11-22

Morten er den yngste af familiens 4 børn og han bor hjemme på Falkevej 28. Opvæksten har fulgt
det mønster som beskrevet hos de ældre søskende: dagpleje, børnehave og skolen i Løgumkloster.
Efter 9. klasse flyttede Morten til Broager efterskole, hvor han tog det 10. skoleår.
Fritiden i barneårene var forskellige sportsgrene, spejderarbejdet samt campinglivet sammen med
resten af familien. Konfirmeret i Løgumkloster kirke.
Morten fortsatte på Den tekniske Skoles grundkursus og kom efter et halvt år til
produktionsskolen i Løgumkloster – også et halvt år. I skrivende stund har han gået knap 1 år på
HF i Tønder.
Fritiden: campinglivet trækker ikke så meget mere – forældrene må nu køre alene til deres
campingvogn i Gammelmark. Nu interesserer styrketræning Morten. Desuden skal der også være
tid til at arbejde på en nærliggende tankstation.
Morten har for sine konfirmationspenge købt en bil.
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Biografi Erik Petersen

Født i Søgård, Ellum sogn ved Løgumkloster, den 8. jan. 1960.
Forældre Bodil og Poul Peter Petersen.
Barndommen i de landlige omgivelser på husmandsstedet i Søgård, en bedre opvækst kan man
ikke forestille sig, på cykel til Ellum skole i 5 år og så på cykel i 4 år til Løgumkloster skole.
Konfirmeret foråret 1974 i Løgumkloster kirke.
Så var det ud at tjene ved landbruget. I 1976 begyndte landbrugsuddannelsen på Kjærgård
Landbrugsskole med 3 måneders grunduddannelse. Indtil 1980 ud for at lære landbrugsfaget med
1 år ved Kresten Tøttrup i Kummelev og 3 år ved Jørgen Frested i Landby. Så i 1980 på
landbrugsskole igen for at gennemføre 9 måneder som driftsleder. Det grønne bevis kom i glas og
ramme.
Så skulle der tjenes penge og her var skofabrikken Ecco i Bredebro en god arbejdsplads de næste
fire år.
1985 blev den første ejendom købt i Brøns ved Skærbæk, sammen med Jette Dahlmann, her var
kreatur drift i højsædet.
Den 18. apr. 1986 blev Rene født. Brylluppet blev holdt den 22. maj 1987 i Brede Kirke i Bredebro
og den 8. dec. 1987 kom Randi til.
I 1988 blev ejendommen solgt til en Hollands landmand. Og i efteråret 1988 blev der købt
kvægejendom i Storde ved Bredebro. Det blev til stordrift i næsten 11 år med over 100 malkekøer,
for i 1999 blev de solgt og bedriften lagt om til svin.
Den 24.jun. 1990 blev Malene født, hun døde den 25. nov. 1990.
Den 14. mar. 1992 kom Rikke til og den 9.sep. 1993 blev Rasmus født.
Svineproduktionen er løbende blevet udviklet gennem årene så vi i dag har 750 søer, der
producerer 21.000 grise pr år. De 13.000 fedes op til slagtevægt og de resterende 8.000 sælges
som 30 kg smågrise. Vi har normalt tre udlændinge til at hjælpe os.
En sådan storproduktion kræver meget jord og plads, så 1. sep. 2004 blev ejendommen i Harres
købt til så 250 Ha plus 50 Ha lejet jord nu er under plov, hvor der dyrkes korn og kartofler.
Selvom produktionen er mere eller mindre automatiseret tilses og passes dyrene i Harres to gange
om dagen, 7 dage om ugen, så det bliver til over 36.000 km pr år.
Så på spørgsmålet om fritidsinteresser, er svaret arbejde, arbejde og atter arbejde, men der bliver
dog tid til at tage hunden med på en jagttur i ny og næ.
Efter at vores barnebarn Clara er født 24. maj 2011, har vi fået en kæmpe oplevelse, vi glæder os
til at hun kan begynde at gå.
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Biografi Jette Kirstine Petersen født Dahlmann
*1964-12-19
Jette er født på en gård, der ligger lidt uden for Bredebro. Adressen i dag er: Storde 1. Opvæksten
foregik som nævnt på en gård, hvor heste havde familiens store interesse. Skolegangen i Bredebro
og sluttede efter 9 år. Konfirmationen i Bredebro kirke. Jette tog derefter den etårige EFG
handelsuddannelse på Handelsskolen i Tønder.
Arbejdslivet startede med ansættelse på Ecco skofabrik i Bredebro, hvor der kunne tjenes gode
penge i 3 år.
I 1983 – knap 19 år gammel – flyttede Jette sammen med Erik Petersen, der havde forpagtet
forældrenes husmandssted i Søgård. I 1985 købte de en gård i Brøns, hvor der var kvægbrug.
Jette og Erik blev gift den 22. maj 1987 i Brede kirke.
I 1988 købte familien en gård, der ligger nabo til Jettes fødehjem – Storde 3 – hvor der også var
kvægbrug med ca. 50 køer og 40 ha. I dag – 25 år siden overtagelsen – er gården blevet lagt om og
udbygget til et svinebrug med 700 til 750 søer og en produktion på ca. 21.000 grise samt med 300
ha under plov. Ca. 13.000 grise opfedes til slagtestørrelse.
Siden overtagelsen af gården i Brøns har Jette været med i familiens landbrugsbedrift. Hun har
gennem det daglige arbejde fået en landmandsuddannelse, der i dag giver ansvaret på flere
områder i bedriften. Jette har fuldt og helt ansvaret for de ca. 750 søer og farestalden. Desuden
fører hun og har ansvaret gårdens regnskaber, der gøres revisorklar. Også på det område er hun
selvlært.
Selv om 3 medlemmer af familien er ansat i bedriften, er det nødvendigt med yderligere ansatte.
Jette varetager ansættelsessamtalerne og ansætter folk på gården.
Ja, når der købes en ny bil, da handler Jette også.
Privatlivet og fritiden!
Jette har født 5 børn – 3 piger og 2 sønner. Den første i 1986 og den sidste i 1993. Vel, her har der
også været et stykke arbejde, der skulle udføres.
Fritiden har været præget af interessen for heste. Familien har altid – indtil 2011 – haft heste. Ja,
sågar helt op til 7 - 8 stykker. Sammen med børnene har Jette deltaget i stævner med deres heste
rundt i hele landet. Men som nævnt blev hestene afhændet i 2011.
Det sker, at Jette også tager med Erik på jagt og gennem de sidste 7 år er det blevet til årligt et par
ophold i familiens sommerhus i Tyrkiet.
Men varetagelse af gårdens drift klares ikke på en 37 timers arbejdsuge – her må fritiden også
tages med.
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Biografi Rene Petersen
*1986-04-18
Rene er født på Tønder sygehus, medens familien boede i Brøns. Da Rene var et par år gammel
flyttede familien til Bredebro. Den købte gården på Storde 3, hvor han voksede op og snart blev
en del af landmandslivet. Han gik 8 år i skole i Bredebro og tog 9. klasse på Bramming Efterskole.
Konfirmeret i Bredebro kirke.
Rene valgte landbrugsuddannelsen og startede med grunduddannelsen på Gråsten
Landbrugsskole. Han var i praktik på et kvægbrug med ca. 150 køer ved Møgeltønder i 1,5 år.
Desuden arbejdede han hjemme imellem landbrugsskolens uddannelse, der sluttede med modul
4.
Rene trak frinummer og blev derved ikke soldat.
Efter endt uddannelse som landmand har Rene været ansat på familiens bedrift. Han købte i 2010
gården på Harres 48 ved Bredebro, hvor han bor og har udlejet den til familiens bedrift. I dag har
Rene ansvaret for driften af de 300 ha jorde, der drives af familien.
Rene er stort set også landmand i fritiden – arbejdet skal passes 100 procent. Dog hænder det, at
han tager på jagt – også i Polen. Skiferie kommer også på tale.
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Biografi Randi Petersen, Samlever og Barn
*1987-12-08

Randi er født på Tønder sygehus, medens familien ejede gården i Brøns.
Året efter flyttede den til Bredebro, hvor hun så voksede op og fik stor interesse for heste.
Konfirmationen foregik i Bredebro.
Skolegangen i Bredebro varede 10 år, hvorefter hun tog HTX studentereksamen på Handelsskolen i
Tønder.
Selv om HTX er en teknisk præget uddannelse, valgte Randi at blive elev hos Told og Skat i Tønder.
Den uddannelse har hun i skrivende stund knap afsluttet på grund af barselsorlov.
Megen fritid er blevet brugt på heste og hun har været på mange ture rundt i Danmark til ridestævner sammen med sin mor. I dag ejer hun 2 heste.
Privat bor Randi sammen med Rene Carstens på en nedlagt landejendom i Ravsted. Sammen har
de Clara.

Rene er født 1985-06-04 og opvokset på et landbrug i Ravsted, hvor han gik i skole. Han tog et år
på Rens Efterskole, hvorefter han fik en landbrugsuddannelse.
I dag er han ansat på familiens landbrug, der holder køer.
Rene bor sammen med Randi på en ejendom.

Clara er født 2011-05-24 i skrivende stund knap 2 år gammel.
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Biografi Malene, Rikke og Rasmus Petersen

Malene er født 1990-06-24 og døde 1990-11-25 kun 5 måneder gammel.

Rikke er født 1992-03-14 på Tønder sygehus og vokset op på gården i Storde. Døbt og konfirmeret
i Bredebro kirke – ligesom de 9 første skoleår foregik i byen.
Rikke flyttede derefter til Handelsskolen i Tønder og sluttede i 2012 ved en HG studentereksamen.
Hun er for tiden i gang med et sabbatår, hvor hun dels hjælper til hjemme samt på en mosters
hestestutteri.
Rikke bor til leje i Løgumgårde.
Ridning har stor interesse og fritiden er under opvæksten blevet brugt på heste. Håndbold og lidt
fodbold er der også blevet tid til.

Rasmus er født 1993-09-09 i Tønder og vokset op i Storde. Han gik 9. år i skole i Bredebro, hvor
han også er døbt og konfirmeret. Det 10. skoleår foregik på Agerskov Ungdomsskole.
Rasmus har selvfølgelig arbejdet med på gården derhjemme og han valgte at blive ansat på en
maskinstation. Straks efter sin 18 års fødselsdag tog han lastbilkørekort.
For tiden er han under uddannelse som traktor og maskinfører. Den foregår dels i Kolding og
Beder, der ligger syd for Århus.
Fritidsinteresse er jagt og skiferie.
Rasmus bor hjemme.
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Biografi Waldemar Petersen

*1916-06-20
Valdemar Petersen er født i Hønkys, døbt i Egvad kirke. Skolegangen og konfirmationen foregik i
Rise, hvortil familien flyttede i 1924.
Valdemar forlod Rise skole efter 6. klasse på en dispensation. Han var skoletræt - ikke mindst på
grund af, at lærerne (navnlig Valbjørn) slog børnene i skolen. Han kom derefter straks i arbejde
hos naboen gartner Johan Thoms, der også var graver ved kirken i Rise. Valdemar fortsatte med at
arbejde hos gartneren efter konfirmationen. Valdemar indrømmede senere, at hans
skolekundskaber kunne være bedre. ”Når jeg er formand for en forening, vil jeg ved siden af mig
have en person, der er god til at skrive,” sagde han engang.
Valdemar blev uddannet landmand de følgende 10 til 15 år efter sin konfirmation i 1930, men
arbejdede også i perioder uden for landbruget. Han hjalp også af og til sin mor og broderen Poul
med at drive ejendommen derhjemme.
I 1938 fik Valdemar konstateret TB og blev indlagt på Åbenrå sygehus, der havde en afdeling for
tuberkulosepatienter. Hospitalsophold og behandlingen af sygdommen strakte sig over ca. 2 år,
hvorefter han var helbredt. Han blev derefter ansat som portør og ambulancemand ved hospitalet,
inden han fortsatte arbejdet ved landbruget - tjente bl. a. i Rise-Hjarup og på gården Krusmøllen
syd for Åbenrå. Han besøgte ofte gården Krusmøllen efter ansættelsen. Han var også staldkarl hos
kromand Dam i Felsted.
I 1943 og 1944 var Valdemar staldkarl hos købmand Petersen i Over Jerstal. Stillingen indebar
også, at han skulle bestyre et røgeri. Han blev også selvstændig i Over Jerstal, idet han lejede en
hestestand, købte heste og lejede dem ud til arbejdet ved bygningen af Skrydstrup Flyveplads.
Valdemar hjalp økonomisk broderen Niels, der var købmandslærling hos købmand Petersen i Over
Jerstal.
Kort før tyskernes kapitulation i Danmark i maj 1945 meldte han sig ind i modstandsbevægelsen.
Han var i øvrigt stærkt modstander af danskernes samarbejde med tyskerne, hvilket gav
voldsomme diskussioner i familien. Efter krigens ophør den 5. maj 1945 gik han vagt om natten på
gaderne i Rødekro.
I 1945 forpagtede han Christian Hansens gård i Rise og samtidig kørte han flaskemælk ud til Rise
og omegns beboere fra mejeriet i Rødekro. Det var en hestetrukken vogn, og han havde 4 forskellige størrelser af flasker med sødmælk, fløde, smør, ost og til tider kærnemælk at tilbyde
kunderne. Han arbejdede sammen med broderen Poul, der drev bedstemors ejendom samt en del
forpagtet jord - bl. a. kirkens. Allerede i 1949 købte de en traktor sammen. En enkelt sommer
arbejdede han i en tørvemose for Overbeck, der var broderen Andres´ svigerfar. Niels kørte mælk
for ham den sommer.
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Han var i øvrigt udadvendt - tog gerne tidlidsposter i samfundet: hjalp med at kalke Risehus,
ungdomsforeningsarbejde, hvor han var dens formand i Rise til 1954. Ivrigt medlem af Rise
brandværn.
Medlem af hjemmeværnet fra dets start indtil midten af 1970´erne, hvor sygdom meldte sig. Han
var også ”idemanden” bag et ferieophold for en dreng fra Sydslesvig hos bedstemor i en årrække.
I 1952 giftede han sig den 10/4 i Rise kirke med Lore Poulsen. De forpagtede Laurits Nielsens gård i
Rise, ligesom de også drev bedstemors ejendom. Broderen Poul havde købt en ejendom og forladt
Rise.
I 1956 forpagtede Valdemar og Lore gården, der tilhørt Lores forældre. Gården - i dag Andholmvej
5 - var på 56 tdr. land og besætningen nåede op på 16 køer, opdræt, grise og 2 heste, der snart
afløstes af en traktor. I begyndelsen af 1960´erne købte Valdemar og Lore gråden svigerforældrene havde i 1956 bygget hus ved siden af gården. Familien voksede - fem børn kom
til - og Valdemar supplerede indtægterne i ca. 1 år som murerarbejdsmand, derefter kørte han en
lang årrække varer ud for Brugsen i Rødekro. Et arbejde han nød, da det også harmonerede bedre
med at drive landbrug, men det gav også mulighed for at snakke med folk. Det skal også nævnes,
at et firma begyndte at grave grus på ejendommen. Det blev ikke til de store mængder, men hver
gang en lastbil forlod grusgraven gav det lidt penge.
Han fortsatte sit udadvendte arbejde. En årrække formand for skolekommissionen ved Hovslund
skole. Formand for den lokale Venstreforening samt viste stor interesse for Sprogforeningens
arbejde. Ved familiebegivenheder og fester tog han ofte ordet og hans taler var aldrig
uvæsentlige. Han evnede at udtrykke sig rammende, så det huskedes livet igennem.
Inden sølvbrylluppet i 1977 fik han en blodprop i benet. Arbejdsevnen aftog da sygdommen tiltog,
og i 1979 måtte benet amputeres et stykke over knæet. Det medførte store forandringer på
ejendommen. Familien måtte overtage driften af gården. Besætningen blev langsomt afviklet, en
del af markerne blev tilplantet med grantræer og andre med tiden bortforpagtet.
Valdemar fik et kunstigt ben, men han tog det næsten kun på, når han skulle i byen. Hjemme
brugte han krykker, da det voldte ham problemer med at styre det kunstige knæled. Han
arbejdede ikke mere, men nød at kravle op på en traktor og køre hen til en nabo for at få en snak nogen gange kneb det med at forstå, at naboerne ikke altid have tid til at snakke.
Han fik tildelt invaliderenter.
I 1981 blev det andet ben angrebet af sygdommen, og det måtte også amputeres. Desværre
stødte en kraftig betændelse til, og han døde på grund af den i august 1981. Han ligger begravet
på Øster Løgum kirkegård.
Valdemar var meget bevidst om familiens store problemer i 1930´erne efter faderens død. I
slutningen af 1940´erne kom en nabo ud på en mark, hvor Valdemar var i gang med at høste.
Naboen spurgte, om han kunne høste for ham. Valdemar var arbejdsmæssigt meget presset, men
sagde ja! Det var familien ikke tilfreds med, da han sent om aftenen kom hjem for at spise. Han
svarede kort:
”Jeg kan nok huske dengang, da jeg ikke kunne få høstet”, og ingen sagde noget. Ved bedstemors
begravelse takkede han byen, for hjælpen til familien i trediverne, selv om der var gået næsten 40
år siden familien kæmpede for at overleve og dermed holde sammen. Jeg spurgte ham under
begravelses kaffen, hvor meget byen havde hjulpet familien, og han svarede: ”Uden byens hjælp,
var det ikke gået!” Hjælpen til naboen i høsten, takken til byen ved begravelsen og andet
foreningsarbejde m.m. var magtpåliggende for ham at udføre som en ”betaling” - ”en
gengældelseshandling” på vegne af familien i respekt og taknemmelighed for byens hjælp i
1930´erne.
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Biografi Lore Christine Petersen født Paulsen

*1924-02-18
Lore Christine Petersen er født i Blans, hvor hendes far var smed. Da hun var 2 år gammel opgav
faderen smedehåndværket i Blans og købte en gård i Andholm - nu Andholmvej 5 - og blev
landmand. Det var dog nødvendigt af økonomiske grunde at fortsætte smedehåndværket nogle år
i Andholm.
Lore gik i Øster Løgum skole og blev i 1938 konfirmeret i Øster Løgum kirke.
Fra maj 1939 kom hun ud at tjene - først på Hovslund mejeri og 10 til 12 år fulgte med mange
forskellige ansættelser og nogle skoleophold. Der kan nævnes, at hun var på husholdningsskole, i
vinteren 1943/44 på Frederiksborg højskole som elev. Passede børn i Liseleje, og ved
fredsslutningen 5. maj 1945 ansat på kroen Kløver Es i Hellevad. Da tyskerne forlod Danmark i
1945 henlå på Skrydstrup Flyveplads store arealer, der skulle dyrkes. En gård blev oprettet, og Lore
var i halvtandet år husbestyrer på nævnte gård. Hun var også husbestyrer i Ravsted og Varnæs. En
tid arbejdede hun på Kamgarnsspinderiet i Sønderborg.
Den 10/4 1952 giftede hun sig med Valdemar Petersen i Rise kirke og blev landmandskone, da de
forpagtede Laurits Nielsens gård i Rise. 1956 forpagtede de Lores hjemgård i Andholm. Gården
blev
købt i begyndelsen af 1960´erne. På det tidspunkt blev landbruget regnskabspligtigt, og Lore
overtog også dette arbejde ved siden af landmandskonearbejdet, der bestod i at passe hus og
hjem samt give en hånd med i stald og mark, når det var nødvendigt. Fra 1952 til 1965 fødte Lore 5
børn, hvilket også gav arbejde.
Livet ved landbruget var på den tid meget bundet. Ferierne korte - højest et par dage ad gangen,
hvor turene gik til seværdige steder i Danmark og Tyskland. Det blev dog også tid til at være aktiv i
husmoderforeningen i Rødekro.
Der blev selvsagt mere arbejde til Lore i stald og mark, da Valdemar tog arbejde som
murerarbejdsmand og i Brugsen, men da fik hun god hjælp af Niels Peter. I slutningen af
1970´erne, hvor Valdemar var blevet syg og fik benet amputeret, måtte Lore klare
landbrugsbedriften sammen med børnene - navnlig Povl blev en stor hjælp. Efter Valdemars død i
1981 fik Lore tildelt en førtidspension. Landbruget blev afviklet langsomt. Der blev plantet graner
til juletræssalg, men det blev mest salg af pyntegrønt, der gav lidt penge. Noget jord blev forpagtet
ud.
Sidst i 1980´erne købte Niels Peter og Poul gården i fællesskab. Poul bor i dag (2004) på gården.
I januar 1993 flyttede Lore til et nybyggeri i Rødekro - og bor i dag på adressen Hærvej 31.
Interviewet til ovenstående foregik en formiddag på en smuk oktoberdag, jeg blev ikke i tvivl om,
at Lore ville bruge eftermiddagen til stavgang - kræfter skulle bruges.
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Biografi Niels Peter Petersen

*1952-08-29
Niels Peter er født i Rise, hvor forældrene havde en gård i forpagtning. Dåben foregik den 12/10 1952 i
Øster Løgum kirke og festen blev afholdt på morfaderens gård i Andholm.
I januar 1956 overtog familien gården i Andholm – Lyngbjerg – som den hedder. Niels Peters opvækst forgik
derefter i Andholm og skolegangen i Hovslund, selv om der næsten er 6 km. til skolen, men skoledistriktet
var sådan indrettet. Der blev dog indsat en bus, der fragtede børnene fra disse store områder til Hovslund,
men kørslen varede op til 45 minutter hver vej. Niels Peter tog 8. klasse med på Hovslund skole.
Konfirmationen forgik i 1966 i Øster Løgum kirke.
Vokser man op på et landbrug, kommer børn tidligt til at give en hjælpende hånd med ved det arbejde, som
skal udføres – traktorkørsel trækker også let børn med i arbejdet. Niels Peter fortsatte derfor som
landbrugsmedhjælper i Nr. Hjarup (2 år) efter konfirmationen. Derefter fik han arbejde på en gård ved
Taulov (3 år). Gården var også et avlscenter for grise, men der skulle selvfølgelig pløjes marker, der lå ned til
Kolding fjord. Niels Peter mindes endnu gode dage, hvor han på bakkerne pløjede og oplevede naturen
med mange fugle fra en traktor uden førerhus.
I skoleåret 1973/74 gennemførte Niels Peter et 9 måneders ophold på Gråsten Landbrugsskole.
Værnepligten på 12 måneder aftjente han i Vordingborg som infanterist.
I 1975 flyttede Niels Peter tilbage til hjemegnen og blev ansat på griseforsøgsstationen ved Røde Kro – tre
år senere blev stationen lukket.
Mange store beslutninger blev truffet i sidste halvdel af 1970´erne. I 1975 købte han også morfar og
mormoderens aftægtshus, der lå ved siden af familiens gård. Huset var ikke gammelt, men havde et
grundareal på kun 60 m2. Det var uisoleret og en ombygning til et funktionel bolig ville blive meget dyrt, så
en radikal beslutning blev taget: I 1980 blev huset revet ned og en ny gedigen muremester- villa opført.
Mange penge skulle lånes, men med et smil oplyser Niels Peter: ”I dag er det jo betalt”.
I 1976 flyttede Niels Peter sammen med Anna Bente Jensen. De blev gift den 18/9 2009. Der er ingen børn i
ægteskabet.
Niels Peters arbejdsplads lukkede som nævnt i begyndelsen af 1978. På vej hjem den sidste arbejdsdag blev
han passet op af en grusgravsejer, der spurgte, om han ville arbejde for ham. Niels Peter sagde ja og
begyndte den 28/3 1978 som grusgravsarbejder – og der er han stadig ansat på 34. år. I ca. 30 år har han
kørt en gummiged i grusgraven – et arbejde han nyder. Naturen er hver dag så tæt på ´en, føjer han til.
Arbejdstiden er normalt fra 06.00 til 16.00. Altså 10 timers arbejde pr. dag, hvilket aflønnes efter
overenskomsten. Nævnes skal det også, at grusgraven ligger inden for en kilometer, hvor han bor. Til
september kan Niels Peter gå på efterløn, men det er ikke aktuelt. Han tager et år ad gangen.
I 1988 (1. januar) købte Niels Peter sammen med broderen familiens gård. Hans ejerandel er 33%, hvilket
giver en afgørende fordel, da boligen kan opvarmes af et halmfyr på gården.
Hovedfritidsinteressen er haven og huset. I de yngre dage gik Niels Peter på jagt - de seneste år har en
kombination af ferie og kulturoplevelser rundt i verden haft interesse.
Niels Peter er også på sine ældre dage begyndt at gå til gymnastik i Hovslund.

165

Biografi Anne Bente Jensen
*1954-06-21

Anna Bente er født og opvokset i Studsdal. Skolegangen begyndte også i byen, men efter 3. klasse
blev hun flyttet til centralskolen i Taulov, hvor hun sluttede skolegangen efter 7. klasse.
Konfirmationen forgik 1968 i Taulov kirke.
Den første arbejdsplads var i et bageri, hvor Anna Bente gik til hånde ved alt forfaldent arbejde –
bl. a. pakke brød. Efter 2 år fik hun arbejde på en skotøjsfabrik i Fredericia, hvor hun var ansat i ca.
4 år. Den tredje arbejdsplads i ungdomstiden var godt et årstid på en papfabrik i Fredericia.
I 1976 flyttede Anna Bente sammen med Niels Peter i Andholm. De blev gift i 2009 og der er ingen
børn i ægteskabet.
I Rødekro fik Anna Bente arbejde på et renseri – i 17 år, hvorefter hun flyttede til et
medicinalfirma i Åbenrå som rengøringsassistent. Ejeren solgte firmaet, oprettede et
ejendomsselskab og an- satte Anna Bente som servicemedarbejder, og i skrivende stund er det
stadig hendes arbejde.
Fritiden går med at pusle i haven, cykle ture og som aktiv gymnast, samt de senere år en del rejser
til udlandet.
Nævnes skal det også, at Poul og Gittes 2 børn er kærkomne gæster hos Anna Bente.
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Biografi Marie Nissen født Petersen

*1956-04-14
Marie er født på familiens gård i Andholm. Opvækst på et landbrug på den tid medførte, at
børnene fulgte forældre under deres arbejde og så snart det var muligt fik arbejdsopgaver. Det
kunne være i stalden, på markerne under høsten (køre traktoren frem på marken ved læsning af
korn eller flytte halm på plads på loftet), men også pligter i huset som familien voksede. Der skulle
jo vaskes op hver dag - maskine til det arbejde var der ikke råd til.
Skolegangen foregik de første 7 år i Hovslund og Marie fortsatte på skolen i Rødekro, hvor hun
sluttede med realeksamen. Konfirmeret i Øster Løgum kirke. Den grundlæggende skoleuddannelse
afsluttedes med handelsskoleeksamen i Åbenrå i 1973/74.
Det skal nævnes, at opvæksten også blev præget af mormoderen, der boede nabo til familiens
gård. Hun satte sine børnebørn i gang med håndarbejde, en interesse der har holdt sig livet
igennem. Et strikketøj er rart at have mellem hænderne, selv om man kun kører med tog i et
kvarters tid eller skal slappe lidt af.
Faderen (Valdemar) var interesseret i at læse bøger. Han tog sine børn med på biblioteket, hvor de
lærte at låne bøger.
Marie blev i 1974 kontorelev på en engrosplanteskole i Rødekro og flyttede snart i lejlighed i byen.
Læretiden varede i 2 år og hun læste de år engelsk og tysk om aftenen på handelsskolen i Åbenrå.
Uddannelsen (1976/78) fortsatte i Sønderborg med korrespondenteksamen i engelsk og tysk.
I 1978 blev Marie ansat som kontorassistent og korrespondent ved Planteskolen i Rødekro, hvor
læretiden havde foregået. Planteskolen var i virkeligheden en eksportvirksomhed. Den opkøbte
planter og eksporterede dem til en lang række lande i Europa. Her var Maries sprogkundskaber til
god nytte. Ansættelsen varede til 1987.
Sammen med Carsten Nissen byggede Marie i 1978 hus i Rødekro, men 2 år senere købte de
Carstens forældres hus i Vojens. Det ligger i bygrænsen - i et smukt naturområde.
1984 blev de gift på rådhuset i Vojens og Marie fødte i 1986 en datter.
I 1978 blev Marie ansat på Lindab i Haderslev og har nu haft 25 års jubilæum. Hun arbejder i
ventilations-afdelingen og udfører overvejende sekretærarbejde.
Fritiden bruges mest derhjemme. Hus, haven og kreativt arbejde som håndarbejde har interessen.
En periode gik Marie på aftenskolens malekursus. Der er også blevet plads til motionsidræt som
gymnastik, volley og håndbold.
Italien fascinerer. 5 til 6 gange har familien besøgt landet. Det er navnlig Norditalien med Toscana,
der virker dragende.
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Biografi Carsten Duus Nissen

*1955-12-12
Carsten er født på Haderslev Amts Sygehus og opvokset i Vojens, hvor forældrene ejede et
parcelhus. Skolegangen foregik på Vojens Borger og Realskole - den afsluttedes med realeksamen i
1972.
Dåb og konfirmation i Vojens kirke.
Carsten fortsatte på handelsskolen i Haderslev, hvor han tog den 1årige uddannelse.
I bl. a. skoleferierne nød Carsten at gå til hånde hos en murermester i byen. Her lærte han ganske
meget om det fag.
Måske var revisorfaget fremtiden. Carsten fik et prøveår i 1973/74 hos en revisor i Vojens. Vel,
faget var fremtiden, men et andet sted. Han fandt en læreplads i Toftlund - begyndte den 1.
august 1974. I 2012 - 38 år senere - arbejder Carsten samme sted og ejer en tredjedel af firmaet.
Læretiden varede i 2 år, hvorefter Carsten på aftenskole tog merkonomuddannelsen i
regnskabsføring og den 8/8 1983 blev han beskikket som registreret revisor. I dag er han bl. a.
specialiseret i at revidere private andelsboligforeningers regnskaber. Firmaet har ca. 30
andelsforeninger som kunder. Det skal nævnes: som medejer af et firma, da kan man ikke nøjes
med en arbejdsuge på 37 timer.
Privat flyttede Carsten sammen med Marie Petersen i Rødekro, hvor de i 1978 byggede hus. I 1980
købte de forældrenes hus i Vojens. De blev gift på rådhuset i Vojens i 1984.
Fritiden er blevet og bliver brugt på forskellige områder - kendetegnende er, at den skal bruges til
noget, der aktiverer Carsten. Huset er blevet renoveret gennemgribende. Alt: murearbejde,
udskiftning af vinduer, opsætning af køkken, badeværelset m.m. er udført eller ledet af Carsten.
Ungdommens fritidsjob lønner sig. Vel, på et område måtte han dog søge hjælp - fugning af
vinduerne mislykkedes.
Der er også blevet tid til at istandsætte en MG sportsvogn fra 1966.
Af aktiviteter uden for hjemmet kan nævnes lystfiskeri, hvor han en tid var formand for en klub.
I de senere år har Carsten kastet sig over kokkefaget. Han er ved at indgå en aftale med de højere
magter: ” at han i næste liv arbejder som kok.”
Udenlandsrejser - da foretrækkes det fascinerende Norditalien.
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Biografi Sara Nissen

*1986-08-05
Sara er født på sygehuset i Haderslev og vokset op i familiens parcelhus i Vojens. Til og med 8.
klasse foregik i folkeskolen i Vojens. 9. klasse på Skamlingsbanke Ungdomsskole og 10. klasse på
Vesterdal Ungdomsskole.
Sara valgte derefter katedralskolen i Haderslev, hvorfra hun i 2006 er matematisk student.
Nu fulgte en tid uden for undervisningsverdenen. Sara flyttede til København, men boede også
hjemme ind i mellem. Hun arbejdede for Gallup som interviewer, ved Industriens Pension samt
småjobs. Sara lod sig indskrive på Roskilde universitet, hvor hun studerer matematik og filosofi- og
videnskabsteori.
I 2012 har hun taget bachelorgraden i matematik Bascient.
Fritidsinteresserne kredser sig om kreative fag som: tegning og maling, sy og strikke samt musik.
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Biografi Inger Christiansen født Petersen

*1957-10-20

Inger er født på gården i Andholm, døbt i Øster Løgum kirke. Opvæksten foregik på gården i en
storfamilie - forældre, 4 søskende og en mormor, der boede nabo til familien. På et landbrug bliver
børn normalt tidligt draget ind i driften i form af småjobs, som skal udføres stort set dagligt. Inger
byttede også i en periode hver uge arbejdsopgaver med storesøsteren Marie.
Det skal nævnes, at Inger gerne gæstede mormoderen, der underviste i bl. a. håndarbejde, hvilket
har givet glæde livet igennem.
Skolegangen foregik de første 7 år i Hovslund - konfirmationen i 1971 i Øster Løgum kirke. De
følgende 3 år tog Inger realeksamen (1974) på skolen i Rødekro.
Fritiden blev bl. a. brugt til lidt gymnastik på hold i Hovslund. Faderen så gerne, at hans børn læste
bøger - han tog Inger med på biblioteket, så hun lærte at låne bøger.
Efter skolegangen skulle andre egne opleves. Inger tog plads i huset på Sjælland. Nærmere
betegnet på et velhaverlandsted i nærheden af Slangerup, hvor hun skulle holde huset pænt - der
var ingen hjemmeboende børn. Sjællandsopholdet varede et års tid og i sommeren 1975
arbejdede hun i restaurationsbranchen på Rømø. Her mødte Inger en del tyske gæster og blev klar
over, at tyskkundskaberne burde forbedres. Konsekvensen af denne erkendelse blev, at Inger som
18årig rejste til Hannover et halvt års tid for at lære mere tysk.
De følgende tre somre 1976, 77 og 78 arbejdede Inger på en restaurant på Fanø. I
vinterperioderne havde hun forskellige jobs. Lundsbjerg Kro kan nævnes, men ellers arbejde, som
kunne skaffes. I den periode fandt Inger en lejlighed i Esbjerg, hvor hun dermed bosatte sig.
Inger besluttede nu at få en uddannelse. Fra sommeren 1979 til 1980 blev hun uddannet som
beskæftigelsesvejleder på en skole i Brande. I de følgende 8 år var hun ansat i en pensionistklub,
hvor hun sammen med 3 kolleger aktiverede ældre mennesker i Esbjergområdet.
Familiemæssigt giftede Inger sig med Jan Ingolf Christiansen i 1987. Fødte en datter i 1988 og en
søn i 1990. Familien købte også hus i Esbjerg.
Den 1. september 1989 købte Inger en krostue i Esbjerg - Corners Pub. Købet omfatter kroens
inventar samt navn. Selve bygningen lejes af en boligforening. Corners Pub var også et spisested,
hvor køkkenet havde åbent fra kl. 12.00 til 21.00. Selve krostuens åbningstider var/er fra kl. 10.00
til 24.00. Der var 5 fuldtidsansatte: 2 kokke, 2 servitricer og Inger. Dertil kom nogle afløsere.
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Med købet af Corners Pub fik Inger markant et andet arbejdsliv. Hun var nu erhvervsdrivende og
arbejdsgiver. Det giver en noget længere arbejdsdag end som ansat på 37 timer pr. uge. Der skal
føres regnskab (også Ingers opgave) samt administreres, der i vore dage kan være belastende for
små erhvervsdrivende. Skiftende arbejdstider og de første mange år små børn. Men det skal
nævnes, at hun er glad for arbejdet.
I 2005 blev Inger skilt fra Jan og ved bodelingen (Inger og Jan havde fælleseje) beholdt hun Corners
Pub.
I løbet af de sidste 5 år har bl. a. lovgivningen været med til at ændre driften af Corners Pub.
Rygeloven, som Inger følger, har reduceret kundemængden. En del søger hen til beværtninger,
hvor man må ryge. I 2010 lukkede Inger spiseafdelingen efter 21 års drift, så Corners Pub i dag
drives som krostue med 2 ansatte - inklusiv Inger samt en fast afløser.
Fritid. Ja, den har små erhvervsdrivende ikke så meget af, så her prioriteres familien.

Ingers Pub i Esbjerg
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Biografi Jan Ingolf Christiansen
*1953-11-18

Jan er født i København, men familien flyttede kort tid efter til Bramminge, hvor Jan er vokset op.
Han gik i byens skole, blev konfirmeret og fortsatte skolegangen i gymnasiet, men opgav denne
uddannelse efter første år.
Efter forskellige jobs blev Jan havnearbejder i Esbjerg. Det vil sige, at man har arbejde på havnen,
når der udbydes arbejde - ellers ikke.
I 1987 blev Jan og Inger gift og de købte i maj 1988 hus i Esbjerg. Samme år og i 1990 blev familien
forøget med en datter og søn.
I 1990´erne gik Jan også ind i restaurationsbranchen, idet han købte Møllekroen - nogle år senere
endnu en beværtning i Esbjerg.
Familien havde fællesejerskab, så de tre restaurationer blev drevet sammen indtil 2005, hvor Jan
og Inger blev skilt.
Ved bodelingen fik Jan de to beværtninger og Inger beholdt Corners Pub.
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Biografi Rikke og Casper Christiansen

Rikke er født i Esbjerg, 1988-05-18, hvor hun kom i dagpleje og børnehave, da forældrene begge
havde udearbejde.
De første 8 år gik hun i skole i byen, men fortsatte i 9. og 10. klasse på Sundeved Ungdomsskole.
Hun er døbt og konfirmeret i Esbjerg.
Rikke fortsatte på handelsskolen i Esbjerg og tog i løbet af 3 år den gymnasiale uddannelse - blev
student i 2008.
De følgende tre og et halvt år havde Rikke arbejde forskellige steder: Netto og Statoil kan nævnes.
Hun boede også et halvt års tid i Aarhus, men flyttede hjem til mor igen.
I nævnte periode blev Rikkes far ramt af en meget svær sygdom.
Fra februar 2012 er Rikke optaget på Radiografuddannelsen i Aalborg. Uddannelsen indeholder
praktikophold og varer tre et halvt år.
Rikke ser værdien i, at familien - både på faderens og moderens side - holder sammen og gør, hvad
hun kan for at fremme dette sammenhold.

Casper er født i Esbjerg, 1990-08-04. Han er vokset op i byen og har fulgt den normale vej over
dagpleje, børnehave og skolegang til og med 8. klasse. Derefter på Sundeved Ungdomsskole i 9.
klasse, men vendte tilbage til Esbjerg, hvor han de følgende 3 år tog en samfundsfaglig
studentereksamen i 2009 på Esbjerg Statsskole.
Casper valgte i året 2009/10 et arbejdsår, hvor han bl. a. var ansat i Føtex.
I februar 2010 flyttede han til Aarhus, da planen var at læse jura på universitetet. Men Casper blev
ikke optaget på jurastudiet i 2010. Han flyttede tilbage til mor i Esbjerg og startede et fjernstudie
for at øge chancerne for optagelse i 2011 på universitetet. Casper læste dansk i året 2010/11 samt
arbejdede i Føtex og fra september 2011 startede han jurastudiet på universitetet i Aarhus.
Ved en kammerats hjælp lykkedes det let at få et sted at bo i Aarhus.
Sommerferien 2012 holdes hjemme i Esbjerg - bl. a. ved at arbejde i Føtex.
Casper har været ret interesseret i at spille fodbold, men de senere år er han begyndt at løbe. Det
var en udfordring at forsøge at løbe en halv maraton og i 2011 løb han sin første maraton på 3
timer og 34 minutter i København.
Drømmen om at deltage i maratonløbet i New York lever.
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Biografi Helle Petersen

*1962-05-27
Helle er født på familiens gård i Anholm og døbt i Øster Løgum kirke. Skolegangen foregik de
første 7 år i Hovslund og konfirmationen i Øster Løgum kirke. Fritiden blev til dels brugt med at
hjælpe til på gården. Der kunne altid bruges en hånd, selv om den ikke var så stor i stalden, men
ikke mindst i høstens tid, hvor der var travlhed på ejendommen.
8. klasse foregik på skolen i Rødekro, medens 9. og 10. klasse blev taget på Sundeved
Ungdomsskole.
Den første arbejdsplads var en ansættelse som hushjælp, hvor 4 børn skulle passes - det ene barn
var i pleje.
Efter den oplevelse vendte Helle tilbage til undervisningen og på Handelsskolen i Åbenrå tog hun
de følgende 3 år HH eksamen i 1983. Helle valgte at blive uddannet som revisor og fik læreplads i
Åbenrå, hvor hun arbejdede i 13 år - de første 2 år som lærling.
I 1983 flyttede Helle sammen med Jens Jørgen Schmidt i et hus på adressen Gammel Bane 12,
hvor Jens Jørgen arbejdede på forældrenes gård, der har adressen Gammel Bane 10.
I 1991 fødte Helle en søn og i 1993 en datter samt en søn 5 år senere.
1996 skiftede Helle arbejde og blev bogholder på Skurvognsfabrikken Sønderjyden - denne
ansættelse varede til 2004. Herefter fulgte et par år med skiftende arbejdspladser, og i dag er
Helle ansat som bogholder ved HM System i Åbenrå. Fabrikken fremstiller maskiner, der sætter
etiketter på fødevarer.
Det skal nævnes, at Helle i fritiden får lov til at føre regnskabet for familiens landbrug. Selve
bedriften deltager Helle ikke i, men hun købte dog den 1/7 1997 en ejendom på 23 ha i Anholm.
Jorden drives af familien.
Hvis man har et fuldtidsjob ved siden af at være gårdmandskone og skal passe hus, have og børn
samt familien, så er fritiden begrænset. Helle har prioriteret at følge børnenes opvækst. Den
stedlige børnehave er en selvejende institution, hvor hun en årrække var formand for dens
bestyrelse.
Dog har der været tid til lidt motionsidræt.
En biograftur med veninderne samt en tur til Grøn koncert, hvis vejret i 2012 tillader det, har også
interesse.
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Biografi Jens Jørgen Sandholdt Schmidt
*1959-10-31
Jens Jørgen er født på familiens gård, der hedder DALGÅRD og ligger i Øster Løgum sogn. I
skrivende stund er adressen Gammel Bane 10, 6230 Rødekro. Den var i 1959 på ca. 35 ha.
Jens Jørgen voksede op på en gård, hvor familien sammen med karle og pige dannede et
fællesskab om arbejde og liv. Han kom selvfølgelig tidligt til at deltage aktivt i dens drift.
Skolegangen foregik 7 år i Genner. 8. og 9. klasse var henlagt til skolen i Rødekro.
Uddannelsen fortsatte med et grundkursus på Ladelund landbrugsskole og senere et 9 måneders
ophold i 1981/82 på Gråsten Landbrugsskole.
Militærtjenesten slap han for, da der var indført frinumre.
Arbejdsmæssigt har Jens Jørgen stort set arbejdet på familiens gård - dog afbrudt af en 9
måneders ansættelse på en gård, der lå på Haderslev Næs samt et par korte ansættelser ved en
maskinstation i Bolderslev.
I 1983 flyttede Jens Jørgen sammen med Helle og de bosætter sig i et hus, der ligger nabo til
forældrenes gård. Den 1/7 1988 køber Jens Jørgen familiens gård og man bytter bopæl med hans
forældre. Gården er på det tidspunkt på ca. 60 ha. Det er et kvæglandbrug.
Navnlig efter 1960 har danske landmænd, hvis de økonomisk ville leve af landbruget, været en vej
vist: Udvide bedriften og dermed øge produktionen - en udvikling der fortsætter. Jens Jørgen har
fulgt med udviklingen og i 2003 købte han en gård på 48 ha i nærheden af Anholm og sammen
med Helles ejendom ejer familien i dag 149 ha. Dertil kommer lejet jord, så de driver 363 ha.
På gården er der 490 dyr, hvoraf de 215 er malkekøer.
Det meste af jorden bruges til produktion af foder til de mange dyr. Der avles korn på 70 ha og på
6o ha dyrkes biomajs, der sælges til Tyskland.
Der er ansat 3,5 personer heltids på gården - heraf er familiens ældste søn den ene. Dertil kommer
Jens Jørgen og den yngste søn Rasmus, hvorved 6 personer dagligt skal samarbejde og opbygge et
arbejds- og dagsfællesskab, der giver liv på gården, ligesom der var i ældre tider på danske gårde,
hvilket Jens Jørgen ser meget positivt på.
Globaliseringen er også rykket ind på gården. 3 af medhjælperne kommer dels fra Ukraine og
Rumænien. De har arbejdet på gården en årrække. Det har ikke været muligt at få dansk
arbejdskraft til landbruget. I et arbejdsfællesskab er det vigtigt, at man sprogligt forstår hinanden,
så der ikke opstår fejl under arbejdet med dyrene. Engelsk er blevet et vigtigt sprog på gården,
men der hvor dette sprogs kundskaber slipper op for en af parterne, har man konstrueret ord danske eller ukrainske - så begge parter ved, hvad man mener. Et ”Dalgårdsprog” er opstået i
globaliseringens kølvand.
Fritiden. Ja, det er landbruget, gården og familien. Vel, der har været tid til en bestyrelsespost i
Venstre. En rejse til udlandet i ny og næ er også kommet på dagsordenen i de senere år.
Fremtiden. For 5 til 6 år siden indsendte Jens Jørgen udbygningsplaner til godkendelse.
Udvidelsesplaners godkendelse i landbruget tager sin tid i dagens Danmark, men nu lysner det. Til
efteråret 2012 kan forhåbentlig et byggeri begynde, som medfører, at gårdens besætning øges til
300 køer. Afgørende for disse planers gennemførelse var selvfølgelig, at familiens 2 sønner er
landbrugsinteresserede.
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Biografi Morten, Mette og Rasmus Schmidt
Morten er født på sygehuset i Åbenrå 1991-03-23 og opvokset på Dalgården, hvor det naturligste i
verden var at være med, hvor faderen arbejdede, så snart han ikke længere gik i vejen. Livet og
arbejde blev et fra en tidlig alder.
Skolegangen i de første 7 år foregik i Genner, medens 8. og 9. klasse blev taget i Rødekro.
Konfirmationen i Genner kirke og for de pengegaver, der fulgte med konfirmationsfesten, købte
Morten et par Hereford køer. Den investering har været ret så givtig. I dag har den udviklet sig til
egen virksomhed med momsnummer og besætningen består i 2012 af 44 køer, der har fået 39
kalve.
Morten valgte efter folkeskolen at blive uddannet som landmand. Han gennemførte den 3årig
landbrugsfaglig uddannelse på Gråsten landbrugsskole. Den består dels af teori på skolen samt
indlagt en række perioder med praktik på landbrug. Disse praktikophold er foregået hjemme på
familiens gård undtagen et ophold.
Den moderne landbrugsuddannelse er en moduluddannelse. Morten har nu arbejdet hjemme en
tid, men fra efteråret 2012 er han tilmeldt virksomhedslederuddannelsen på Gråsten
landbrugsskole.
Uddannelsen har ikke været afbrudt af militærtjeneste, da han trak frinummer.
Fritidsinteresser. Under opvæksten kan nævnes håndbold, medens jagt i dag er hovedinteressen.
En spirende interesse for politik - VU og Venstre - synes også at være til stede.

Mette er født på Haderslev sygehus 1993-06-19.Hun har selvfølgelig også været med fra barnsben
i familiens landbrugsarbejde.
7 år i Genner skole, 1 år (8. klasse) i Rødekro samt 9. og 10. klasse på Sundeved Ungdomsskole.
Konfirmation i Genner kirke.
Mette har stor interesse for gymnastik. Den interesse blev næret på ungdomsskolen, hvor hun fik
lederuddannelse og deltog med skolens hold på Landsstævnet. Hun er aktiv gymnast og har været
på udvalgt ynglingehold. Der er også blevet tid til at lede børnehold.
Efter folkeskolen valgte Mette at fortsætte skolegangen på gymnasiet i Åbenrå, hvor hun i 2012
har afsluttet 2. g.
Mette ejer 2 Hereford køer.

Rasmus er også født på sygehuset i Haderslev 1998-09-08. Han fulgte snart sine søskende rundt på
gården og blev på den måde en del af familiens arbejdsfællesskab.
Han gik 6. år i Genner skole, hvorefter klassen blev flyttet til Løjt Kirkeby, hvor han nu har afsluttet
8. klasse.
Rasmus blev konfirmeret i Genner kirke i 2012.
Fritidsinteressen er håndbold.
Drømmene om fremtiden. Ja, de er selvfølgelig først ved at tage form. Landbruget er en oplagt
mulighed, men maskininteressen er stor.
Fremtiden vil vise, hvad hans valg bliver.
Rasmus ejer også Hereford køer - 2 stk.
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Biografi Poul Petersen

*1965-10-14
Paul er født i Andholm som den yngste af Valdemar og Lores 5 børn. Han er døbt i Genner kirke grundet ombygning af Øster Løgum kirke. Vokset op på gården og dermed inddraget i landbrugets
rytme. Skolegangen foregik først i Hovslund til og med 7. klasse. Han fortsatte i 8. skoleår på Ølgod
efterskole, medens 9. og 10. klassetrin foregik på Rens efterskole nede ved Grænsen og i 1982 var
han klar til arbejdsmarkedet.
Paul fik arbejde som arbejdsdreng på Åbenrå Motorfabrik og efter sit 18. år som arbejdsmand rent
lønmæssigt. Han arbejdede på fabrikken i ca. 4 år.
I den periode trak han frinummer til militæret, så værnepligten slap han for. Desuden tog han
kørekort til lastbil.
Fra 1986 og en halv snes år frem arbejdede Paul som chauffør og vareudbringning hos C.
Andresen.
I 1988 købte Paul familiens gård af moderen. Han overtog 66 % af ejendommen. Den sidste
tredjedel købte broderen Niels Peter. Den er på 27 ha. De 2 ejere plantede store dele af arealet til
med graner og snart kunne de sælge juletræer samt pyntegrønt. Dog var det en bibeskæftigelse,
da økonomien fordrede et arbejde ved siden af gårdens. I dag (2012) er de fleste graner ryddet og
ca. halvdelen af jorden er forpagtet bort, medens de avler korn i resten. Der skal skaffes halm til
fyret, så de har varme i husene om vinteren.
Lore - Pauls mor - boede en årrække på gården, der hedder ”Lyngbjerg”. Bortset fra de 3 år på
efterskolerne, så har Paul hele livet boet på gården.
I 1996 blev Paul grusgravsarbejder ved Hellevad og det job havde han i 10 år. Herefter fulgte ca. 2
år med 4 forskellige arbejdspladser samt et giftemål. Den 23/6 2007 giftede Paul sig med Gitte
Christensen i Øster Løgum kirke. I dag udgør familien 4 personer.
I 2008 fik Paul arbejde hos Teknidan, der er et handelsfirma, som sælger værktøj. Arbejdet foregår
på lager, hvor der pakkes og sendes værktøj til kunderne.
Fritiden: der nok at se til på ejendommen, der skal passes uden for arbejdstiden.
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Biografi Gitte Petersen

*1972-05-09
Gitte er født på Sønderborg sygehus. Døbt i Bjolderup kirke og vokset op i Hellevad, hvor de første
7 års skolegang foregik.
Det 8., 9. og 10. skoleår tog Gitte fra 1986 til 1989 på Rinkenæs Ungdomsskole.
I Rødekro fortsatte Gitte skolegangen endnu et år på EFGs levnedsmiddel linien, og hun kom i lære
som køkkenassistent ved Rødekro/Rise plejecentre - uddannet i 1992.
Arbejdede ca. i 1,5 år som køkkenassistent på Kirsebærhaven - et plejecenter - i Åbenrå. Valgte
derefter at skifte erhverv og fik arbejde på mejeriet i Hellevad. Hun begyndte i Hellevad i 1993 og
2003 lukkede mejeriet, hvorved Gitte blev flyttet til Arla Food i Branderup. I 2007 blev hun
hjemmegående.
De følgende år, hvor Gitte i 2006 fødte en søn og i 2008 en datter gav et afbræk fra
arbejdsmarkedet på grund af barselsorlov. I dag arbejder hun som pædagogmedhjælper i Hellevad
Børneunivers.
Af fritidsinteresser skal nævnes håndbold samt veninder.
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Biografi Lasse Waldemar og Mikkeline Petersen

Lasse er født på Sønderborg sygehus 2006-04-01 og døbt i Øster Løgum kirke. Han vokser op på
familiens ejendom i Andholm med god plads til børn - hvor de rigtig kan tumle rundt. Han har
været i dagpleje og går i børnehave som tidens skik og brug er, når begge forældre er
udearbejdende. Efter sommerferien begynder Lasse i 0. klasse i Rødekro, selv om Andholm endnu
ikke hører til Røde Kros skole- distrikt. Der er højest 2 km til Rødekro og næsten 6 km til Hovslund,
men trods det skal familien selv bringe Lasse til skole i Rødekro.
Gitte mener, at Lasse er en Petersen - lidt rolig og genert, medens søsteren har en anden karakter.

Mikkeline er også født på Sønderborg sygehus 2008-05-07-og døbt i Øster Højest kirke. Hun har
som storebroderen været i dagpleje og er nu i børnehave i Rødekro.
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Christen og Axel
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Biografi Andreas Peter Petersen

*1918-05-22 - †1976-12-28
Andreas ”Dres” Petersen blev født i Hønkys, døbt i Egvad kirke. Skolegangen foregik i Rise skole
(familien flyttede til Rise i 1924) og konfirmationen i 1932 i Rise kirke.
Det sidste års tid før konfirmationen arbejdede han en hel del hos gartner Johan Thoms efter
skoletid, når der ikke var arbejde derhjemme, han skulle udføre. Han havde også ligesom brødrene
mindst et fast arbejde hver dag, der skulle udføres derhjemme. Det kunne være om sommeren at
stå op kl. 05.00 og tage med sin mor ud i marken og hjælpe med morgenmalkningen eller andet.
Efter konfirmationen kom han ud at tjene, bl.a. i Mjøls og Rise Hjarup, men han kom hjem igen.
Det blev derefter besluttet, at han skulle på efterskole. Det lykkedes at få et legat til betaling af
opholdet, og han kom på Skanderup Efterskole.
Dres arbejdede nogle år på Rise planteskole som gartnermedhjælper og kom derfra til DSB i
Rødekro som ekstraarbejder, hvor han arbejdede til 1964.
På planteskolen boede Hilda Overbeck sammen med sin far til leje, hvorved han lærte Hilda at
kende. De giftede sig den 13. september 1941 i Rise kirke. De flyttede til Rødekro, hvor de boede
til leje på Risevej, derefter i et hus på Nørregade – lige over for mejeriet (nu nedrevet) og så til
Vestergade 6, der ejedes af svigerfar Axel Overbeck. Her boede de, til huset blev revet ned 1964,
idet der skulle laves en viadukt over jernbanen.
Dres var meget flittig, han havde altid gang i noget. Han lejede jord til dyrkning af grønsager,
havde svin og høns i laden i Vestergade. Hans hobby var at avle racehøns og på udstillingerne,
høstede han mange førstepræmier.
Familien kom efterhånden til at bestå af to drenge, Christen og Axel.
Dres var i de år meget interesseret i at gå på jagt. Han besøgte flittigt den del af familien, der ejede
landejendomme for at skyde en hare eller to.
Familien flyttede i 1964 til Nordborg, hvor Dres blev leder af rutebilstationen, hvilket også indebar,
at han og Hilda drev en kiosk.
Andreas blev i 1972 ramt af en alvorlig hjertesygdom. Arbejdet i Nordborg måtte opgives, og
familien flyttede til Rødekro, hvor de købte et hus i Østergade 20. Sygdommen tiltog, og det ene
ben måtte amputeres.
Efter nogen tids sygdom døde han den 27. december 1976 og blev begravet på Rise kirkegård.
Dres var en rolig og stille mand med et godmodigt sind.
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Dres Forlader Nordborg
Efter otte år som bestyrere af kiosken og pakkeindleveringen ved Nordborg, rutebilstation forlader
Hilda og Andreas Petersen Nordborg og flytter til Rødekro, hvor de1964 var kommet fra.
Beklageligvis må de ophøre med arbejdet på grund af mandens sygdom.
Derved må undertegnede medarbejder ved Sønderjyden tage afsked med »Dres« og hans kone.
»Dres« er daglig benævnelse for den mandlige halvdel af ægteparret med tak for et ualmindeligt
samarbejde. »Dres« er en høj, lidt duknakket, tilsyneladende »tør« men særdeles lun og
slagfærdig mand, der med overraskende bemærkninger kan sætte liv i omgivelserne. Han har
jævnligt kunnet give tip af den ene og anden art til avisen. Både sådanne og hans lokalkendskab vil
man komne til at savne.

Huset på Vestergade

Kiosken i Nordborg

Huset i Vestergade
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Biografi Hilda Vilhelmine Petersen født Overbeck

*1919-05-10 - †2002-02-27
Hilda blev født den 10. maj 1919 på Kettinge gård i Blovstrød. Nørre Herlev sogn, Frederiksborg
amt.
Forældre Carla og Axel Overbeck.
Hilda er tre år gammel da Carla dør.
En overgang bliver Hilda passet hos sin mormor i København.
På det tidspunkt var landbruget inde i en vanskellig tid og valutahandel gav negativ resultat, så
gården måtte sælges, for at betale gælden.
Hilda flyttede med sin far til Simmersted.
De boede hos faderens søster og mand, der havde en ejendom.
Hilda startede skolegangen på Simmersted skole og afsluttede på Ølgod Efterskole vinteren 193334.
Hilda kom så ud og tjene på gårde på egnen.
I 1937 blev hun sendt over til familien i København, hvor hun arbejdede ved en grossist, her bliver
Christen født den 24. maj 1938.
De rejser så tilbage og nu er Hilda husbestyrerinde hos sin far på Rise planteskole.
Her møder Hilda Andreas "Dres" og de gifter sig 1941 og bosætter sig i Rødekro.
1944 bliver Axel født.
Fritiden gik med håndbold/gymnastik og dilletant.
Foruden at være hjemmegående, blev det også tid til at hjælpe i Tatol i Rødekro og at servere på
Risehus.
Hilda kedede sig aldrig, hun kunne snakke med alle, og sagde aldrig nej til en festlig aften, hendes
væremåde smitter, så alle blev i godt humør.
Fra 1964 til 1972 medbestyrer af rutebilstationen i Nordborg.
Foruden at holde stedet præsentabel, skulle der også passes en kiosk.
De flyttede tilbage til Rødekro, købte hus i Østergade nr. 20 Pga. Dres' sygdom.
Hilda uddannede sig til fodplejer i Skive og de indrettede så en klinik på Østergade 20.
Efter Dres' død i 1976, boede Hilda alene, men hun elskede tiden sammen med børnebørnene.
Hilda passede klinikken indtil sin død i 2002.
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Familien Christen Overbeck

Gitte og Carsten
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Biografi Christen Overbeck

*1938-05-24
Christen er født i København og opvokset i Rise/Rødekro.
Christen kom meget hos bedstemor i Rise, som han næsten betragtede som sit andet hjem.
Skolegangen forgik i Rødekro.
Efter konfirmationen i Rise kirke 1953, kom han ud at tjene ved landbruget.
Militærtjeneste blev afviklet ved livgarden i København.
Fik arbejde ved Jysk Telefon med base i Esbjerg, og flyttede sammen med Elke Johannsen, kom så i
lære og blev uddannet som teleteknikker ved Jysk telefon.
Efter uddannelsen blev han så fastansat.
De blev gift i Rise kirke i 1962.
Christen og Elke byggede selv hus i Kolding.
Her fik de to børn, Carsten og Gitte.
Fritiden blev anvendt til at bygge en motorbåd hjemme i haven.
Så blev fritiden og ferier brugt på vandet i de danske fjorde.
I 1975-76 fik Christen arbejde i Grønland som teleteknikker med udgangspunkt i Julianehåb, og
hele Sydgrønland som arbejdsplads.
Det var en livsoplevelse for familien og der kunne spares penge op som blev brugt til at købe et
træskib, som blev bygget i Årøsund.
Det blev flittig brugt og de fik realiseret drømmene.
Efter en stormoplevelse på vandet, var det tid til at komme på land, og skibet blev solgt.
Huset i Kolding blev solgt og de købte fritidshus, et nedlagt landbrugssted, som blev brækket ned
og de byggede nyt hus på stedet.
Christen fortsatte med at arbejde ved Jysk telefon til sin pensionering.
Pensionisttilværelsen bruges på jagt interessen, der er en stor hobby med hunden Sweis som
hjælper.

189

Biografi Elke Wiborg Petersen født Johannsen

*1938-11-20
Elke er født i Åbenrå et par år før 2. verdenskrig og selv om der kun var bygget få børnehaver på
det tidspunkt, fik hun en plads i Åbenrå, da moderen var udearbejdende. Skolegangen begyndte
også i byen, men i 1949 flyttede familien til Vojens, hvor hun boede de næste 10 år. Skolegangen
fortsatte selvfølgelig i Vojens, hvor hun også blev konfirmeret – i 1952 eller i 1953. Forældrene
havde en købmandsforretning, så der var god brug for hende hjemme. Elke hjalp i huset og
forretningen et års tid. Derefter valgte Elke at gå i isenkramlære i en forretning – Brinken – i
Haderslev. Hun blev boende hjemme og gik derfor på handelsskole i Vojens – skolegangen foregik
hver uge flere gange om aftenen. Læretiden varede 4 år og hun fortsatte som udlært en tid i
butikken.
I 1960 flyttede Elke til Esbjerg, fordi hun havde lært Christen Overbeck at kende. Han var ansat ved
telefonvæsenet. Elke fik straks arbejde i en isenkræmmerbutik. Efter et par år blev Christen
forflyttet til Kolding. Elke og Christen giftede sig i 1962, men en tid – til efteråret 62 - fortsatte Elke
arbejdet i Esbjerg.
I 1964 byggede de hus i Kolding og i 1965 fødet Elke en søn og i 1967 en datter. Efter
barselsorloven fik Elke arbejde ved rengøringen på en nærliggende folkeskole.
I 1975 fik Christen arbejde i Grønland som teleteknikker med udgangspunkt i Julianehåb. Familien
fulgte med og Elke blev hjemmegående husmoder i et markant andet samfund, der bestod af
grønlændere og udsendte danskere. Snart blev tiden lang, men en bekendt fortalte, at man godt
kunne bruge en hjælper i posthuset i byen. Elke meldte sig og blev antaget. Hverdagene fik derved
et helt andet indhold – hun blev oplært og glad for arbejdet. Lidt bøvl opstod der også, da nogle
grønlændere begyndte at få hash tilsendt og disse pakker måtte ikke udleveres, hvis det
opdagedes. Modtagerne blev derover ganske sure, men personalet på posthuset kunne ikke
ændre denne beslutning.
I 1977 flyttede familien tilbage til Kolding – huset havde været udlejet. Beslutningen om at rejse
hjem skyldtes hovedsageligt hensynet til børnenes skolegang.
Elke vidste nu ganske meget om postarbejde, så hun søgte arbejde på et postkontor i Kolding efter
hjemkomst og fik det. De følgende 21 år arbejdede hun på et postkontor i Kolding.
I 1999 gik hun på efterløn.
Familien brød i 1998 op fra Kolding, hvor den i mange år havde boet. Elke og Christen købte en hus
med 3 tdr. land midt i Stengel mose ved Skovby. Huset ligger bogstaveligt talt midt i den vilde
natur – ca. en kilometer fra asfaltvej. Huset er smukt restaureret. Nu i 2013 har de besluttet at
sælge det og flytte tilbage til Kolding, hvor børnene bor.
Fritiden er og bliver brugt på havearbejde, læsning og at samle på frimærker – Elke har f. eks. alle
julemærker pr. 1975 fra Danmark, Færøerne og Grønland.
For tiden går hun til bowling og tæppecurling i Over Jerstal. Desuden bliver der tid til kortspil samt
familielivet og meget andet.
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Biografi Carsten Overbeck og Søn

*1965-06-11
Carsten har taget navnet Overbeck, som er farmoderens familienavn. Han er født i Kolding, hvor
han gik i skole – bortset fra de 2 år, hvor familien boede i Julianehåb i Grønland.
Han er konfirmeret i Kolding og tog 10. klasse i folkeskolen. Carsten fortsatte på handelsskolen,
hvorfra han blev student.
Carsten valgte at få en teknisk uddannelse og blev derefter ansat på Danfoss i Kolding, hvor han
stadig arbejder.
Han bor i hus i Bramdrupdam.
Familiemæssigt har han en søn, men bor ikke sammen med moderen.
Som 13årig begyndte Carsten at bowle. Det var han dygtig til og blev en række gange
Danmarksmester, har været på landsholdet og har vundet en rejse til USA – faderen tog med på
rejsen.
For tiden spiller han meget golf samt løber en del. Den første halve maraton er gennemført.

*1998-08-17
Sebastian er født i Kolding og vokser op der. Hans forældre er skilt og han bor skiftevis en uge hos
faderen og en uge hos moderen.
Han går pt. i skole og har planlagt at tage på Nordborg slots Efterskole om godt et års tid.
En del af fritiden bruges på at spille trommer samt at sidde ved en PC´er.
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Biografi Gitte Overbeck

*1967-03-08
Gitte er opvokset i Kolding. Som 8årig flyttede familien til Julianehåb i Grønland og snart talte hun
grønlandsk med legekammeraterne i skolen. Vel, i 1977 var familien tilbage i Kolding og skolegangen fortsatte der til og med 10. klasse. Hun er konfirmeret i Kolding.
Gitte valgte at gå i lære som maskinarbejder hos Alfa – Laval, hvor hun stadig er ansat på 25. år.
Gitte bor i lejlighed i Kolding.
Fritiden er blevet brugt til sport, som hun har flair for.
For tiden bygger hun sommerhus i Hejlsminde.
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Familien Axel Overbeck

Axel med mor og far
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Biografi Axel Overbeck

*1944-06-08
Axel Overbeck, født Petersen i Sønderborg, hjemmedøbt, fremstillet i Rise kirke.
Fader: Andreas (Dres) Peter Petersen mor: Hilda Wilhelmine Petersen, f. Overbeck.
Jeg havde en god opvækst i Rødekro. Min broder hedder Christen og er 7 år ældre end jeg. Vores
familie bestod af 5 personer, idet ”morfar” (Axel Overbeck) boede hos os. Han var maskinhandler
og havde derfor en bil, så vi/jeg var tit med ham ude at køre. Bilen blev benyttet flittigt og altid,
når vi var på familiebesøg. Morfar var også god som babysitter og han har læst utallige bøger for
både Christen og mig. Han døde, da jeg var 12 år i 1956.
Vi boede 3 forskellige steder i Rødekro. Først på Risevej, så Nørregade og sidst på Vestergade 6,
hvor morfar købte et hus med gårdsplads og en stor lade til.
Min skolegang foregik på Rødekro skole og startede 1952. Skolen lå næsten i vores baghave, så jeg
kunne gå dertil. Min skoletid var uden de store problemer. Jeg blev konfirmeret i Rise kirke den 15.
marts 1959. Jeg stoppede med at gå i skole, da jeg gik i 8. klasse, idet jeg fik arbejde ved DSB som
stationsbud på Rødekro station. Mit arbejde bestod i at modtage pakker fra firmaer og
forretninger og sende dem videre med tog. At omlade gods fra Åbenrå toget og sende det videre.
Da jeg i 1962 fyldte 18 år, blev jeg ansat som portøraspirant ved DSB og flyttede til Padborg. Jeg
var i Padborg i ca. 1 ½ år. Januar 1964 blev jeg indkaldt som soldat ved Fynske Livregiment og var
der indtil maj 1965. De første fire måneder som rekrut i Fredericia og den resterende tid på
Odense Kaserne.
Efter soldatertiden fortsatte jeg uddannelsen ved DSB og kom nu til Åbenrå. Efter et ½ år der,
søgte jeg orlov for at komme på højskole. Jeg var derefter på Båring Højskole ved Middelfart fra
efteråret 1965 til foråret 1966. Jeg fortsatte derefter som portøraspirant ved DSB og blev
stationeret i Esbjerg. Her afsluttede jeg min uddannelse og blev portør. I den forløbne tid havde
jeg søgt ind til politiet.
Den 1. oktober 1966 startede jeg derefter ved politiet i København. Efter 3 års grunduddannelse
med skoleophold, arbejde på Station 8, Brønshøj og ”Udrykningen” i København, søgte jeg tilbage
til Jylland. Jeg fik ansættelse ved Esbjerg Politi den 1. maj 1970. Sammen med min nuværende
hustru Anne (Dina) Christine Due, flyttede vi til Esbjerg, og købte et ny opført hus i Hjerting.
I 1968 slettet jeg Petersen som mit efternavn, og begyndte at bruge mit mellemnavn Overbeck.
Dette skete efter aftale med min far.
Jeg blev den 13. marts 1971 gift i Ulkebøl Kirke med Anne Christine (Dina)og vi har fået to drenge
der hedder Allan Due Overbeck, født 24. april 1974 og Simon Due Overbeck, født den 2. juni 1978.
Mit arbejdsområde ved Esbjerg Politi var fortrinsvis ved ordenspolitiet, afbrudt af de almindelige
turnustjenester ved kriminalpolitiet, færdselspolitiet og i sagsbehandlerafdelingerne. Efter mange
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år med skifteholdsarbejde ved ordenspolitiet var jeg ved at være træt af det. I 1987 søgte jeg om
at blive Køreprøvesagkyndig. Det resulterede i et længerevarende skoleophold i København, hvor
jeg blev uddannet som køreprøvesagkyndig. Efter et par år som afløser, fik jeg i 1989 en fast
stilling som køreprøvesagkyndig i Esbjerg. Vi var to faste køreprøvesagkyndige som tog alle
køreprøverne til bil og motorcykel. Efterhånden som vi blev godt kendte fik vi et par øgenavne af
de unge mennesker der skulle op til køreprøve, idet vi blev kaldt henholdsvis ”killer Knud” og ”Axel
om igen”. Jeg var køreprøvesagkyndig, indtil jeg blev 63 år. Derefter fik jeg min afsked på grund af
alder i 2007.
Efter et år med renovering af huset, blev jeg kontaktet af stationen, da de manglede en til at køre
anklagere fra Esbjerg til Sønderborg ret. Det resulterede i, at jeg i dag kører en bus med anklagere
til retten i Sønderborg. Derefter skal der køres en postrute med rapporter til de største
Sønderjyske byer. Jeg har arbejdsdag på 12 timer en gang om ugen, hvor jeg kører ca. 550
kilometer. Det er et fint bijob, så det fortsætter jeg med så længe helbredet er godt. Chaufførjobbet har resulteret i, at jeg sidste år kunne holde mit 50. års statsjubilæum.
Da børnene var små fulgte jeg meget med i, hvad de havde af hobbyer, og jeg var i mange år
træner/holdleder for Simons fodbold - og håndboldhold. Allan var ikke interesseret i sport, men
var spejder, hvor jeg også hjalp til. Jeg har i mange år været medlem af Esbjerg Politiorkester og vi
har spillet i både ind og udland, med mange gode oplevelser. Jeg spillede 2. Cornett/trompet og
var også kasserer i orkestret i ca. 20 år.
I 1996 blev jeg valgt ind i Hjerting sogns Menighedsråd og jeg er i 2012 blevet genvalgt til en ny 4
års periode.
Ellers går fritiden med pasning af børnebørn, gåture og campingture.

Hilda, Christen, Axel og familie 1994-05-10
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Biografi Anne Christine Due Overbeck født Due

*1946-03-13
Anne Christine Due Overbeck, f. Due,
Født på Vestermark, døbt I Ulkebøl Kirke.
Forældre: Niels Nielsen Due og Meta Christine Due, f. Pustal
Anne (Dina) voksede op sammen med en storebror og lillesøster på et husmandssted, Ormstoft 5,
Sønderborg. Hun gik i Kær og Ulkebøl skoler, hvor hun tog 8. klasse. Derefter kom hun i lære som
damefrisør 1961 hos Andresen, Helgolandsgade og var færdiguddannet 1965. Efter et år som
frisørassistent købte hun 1966 sin egen salon på Store Rådhusgade i Sønderborg. Forretningen
blev solgt 1969, hvorefter hun flyttede til København for at bo sammen med Axel.
I København arbejdede hun som frisørassistent på Glostrup Hospital. I 1970 flyttede hun med Axel
til Esbjerg, hvor de sammen købte et hus i Hjerting.
Den 13. marts 1971 blev Dina gift med Axel. I Esbjerg arbejdede hun bl.a. som ufaglært
sygehjælper på Hjerting Plejehjem. Da Allan 1974 blev født, blev hun hjemmegående husmoder.
Simon blev født 1978 og efter nogle år, begyndte Dina igen at arbejde som ufaglært sygehjælper
på Hjerting Plejehjem. Samtidig dygtiggjorde hun sig på VUC, hvor Dina tog 9. og 10. klasse i
udvidet matematik, dansk og fysik. I 1988 blev Dina optaget på Sygehjælpeskolen i Esbjerg og
uddannet som sygehjælper. Derefter startede Dina på Hedelund Plejehjem, 2. sal, Esbjerg, og var
der indtil hun gik på efterløn som 64årig. I Dag går dagene med strikning, pasning af børnebørn,
gymnastik/zumba, gåture og campingture.
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Biografi Allan Due Overbeck og Familie

Allan Due Overbeck
Født den 24. april 1974 i Esbjerg, døbt i Guldager Kirke,
Bopæl Hjerting.
Forældre: Anne Christine (Dina) og Axel Overbeck.
Allan er opvokset på adressen Spurvevænget 26, Hjerting, Esbjerg og gik ni år på Nordvang skolen.
10. kl. tog han på Vesterdal Efterskole, Nørre Åby, Fyn. Derefter på Esbjerg Maskinmesterskole.
Efter uddannelsen som maskinmester ansat som maskinmester og sluttede som maskinchef på et
containerskib fra Mærsk. Efter afmønstring ansat ved Danisco, Grindsted og er nu
vedligeholdelseschef på vindmøllepark Horns Rev II.
Gift med Susan Espersen Overbeck, f. Espersen, født den 01.11.1974 i Esbjerg, ergoterapeut.
Børn: Freja Espersen Overbeck, født den 27.06.2000 i Esbjerg, døbt i Guldager. Mikkel Espersen
Overbeck, født den 20.02.2003 i Esbjerg, døbt i Hjerting, Silje Espersen Overbeck, født den
07.07.2007 i Esbjerg, døbt i Hjerting, og Liva Espersen Overbeck, født den 25.06.10 i Esbjerg, døbt i
Hjerting.
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Biografi Simon Due Overbeck og Familie

Simon Due Overbeck,
Født den 02. juni 1978 i Esbjerg, døbt i Guldager Kirke
Bopæl Grønlands Parken, Esbjerg N.
Forældre: Anne Christine (Dina) og Axel Overbeck.
Simon er opvokset på adressen Spurvevænget 26, Hjerting. Han gik ni år på Nordvang skolen. 10.
klasse tog han på Oure Sports Efterskole. Derefter på Esbjerg Gymnasiums 4. årige Idrætslinie.
Arbejdede derefter som pædagog medhjælper på Guldager skole, indtil han flyttede til Århus, hvor
han læste historie og idræt på Universitetet. Efter et år på Grenå Gymnasium, blev han ansat som
lektor på Rybners Gymnasium i Esbjerg.
Gift med Nina Due Overbeck, født Levisen, den 18.03.1982 i Århus, lægesekretær. Børn: Emma
Due Overbeck, født den 29.12.2007, døbt i Åbyhøj Kirke og Ida Due Overbeck, født den
27.09.2009, døbt i Gjesing Kirke.
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Biografi Martha Petersen

*1921-11-27 - †1961-06-30
Martha Petersen blev født i Hønkys og døbt i Egvad kirke. Skolegangen og konfirmationen 1936
foregik i Rise, da familien flyttede dertil i 1924.
Martha måtte i lighed med sine brødre tidligt hjælpe til på ejendommen i Rise. Hun fik ligesom
dem hver dag et fast arbejde, der skulle udføres.
Hun kom ud at tjene bl. a. i Rise-Hjarup og Brunde (Alfagård).
Under Anden Verdenskrig forelskede hun sig og forlovede sig i 1943 med naboens søn - Ingvard
Schmidt. Hans hjem var gården, der lå på den anden side af Risehus i forhold til Marthas hjem.
Gården er i dag fjernet, og der er parkeringsplads på grunden. Hans forældre var hjemmetyskere,
og de lagde pres på sønnen, så han meldte sig som tysk soldat. Der blev tilsyneladende udbetalt en
pæn sum penge, hvis man meldte sig som tysk soldat. Han blev såret, og Martha fik lov til at
besøge ham på hospitalet i Tyskland. I familien så man med forskellige øjne på det forhold som
krigen gik mod sin ende. Valdemar var meget imod denne forlovelse.
Ved fredsslutningen i maj 1945 rejste Martha til sin søster og svoger - Herle og Hans Vinum - i
Bjørnskov, for at undgå eventuelle repressalier fra folk, der mente, at de skulle straffe de
danskere, der havde haft forbindelse med tyskerne.
Forlovelsen blev ophævet.
Martha fik en deltidsstilling ved Tatol-forretningen i Rødekro og boede også i byen. Men som ung
blev Martha syg - hjerteproblemer - og fik tildelt invalidepension. Hun flyttede hjem til sin mor i
Rise.
Martha forlovede sig igen med en mand, der arbejdede på mejeriet i Rødekro. Han hed Johannes
Frost, og han kom en lang årrække i familien. Forholdet blev opløst, og Martha levede ugift og
stille sammen med sin mor, hvor de udviste stor interesse for håndarbejde. Hun var nok den
drivende kraft i broderingen af betrækket til en smuk rokokostol, der prydede deres hjem. Martha
fremstillede endnu en stol, der blev sendt som gave til bedstemors søster i Sdr. Løgum i Sydslesvig.
Sammen med bedstemor og onkel Niels deltog hun i udarbejdelsen af et altertæppe til Rise kirke.
Hun havde absolut nogle gode år sammen med sin mor i Rise, hvorfra kontakten til den store
familie udgik, og som hun var en del af. Hun besad et mildt og venlig sind, der blev værdsat af
familien.
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I 1960 blev hun ramt af endnu en sygdom - kræft. Den blev behandlet og var nok under kontrol,
men den 30. juni 1961 døde Martha pludselig og uventet i hjemmet af hjertestop. Hun blev
begravet på Rise kirkegård.
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Familien Broder Petersen

Kitty’s konfirmation
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Biografi Broder Petersen

*1923-09-05 - †1988-01-16
Født i Hønkys og døbt i Egvad kirke.
Forældre Bothilde og Niels Peter Petersen.
Skolegangen og konfirmationen i 1938 foregik i Rise.
Konfirmationen blev meget bevæget. Under festen hjemme, hvor der var mange gæster af
bedstemors familie fra Sydslesvig, kom pastor Kalnback Petersen på besøg, og da han hørte om
gæsterne fra Sydslesvig, begyndte han at kritisere Hitler. Det skulle han ikke have gjort, for de
fleste af gæsterne sydfra var tilhænger af Hitler. En heftig diskussion begyndte, og den blev så
hård, at en stor del af konfirmationsgæsterne forlod stuen grædende.
Som nævnt flere gange skulle alle børn i hjemmet udføre et fast arbejde hver dag. Broder tog
dette ret alvorligt. Han etablerede sig ofte som formand, når han, Niels og Lorens skulle muge ud i
kostalden under store protester fra de to, men Broder var den ældste og stærkeste. Han fik også
arbejde hos gartner Johan Thoms efter skoletid i 7. klasse.
Han arbejdede ved landbrugte de første år efter konfirmationen, hvor han bl. a. tjente på 2 gårde i
Diernæs - hos Anker og Hans Poulsen.
Han blev soldat lige efter krigen. Han lå i Søgård og Sønderborg, hvorfra han blev sendt til Hørup
Klint for at holdt vagt ved de tyske flygtninge. Det var et fredeligt job. Han skød kun en gang. En
nat passede han en stor projektør, der kunne oplyse terrænet omkring lejren, hvis der opstod
problemer. Pludselig skød en vagt, Broder lyste i skuddets retning. Der var ikke noget. Så skød en
vagt på lejrens modsatte side, Broder lyste så derhen - men der var heller ingen der. Sådan
fortsatte vagterne lejren rundt at skyde, og Broder blev træt af at lyse snart her og snart der, så
han tog sit gevær og skød også op i luften. Vel, måske havde en kat været årsagen til skyderiet eller kedsomheden, men alle i lejren blev vækket.
Ellers var det interessant at gå vagt ved lejren om dagen, for da lå mange af de unge kvinder ret af
klædte og tog solbad hegnet rundt til skue for soldaterne.
Han brækkede i øvrigt det ene ben under rekruttiden.
Broder arbejdede en tid på planteskolen i Rise, samt på kirkegården, men fik så en stilling ved
jernbanen i Rødekro. Det gik ikke så godt, for han gad ikke hilse på stationsforstanderen. Det
kostede ham jobbet - han blev fyret.
I hans fritid spillede han dilettant og red med til ringridning. Desuden var han medlem af Rødekro
frivillige brandmand.
Broder nød at diskutere. Emnerne kunne være politiske eller uretfærdigheder i samfundet (efter
hans mening) f. eks. da han blev fyret ved jernbanen i Rødekro. Diskussionerne var som regel
livlige og højrøstede. Da han f. eks. hørte prisen på gulvtæpperne i den nye amtsgård i Åbenrå,
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ville han have en demonstration til at kaste sten ind ad vinduerne, så de ødsle politikere kunne
komme på andre tanker!
Men der var heller ikke langt til et muntert glimt i øjet og en latter.
Han giftede sig den 20/1 1950 med Catarina Boysen - kaldet søster - og de boede til leje ved
Andreas og Hilda i Rødekro. Snart skaffede svigerfar (1950) Broder arbejde ved amtsvejvæsenet i
Åbenrå.
De fik to piger, Kitty født den 22. august 1950 og Lilian den 11. august 1954.
Efter nogle år byggede han selv hus i Sønder Hostrup, der ligger syd for Åbenrå.
Broder blev glad for sit arbejde. Årene gik, og han blev formand for et sjak, der foretog
asfaltreparationer på amtets veje.
Han levede et stille liv med stor interesse for sin have, der fremstod frodigt og blev passet
mønsteragtigt.
Han brugte meget af sin fritid på at besøge og hjælpe sin mor i Rise.
Når Kirkmands kom på besøg kom kortene på bordet, der blev spillet skat til stor fornøjelse.
Han hjalp også Kitty og Finn med at bygge deres hus i Søgård i 1973 og derefter med at anlægge
haven.
Han elskede tiden sammen med sine 5 børnebørn, som ofte kom på besøg.
I slutningen af 1980´erne blev han ramt af en alvorlig kræftsygdom. Arbejdet måtte opgives, og
han døde den 16. januar 1988.
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Biografi Catharine Petersen født Boysen

*1930-01-21 - †2000-09-25

Catharine, der blev kaldt Søster, er født i Rødekro.
Forældre: Louise og Christian Boysen.
Gift med Broder Petersen den 21. januar 1950 i Rise kirke.
Børn: Kitty den 22. august 1950 og Lilian den 11. august 1954.
Catharina arbejde på en skotøjsfabrik i Rødekro, da hun mødte Broder sidst i fyrrene. Hun var
hjemmegående husmor, og passede hus og børn, indtil de var voksne. Hun fik job på Samden i
Styrtom, hvor hun pakkede mælkepulver til udlandet. Derefter fik hun job på Trikett i Lundsbjerg,
hvor hun arbejdede, indtil systuen lukkede. Derefter gik hun hjemme resten af sin tid, indtil
hendes død den 25. september 2000. De sidste 2 år boede hun i en lejlighed i Aabenraa.
Lige som Broder elskede hun at passe hus og have, samt at have børnebørnene på besøg. Desuden
strikkede og syede hun lidt. Efter Broders død begyndte hun at gå til Bankospil i fritiden.
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Biografi Kitty Vilstrup født Petersen

*1950-08-22
Kitty er født i Rødekro. Døbt i Rise Kirke.
Forældre: Catharina og Broder Petersen.
De første 8 år af mit liv boede jeg i lejlighed i Rødekro, indtil mine forældre byggede hus i Sdr.
Hostrup. Årene i Rødekro foregik med bedsteforældrene og en del af min mors familie i
nærheden. I 1954 kom min lillesøster Lillian til verden.
Jeg startede skolegangen på Rødekro skole i april 1957, hvor jeg gik indtil februar 1958. Derefter
flyttede jeg til Stubbæk skole, 2 km fra Sdr. Hostrup. Her fortsatte jeg min skolegang indtil 8.
klasse. 9. klasse tog jeg på Nygade skole i Aabenraa.
I min fritid i Sdr. Hostrup/Stubbæk gik jeg til håndbold, gymnastik, sangkor og folkedans. Desuden
var jeg sammen med vennerne.
Jeg blev konfirmeret i Ensted kirke den 26. april 1965.
I 1967 kom jeg i lære som isenkræmmer hos Dansk Svensk Stål i Aabenraa. Efter endt læretid var
jeg i butikken i ca. et år, hvorefter butikken lukkede. Efter nogle måneder med forskellige
vikarjobs, blev jeg oplært som syerske hos Trikett i Lundsbjerg. Her var jeg frem til september
1974. Derefter var jeg hjemmegående husmor i ca. 20 år.
1994 startede jeg som pakkedame på Søgård kaserne, hvor vi pakkede feltrationer. I 1999 blev
pakkeriet flyttet til Varde, hvorefter jeg fik job i Strøgbutikken i Aabenraa. Der arbejdede jeg i 6 år
som butiksassistent. De næste to år var jeg arbejdsløs, hvor jeg to forskellige kurser inden for IT,
jobsøgning og des lige. I august 2007 fik jeg job i bagerafdelingen i Super Brugsen i Padborg, hvor
jeg arbejder endnu.
I 1967 mødte jeg Finn Lodberg Vilstrup født den 28. marts 1950, som jeg blev gift med i 1973 i
Ensted kirke. Vi byggede samme år hus på Ahlefeldtvej i Søgård, hvor vi stadig bor. I september
1974 fik vi tvillingerne Dorthe og Lone født den 23. september, dem gik jeg og passede
derhjemme, fordi Dorthe er synshandicappet.
Min fritid bruger jeg på at spille petanque i Søgård Petanqueklub, at passe hus og have, og ikke
mindst vores tre børnebørn, som tit kommer på besøg. Vi bor i et naturskønt område nær sø og
skov, hvor vi går mange ture.
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Biografi Finn Lodbjerg Vilstrup

*1950-03-28
Jeg er født i Årup.
Forældre Dorthea og Christian Vilstrup.
Gået 8 år i Stubbæk skole.
Kom i lære og uddannet som lastbilmekaniker.
I 1972 aftjent jeg min militærtjeneste.
I min fritid er jeg aktiv som Petanque spiller, jeg cykler og traver i naturen for at holde mig i form.
Arbejdet som montør.
Kom derefter tilbage som lastbilsmekaniker.
Er nu gået på efterløn.
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Biografi Dorte Vilstrup

Dorte Vilstrup
*1974-08-23
Jeg er født i Søgård.
Forældre Kitty og Finn Vilstrup.
Jeg har gået 7 år i Søgård skole og 8 og 9 skoleår i Feldsted skole.
HF på Aabenraa gymnasium.
Ophold på Silkeborg højskole.
Så uddannet på Aabenraa børnehave seminarium som pædagog.
I min fritid dyrker og leder jeg gymnastik.
Jeg bor i Aabenraa og arbejder som pædagog på Søborg friskole.
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Biografi Lone Vilstrup og Familie
Lone Vilstrup
*1974-08-23
Jeg er født i Søgård.
Forældre Kitty og Finn Vilstrup.
Jeg har gået 7 år i Søgård skole og 8 og 9 skoleår i Felsted skole.
Så på Handelsskole i Aabenraa, hvor jeg fik handelseksamen.
Herefter kontoruddannelsen på EUC syd i Aabenraa.
I min fritid dyrker jeg sport.
Mit første arbejde var halvtid på kontor og halvtid som pædagogmedhjælper.
Nu arbejder jeg som pædagogmedhjælper på Bolderslev skoles SFO.
Jeg blev gift med Preben 1999 og har født to drenge og en pige.

Preben
*1974-12-02
Preben er født
Vokset op og gået i skole
Gift med Lone Vilstrup 1999 og vi har fået to drenge og en pige.
Bosat i Bolderslev, hvor han driver et vognmandsfirma.
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Familien Lillian Jensen

*1954-08-11

Lillian ønsker ikke at være med i Petersen slægtens historie.
Vi kan læse i hendes fars’ biografi, at han er morfar 5 gange.
Storesøster Kitty har to piger, så må Lillian have født tre børn.
Hun er bosat i Aabenraa.

210

Familien Niels Petersen

Sonja, Tove og Jytte
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Biografi Niels Petersen

*1924-08-28 - †2013-04-28
Niels Petersen er født i Rise, hvor dåb, skolegang og konfirmationen den 5/4 1939 fandt sted.
Ved faderen død i 1929 ændredes familiens hverdag radikalt. Alle måtte hjælpe til med det daglige
arbejde., så snart børnene evnede det. Niels fik f. eks. fri fra skole kl. 12.00 hver dag, så han kunne
gå hjem og sætte familiens middagsmad på komfuret.
Alle havde et bestemt arbejde hver dag.
Arbejdet i barndommen kunne også være, at de blev vækket kl. 05.00 og skulle med ud på marken
ved jernbanen om sommeren for at hjælpe med morgenmalkningen, flytte køerne og hjælpe med
at slæbe mælken ned til hovedvejen, hvor Poul kom med vognen for at køre det til mejeriet.
I 1938 deltog onkel Niels sammen med bedstemor i en konfirmationsfest hos familie i Sønder
Løgum i Sydslesvig (bedstemors søster boede i den by). Under festlighederne stillede borgerne op
med konfirmanderne, og de begyndte at marchere mod en plads i byen, medens de heile. På
pladsen skulle man i flere timer over højttaler høre Hitler tale, medens man heilede ind imellem.
Onkel Niels gad ikke høre det og gik hjem - faldt nok i søvn. Det var en fornærmelse mod familien
og mod Hitler og han fik en alvorlig verbal omgang. Man så strængt på slige handlinger dengang.
Niels kom i købmandslære hos købmand Pedersen i Over Jerstal den 13/4 1939. Læretiden var på
4 år og foregik under Anden Verdenskrig. Den sidste vinter (1943) afspærrede tyskerne
Vojensområdet på grund af bygningen af Skrydstrup flyveplads, så Niels ikke kunne komme på
handelsskole og få sin eksamen. Det medførte, at læretiden blev forlænget ind i 1944. Valdemar,
der på den tid arbejdede i Over Jerstal, hjalp Niels økonomisk i læretiden.
Niels blev kommis i Hellevad, og i slutning af krigen flyttede han til Rise med ansættelse hos den
danske købmand Bækhøj, der måtte gå under jorden på grund af modstandsarbejde mod
tyskerne.
Der var også en tysk købmand i Rise.
I midten af maj 1945 arbejdede han hos købmanden i Genner, hvor konen en tid stod alene med
forretningen. Næste arbejdsplads var en Skibs- og provianteringsforretning i Nyborg.
Den 1. maj 1946 blev han indkaldt som soldat i Haderslev, senere indkvarteret i Skrydstrup for til
sidst at gå vagt ved den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Vagtarbejdet var afslappet. En gang ønskede
en gruppe professionelle dansere fra Berlin at deltage i en fest uden for lejren. Det var forbudt.
Men de fik en aftale med Niels, at de først på aftenen på hans vagtrute kunne forlade lejren, og
senere på aftenen, når han igen passerede samme sted, kunne komme ind i lejren igen.
Niels skulle være soldat i et år, men ved hjemsendelsen i 1947 døde kong Christian den X, og
tjenestetiden blev forlænget med en måned.
I sommeren 1947 kørte Niels frisk mælk med en hestetrukken vogn til beboerne i Rise og omegn
for Valdemar, der arbejdede i en tørvemose for at tjene lidt ekstra penge. Man solgte mælk, fløde,
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smør og lidt ost til husstandene fra vognen. I efteråret 1947 forpagtede Niels den danske
købmandsforretning i Rise, og den drev han til 1956. Fra 1951 overtog Niels også salget af frisk
mælk fra den hestetrukne vogn.
Niels var bl. a. en ivrig brandmand ved Rise frivillige Brandværn, medens han var købmand i byen.
Det skal også nævnes, at han havde stor interesse i at sy. Han syede sammen med bedstemor et
altertæppe til kirken i Rise. En periode sad han også i ungdomsforeningens bestyrelse i Rise.
Niels giftede sig den 4/11 1950 i Rise kirke med Marie Rehder.
I 1956 rejste Niels til Als og fik arbejde på Danfoss. Snart fulgte familien efter, og de boede i 4 år til
leje - længst i Egen, men byggede i 1960 hus på Mejerivænget 34 i Guderup, hvor familiens tre
børn voksede op.
På Danfoss skiftede Niels ret hurtigt arbejde. Han fik en funktionærstilling i en afdeling for
planlægning og styring af fremtidig produktion. Et interessant udviklingsarbejde, som han bestred i
32 år indtil pensioneringen i 1988.
Af livslang interesse kan nævnes, at han ofte løser mellem 15 og 20 kryds og tværs opgaver om
ugen. Ungdomsforeningsarbejde og dilettant i Guderup er der også blevet tid til. Nævnes skal også
et ret speciel projekt for Egen kirke. Sammen med 14 personer i omegnen har Niels været med til
at sy et alter- og et brudetæppe til kirken. De to tæpper indeholder 2,5 millioner sting, selv om
tallet skal fordeles på 15 personer, så er det et beundringsværdigt stykke arbejde. Niels har
desuden alene syet betrækket til præstens knæfald ved alteret. Hjemmet er også prydet af Niels’
sy- og broderiarbejder.
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Biografi Marie Petersen født Rheder

*1928-09-13
Marie Petersen er født i Rhedersborg ved Rødekro og døbt i Rise kirke. Hun fulgte folkeskolen i
Rødekro i 8 år og blev konfirmeret 28/8 1943.
Arbejdede 1 år i huset i Åbenrå, og fra 1945 4 år i en chokoladeforretning i København. I 1949
ansat på Nørherredhus i Nordborg som serveringsmedhjælper. Arbejdede i 1950 hjemme på
gården: Rhedersborg.
Den 4/11 1950 gift med Niels Petersen i Rise kirke.
Fra 1950 til 1956 medhjælper i købmandsforretningen i Rise - den blev drevet af Niels.
Familien flytter i 1956 til Als og bor i nærheden af Danfoss, hvor Niels havde fået arbejde.
I ægteskabet fødes 3 piger: Jytte 1951, Tove i 1955 og i 1959 Sonja.
I en årrække, da børnene var små, oprettede Marie en systue i sit hjem, hvor folk kom for at få
syet nyt tøj eller repareret og omsyet gammelt.
Senere arbejdede Marie deltids i en forretning i Sønderborg, samt stod til rådighed som
tilkaldehjælp på Danfoss.
Marie gik på pension som 60årig - i 1988.
Marie er kendt for et lyst sind og møder folk med et godt humør.
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Familien Jytte Sørensen født Petersen
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Biografi Jytte Sørensen født Petersen

*1951-08-02
Født i Rise. Døbt i Rise kirke. Forældre Marie og Niels Petersen.
1956 flyttet til Egen sammen med lillesøster Tove og forældrene, hvor de lejede en lejlighed ved
Egen kirke. Forældrene byggede hus på Mejerivænget 34 i Guderup i 1959, her voksede jeg op i
gode omgivelser og et godt miljø. Det blev til 7 gode år på Guderup skole, som kunne nås i
gåafstand. Konfirmeret i foråret 1965 i Egen kirke. Derefter realeksamen fra Augustenborg skole,
som kunne nås på cykel. Sønderborg Handelsskole kunne så nås med bus.
Jeg var glad for, at min far var ansat på Danfoss, det var nemlig ikke svært at få en kontorlæreplads
på Danfoss, da Danfoss politik var, at ansattes børn skulle have førsteprioritet.
Kontoruddannelsen blev suppleret med handelsskoleuddannelse og kurser.
Fritiden blev brugt på at motionere, cykle, læse bøger, gå ture og at gå ud og more sig med
veninderne.
1969 rykkede jeg teltpælene op og flyttede hjemmefra til Sønderborg, hvor jeg boede til 1975.
Nu var det med at komme ud og opleve noget, så jeg var så heldig at få arbejde som
regnskabsmedarbejder hos J. L. Clark i Johannesburg i Sydafrika til 1976. Og jeg skal da love for at
jeg fik oplevelser for alle pengene. Fra et stille lovlydigt Tornerose land til et af verdens mest
lovløse lande i verden. Det var noget af en omvæltning, men firmaet havde tjek på det, så jeg var i
et beskyttet miljø, kunne jeg meddele mine forældre, så de blev beroliget.
Fra 1976 til 1979 var jeg tilbage i Sønderborg igen og arbejdede på Danfoss.
Næste store udfordring blev regnskabsmedarbejder i Sdr. Strømfjord på Grønland fra 1979 til
1981, her var mere stille og en helt anden natur, fra varme og grønne områder, til kulde og hvide
områder, som nat og dag kan man sige, men hvert sted sin charme.
Så kom jeg tilbage til mit dejlige fødeland igen med gode erfaringer i baggagen og fik arbejde som
sekretariatsmedarbejder på Danfoss. Købte hus i Lavensby 1981.
Den 5. februar 1983 blev jeg gift med Jan Sørensen i Nordborg kirke og vi fik Peter den 31. oktober
1983. Han har bosat sig i Aarhus.
Flyttede til Holm 1983 til 1989 og købte så hus i Nordborg, hvor vi bor nu.
Efter mange gode år som sekretariatsmedarbejder og mit 25 års jubilæum, skiftede jeg til
salgsassistent. Jeg har hele mit liv, holdt mig i god form ved at motionere og cykle til og fra arbejde
hver dag. Men nu er det slut, her til forår 2012 går jeg på efterløn og vil til at nyde den tredje
alder. Vores dejlige sommerhus ved Hals vil fremover blive brugt flittigt.
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Biografi Jan Sørensen

*1952-06-09
Jan Fjordbak Sørensen er født i Hals og døbt i Hals Kirke. Han gik i Hals skole fra 1. til 5. klasse og
fra 5. til og med 7. klasse i Langesø skole. Jan tog realeksamen på Havnbjerg skole.
Fritidsinteresserne har gennem årene været: Fodbold, musik, tennis, sejlads, golf og cykling.
Jan er bankuddannet i Nordborg Sparrekasse 1970 til 1973.
Fra 1978 til 1981 arbejdede han i Grønland.
Bostæderne har været: Hals (9370), Lavensby, Sdr. Strømfjord, Holm og nu i Nordborg.
Fritidsinteresserne har ændret sig noget. I dag skal nævnes: Cykling, bestyrelsesarbejde i Dyvig
Bådelag samt opstart af en ungdomsklub.
Arbejdsstæderne har været: Nordborg Sparekasse, DAC i Grønland, Bikuben og nu Sydbank.
Jan er gift med Jytte Petersen.
Han karakteriseres som en handy man. Han har bygget om alle steder familien har boet og bygger
stadig om i sommerhuset i Hals, som blev købt for tyve år siden.
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Biografi Peter Sørensen

*1983-10-31
Peter Fjordbak Sørensen er født på Sønderborg sygehus og døbt i Havnbjerg Kirke.
Han har gået 9 år på Nordborg skole (1989 til 1999) og tog studentereksamen på Sønderborg
statsskole i 2002.
Fritidsinteresserne har været spejderarbejde, fodbold og musik.
I foråret 2003 rejste han rundt i Thailand og Australien.
Fra 2003 til 2004 studerede han kunsthistorie på Universitetet i Århus, men skiftede i 2004
studium til musikhistorie.
Peter har boet i Lavensby, Holm, Nordborg og nu siden 1. juli 2003 i Århus.
Hans fritidsinteresser er stadig sport og musik.
I løbet af skolegangen har han haft diverse deltidsjob, arbejdet i Nordborg svømmehal, i
produktionen på Danfoss samt ved Call-Center i Århus.
Peter er vild med musik.
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Familien Tove Christensen født Petersen
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Biografi Tove Christensen født Petersen

*1955-05-08
Tove er født på Åbenrå sygehus, medens familien boede i Rise ved Rødekro. Hun er døbt i Rise
kirke. Allerede i 1956 flyttede de til Als: Først til Sjellerup, derefter Egen og fra 1960 i eget hus i
Mejerivænget i Guderup.
Tove har under opvæksten aldrig været i institution, idet Toves mor var
hjemmegående/arbejdende.
Skolegangen foregik i Guderup skole til og med 7. klasse. Konfirmationen i 1969 – Egen kirke.
Tove fortsatte uddannelsen i Augustenborg skole, hvor hun tog realeksamen i sommeren 1972.
Fritiden i skoletiden blev brugt til foreningshåndbold-, -gymnastik, -dans og spejderarbejde.
Arbejdslivet startede med 2 ansættelser som husassistent af hver et halvt års varighed. Først i
Kirke Hørup (mest husarbejde) og i Sønderborg, hvor der også skulle passes børn.
Efter sommerferien i 1973 vendte Tove tilbage til skolen, idet hun gennemførte den erhvervsfaglige grunduddannelse på handelsskolen i Sønderborg. Hun kom med i et forsøg, der gik ud på at
give disse elever på handelsskolen en mindre løn i studietiden.
Fra 1974 til 76 var Tove i lære som kontorassistent på Danfoss. Hun var i salgsafdelingen og
kunde kontakten blev en vigtig del af arbejdet. Tove fortsatte med at arbejde i afdelingen efter
læretiden indtil 1986, hvor familien flyttede til Nr. Bjert, der ligger nord for Kolding.
Privat var Tove flyttet sammen med Jan i 1976 – i en lejlighed i Langesø og de købte hus i Sønderborg i 1978.
I 1980 fødte Tove en datter og 3 år senere en søn.
Som nævnte flyttede familien til Nr. Bjert, hvor de købte hus og snart fik Tove kontorarbejde i
Kolding. Først et par år i et firma, der hed: H. A. Feat, så et firma der handlede med frisørartikler,
men det lukkede. I 1991 fik hun ansættelse på kontoret i Aldi - en ansættelse der varede i 17 år.
Tove var glad for arbejdet og var tillidsrepræsentant.
I 2008 rykkede Tove ind på kontoret i Lejerbo i Kolding, hvor hun i skrivende stund stadig er ansat
og glæder sig hver dag til arbejdet.
Angående fritiden kan nævnes, at Toves forældre og søster ejede et dobbelthus på en
sommerhusgrund ved Hals i Nordjylland. En del år har hendes familie holdt ferie i det ene hus og for 8 års
siden købte Tove og Jan huset.
Med nogle års mellemrum tager Tove og Jan på oversøiske rejser – nævnes kan til Cuba, Mexico,
Venezuela og Sri Lanka.
Øvrige fritidsaktiviteter koncentrer sig om familien, læsning af skønlitteratur og hjemmet.
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Biografi Jan Christensen

*1954-03-28
Jan er født på sygehuset i Sønderborg - hans mor var alene og boede hos forældrene på et
husmandssted i Lavensby på Nordals, hvor Jan voksede op de første 6 år af sit liv. Han er døbt i
Oksbøl kirke. I 1960 giftede moderen sig og flyttede til Stenderup ved Haderslev. Jan kom i Grarup
skole og gik der i 3 år. Familien flyttede i 1963 til Stevning på Als og skolegangen fortsatte i byen til
og med 7. klasse.
8. klasse foregik på Havnbjerg skole, medens 9. klasse blev taget på Rinkenæs Ungdomsskole. På
ungdomsskolen aflagde Jan 10. klasses eksamen i dansk, matematik og regning, selv om han kun
gik i 9. klasse.
I 1970 kom Jan i lære som automekanikker i Sønderborg. Firmaet forhandlede Toyota, Skoda samt
Hannomag lastbiler. Læretiden var 4 år og blev afsluttet i 1974.
Derefter blev Jan indkaldt til marinen og 7 uger senere sendt til marinestationen Grønnedal på
Grønland, hvor han havde værkstedstjeneste i resten af værnepligten, der i alt var på 9 måneder.
Hjemkommet fra Grønland fik Jan arbejde i firmaet, hvor han var udlært, men 2 år senere flyttede
han til Bohnsted Petersen, der forhandlede Mercedes. Senere blev han ansat hos P. Christensen,
der også forhandlede med Mercedes.
Privat var Jan i 1978 flyttet sammen med Tove – de boede i Langesø og i 1978 købte de hus i
Sønderborg.
I 1986 brød familien op, solgte huset i Sønderborg og købte et andet i Nr. Bjert ved Kolding. Jan fik
arbejde ved Merz i Kolding. Efter et par år flyttede han til Würth og blev salgsrepræsentant - solgte
reservedele til biler samt autoværktøj. Godt 2 år senere blev Jan afdelingsleder indtil 1997 i
firmaet CTR, der udlejer sættevogne.
Jan rykker til Mercedes i Haderslev og blev Eftermarkedschef. Arbejdet bestod i, at ”holde”
Mercedes køberne som kunder i værkstedet.
I 2006 arbejder Jan som mekanikker i Taulov, men får et job som sælger af lastvognstrailer for
firmaet KLC.
I 2010 er Jan tilbage som mekanikker i Taulov og der bliver han nok - - Fritiden går med jagt og lidt lystfiskeri, sommerhuset samt venner og de nævnte oversøiske rejser.
Han nyder også håndværksarbejde i forbindelse med forbedringer af deres bolig.
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Biografi Malene Rheder Christensen og Familie

*1980-09-11
Malene er født på Sønderborg sygehus. Og døbt i Christians kirken i Sønderborg.
Hun kom i dagpleje og børnehave i Sønderborg indtil 1986, hvor familien flyttede til Nr. Bjert ved
Kolding. Malene startede i børnehaveklassen på Lyshøjskolen i Nr. Bjert og fortsatte på skolen til
og med 9. klasse. Konfirmeret i Kolding.
I fritiden begyndte Malene allerede som 6årig at spille håndbold. Hun prøvede andre idrætsgrene,
men håndbolden blev og er hendes store interesse – hun spiller stadig håndbold. Malene har
spillet i Kolding, Rask Mølle vest for Horsens og Taulov. Holdene har været i forskellige rækker –
også Jyllandsserien. Malene har også fungeret som træner for håndboldhold samt siddet i
bestyrelse.
Skolemæssigt sluttede Malene sin uddannelse på Købmandsskolen i Kolding i 1999 med HH studentersamen.
Efter skolegangen valgte Malene at uddanne sig som shippingassistent ved transportfirmaet
Bendix i Taulov – uddannelsen varede i 2 år og afsluttedes i 2001. Hun blev derefter ansat i
transport firmaet TNT i Taulov, hvor hun stadig arbejder.
Privat. I 2005 købte Malene hus i Taulov og i 2008 flyttede Morten ind. Malene fødte i 2011 en
datter.

Morten Mathiesen Moldt
*0984-08-16
Morten er født i Rødekro – døbt i Rise kirke – men vokset op i Stubbæk ved Åbenrå, hvor han gik i
skole.
Han fortsatte skoleuddannelsen på handelsskolen i Åbenrå.
Værnepligten blev aftjent ved livgarden i København.
Morten blev uddannet transportassistent ved firmaet TNT i Taulov, hvor han stadig arbejder.
I 2008 flyttede han sammen med Malene.
Fritidsinteresser er fodbold og lystfiskeri.

Mille Rheder Moldt
*2011-02-15
Mille er nu ca. halvandet år og hver dag i vuggestue.
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Biografi Thomas Rheder Christensen

*1983-04-17
Thomas er født på Sønderborg sygehus. Og døbt i Christians kirken i Sønderborg.
Han kom i dagpleje og børnehave i Sønderborg, men familien flyttede, da han var 3 år, til Nr. Bjert
ved Kolding, hvor han fortsatte i børnehaven.
Skolegangen foregik på Lyshøjskolen i 10. år. Han blev konfirmeret i Kolding.
Efter skolegangen flyttede Thomas til Sønderborg, hvor han på Den tekniske Skole tog en 2årig
uddannelse som IT supporter.
EDB har altid haft hans store interesse og fritiden gik bl. a. siden drengeårene med at skille og
samle dens elektronik.
Efter endt uddannelse i 2003 flyttede Thomas tilbage til Kolding, hvor han fik en lejlighed og blev
ansat ved Kolding Data samt havde nogle vikarjobs.
I 2007 blev Thomas optaget på IT ingeniørstudiet på Ingeniørhøjskolen i Horsens. Den afsluttende
eksamen tog han i juni 2012 og er nu IT ingeniør.
Under studiet har Thomas haft et fritidsjob i Telias butik i Horsens. Han bor i lejlighed i byen og
skal nu i gang med at søge arbejde.
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Biografi Sonja Dreier født Petersen

*1959-08-11
Født på Sønderborg sygehus. Døbt i Egen kirke.
Forældre Marie og Niels Petersen.
Den dag jeg blev født startede udgravningen på vores hus i Mejerivænget 34 i Guderup, så jeg
voksede op i gode omgivelser og et godt miljø. Det blev til 7 gode år på Guderup skole, som kunne
nås i gåafstand og så måtte jeg med bussen til Østerlund skole ved Nordborg, hvor jeg tog
realeksamen. Konfirmeret i foråret 1973 i Egen Kirke.
1976-77: Gik jeg på Håndværkerskolen i Sønderborg, jeg ville uddanne mig til tandteknikker.
1977-78: Arbejdede jeg som pædagogmedhjælper i Dybbølsten Børnehave.
1978-79: Arbejdede jeg på Sønderborg bibliotek.
I efteråret 1979 rejste jeg til Israel, hvor jeg arbejdede i en Kibbutz i 4 måneder.
I foråret 1980 var jeg på Odder højskole.
1980-83: Pædagogseminariet i Åbenrå.
I min tid i Sønderborg har jeg boet på Ringgade, Oehlenschlægersgade, Helgolandsgade, Løngang,
Kastanjealle, Lindevang og sidst Vølundsgade sammen med Carsten Dreier.
I 1988 købte vi et gammelt hus fra 1875 på Kær Bygade ved Sønderborg. Det trængte til
renovering, så de første år gik med at rive ned og bygge op igen.
Efter endt uddannelse fik jeg et årsvikariat i Børnehuset Ved Skellet i Sønderborg. Derefter fik jeg
arbejde i Nybøl Børnehus, hvor jeg var i ca. 1½ år. Fik endnu engang ansættelse i Børnehuset Ved
Skellet, hvor jeg arbejdede helt frem til 2008. Efter rigtig mange gode år inden for
daginstitutionsområdet, trængte jeg til nye udfordringer. Så i november 2008 blev jeg social
pædagogisk hjemmevejleder, for mennesker med senhjerneskader. Efter et år blev jeg flyttet over
i en anden afdeling, men indenfor samme organisation.
Den 23. juli 1993 blev jeg gift med Carsten Dreier på Sønderborg Rådhus og efter mange års
ventetid, blev vi den 3. maj 1994 endelig forældre til tvillingepigerne Laura og Julie. De går på
Sønderborg Statsskole på første år og om kort tid fylder de 18 år! De bor heldigvis stadig hjemme.
I dag er jeg stadig socialpædagogisk hjemmevejleder, jeg er tilknyttet et Værested i Sønderborg
(Værestedet 12eren, Sundquistsgade) og målgruppen er sent udviklede. I dagtimerne yder vi bostøtte i borgernes egne hjem og eftermiddage og aftner har vi åbent i Værestedet. Vores
åbningstider er indenfor kl. 15-20, og vi har både kaffeklub og madklub. Et spændende job med
mange udfordringer.
Min fritid bruges på at læse mange bøger, dyrke fitness og gå lange ture i alt den stund familie og
venner ikke kalder.
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Biografi Carsten Dreier

Carsten Dreier

Carsten Dreier er døbt i Ulkebøl kirke og har gået i Ulkebøl skole.
Fritidsinteresserne er fodbold og badminton.
Efter konfirmationen blev Carsten udlært elektriker 1978 til 1982 ved Natorp elservice i
Sønderborg.
Fagskolen var Hadsten tekniske skole.
Carsten har boet flere steder på Als og i Sønderborgområdet - i dag på Kær Bygade 10.
Arbejdssteder skal nævnes: Kurt Schulz elservice samt Eegholm Automatic.
I dag pedel på Amtsgymnasiet i Sønderborg.
Fritidsinteresserne har ændret sig til biler, motorcykler og renovering af et gammelt hus.
Carsten er gift med Sonja Petersen.
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Biografi Laura Dreier

*1994-05-03

Laura Dreier er født i Sønderborg og døbt i Ulkebøl kirke.
Hun har gået i Ulkebøl skole.
Studerer på Sønderborg Statsskole.
Fritidsinteresserne er: Ridning, svømning og håndbold.
Laura bor sammen med sin familie på Kær Bygade 10 ved Sønderborg og er tvilling til Julie.
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Biografi Julie Dreier

*1994-05-03
Julie Dreier er født i Sønderborg og døbt i Ulkebøl kirke.
Hun har gået i Ulkebøl skole.
Studerer på Sønderborg Statsskole.
Af fritidsinteresse har hun: Ridning, svømning og håndbold
Julie er tvilling til Laura, og de bor Kær Bygade 10 ved Sønderborg.
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Biografi Lorenz Christian Petersen

*1926-01-19 - †1996-02-02
Lorens Petersen blev født i Rise i 1926, hvor han blev døbt, gik i skole og blev konfirmeret i 1940.
Han var kun knap 4 år gammel, da hans far døde, og han knyttede sig stærkt til storesøsteren
Nikoline, da hun var hjemme for at hjælpe med bl. a. pasningen af de mindreårige søskende. Han
gav hende kælenavnet ”Linne.”
Efter konfirmationen arbejdede han på et par gårde i Diernæs by, hvor søsteren Nikoline boede.
Han tjente også på en ejendom ved Hoptrup, men blev ikke behandlet godt der. Derefter tog han
forefaldende arbejde som arbejdsmand - bl. a. ved tørveproduktionen og på planteskolen i Rise.
Han aftjente sin værnepligt i Padborglejren.
Efter militærtiden blev han banearbejder på Rødekro station.
DSB skar efterhånden ned på personalet i Rødekro, så ville man fortsat beholde arbejde ved
etaten, måtte man søge de ledige stillinger, der blev opslået rundt i landet. Lorens søgte i 1949 en
stilling i Vemb ved Holstebro - og fik den, samtidig giftede han sig den 19/2 1949 med Grete
Poulsen fra Rinkenæs. Brylluppet foregik i Rise kirke og festen blev holdt hjemme hos bedstemor.
Lorens og Grete slog sig ned i Vemb by. Først i en lejlighed siden i en statsbanebolig på et lejemål,
og haven blev Lorens´ store interesse.
Familien blev i sommeren 1949 forøget med en datter og siden med en søn.
I 1968 købte familien en sommerhusgrund ved Søndbjerg strand, hvor de straks begyndte at
bygge.
I løbet af det første år blev væggene og taget færdigt - derefter ad åre beklædningen af væggene
og indretningen. Huset ejes i dag af familiens børn.
I 1973 fik Lorens et års orlov hos DSB i Vemb - dels på grund af personaleflytning og blev inspektør
ved idrætshallen i Vemb. Arbejdet omfattede ledelse af hallen, cafeteriet og kiosken. Desuden var
der selskabslokaler på 1. sal, hvor meget store fester kunne afholdes. Driften af disse lokaler
foregik med en kuvertafgift til kommunen. Et omfattende arbejde, der til tider krævede mange
timers arbejde, men også var økonomisk givtig.
I 1974 tog Lorens sin afsked hos DSB og samtidig købte familien et hus af kommunen, der havde
været beboet af den tidligere inspektør ved hallen.
Lorens var en rolig og godmodig mand med et lunt glimt i øjenkrogene - egenskaber der gavnede
meget i arbejdet.
I fritiden var han en ivrig jæger. Megen tid blev også brugt ved sommerhuset.
Lorens tog sin afsked ved hallen i 1988 og blev tidlig pensionist - som 62årig. Dog hjalp han nogle
år i 6 uger ved minkpelsning.
I 1994 blev han folkepensionist, men 2 år senere syg og døde i 1996. Lorens ligger begravet på
Vemb kirkegård.
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Biografi Magrethe Marie Petersen født Paulsen

*1928-11-24 - †2007-02-23
Margrethe - blev altid kaldt Grethe - er født på husmandsstedet Dalsgård i Rinkenæs sogn. Hun gik
7 år i skole i Rinkenæs og blev i 1942 konfirmeret i byens kirke, hvor hun også var blevet døbt.
Grethe drømte om at blive lærer, men familien var imod disse drømme, så hun kom ud at tjene bl. a. nogle år på Rise planteskole samt på Rise Hus (forsamlingshus).
I Rise mødte hun Lorens og de blev gift den 19/2 1949, hvor Lorens var flyttet til Vemb. Straks
efter brylluppet fulgte Grethe efter til Vemb, hvor de fik en lejlighed.
I sommeren 1949 fødte Grethe en datter - senere en søn og Lorens fastholdt, at Grethe var
hjemmegående husmor, hvilket hun stort set var indtil 1973, hvor hun blev medhjælp og ledede
arbejdsgangen ved de mange fester, der blev afholdt i selskabslokalerne ved hallen i Vemb. Hun
havde dog haft lidt arbejde på et æggepakkeri før 1973.
I 1988 insisterede Grethe på, at Lorens opsagde arbejdet i hallen. Han var blevet glemsom, hvilket
udviklede sig til et problem.
Men hun fulgte med i de 6 uger efter ansættelsen i hallen, hvor minkpelsningen stod på og hvor
Lorens og Grete hjalp til og tjente gode penge.
De senere år fik Grethe en ny hofte med det berygtede Bone Loc. Den operation var ulykkelig. Hun
havde konstant smerter i mange år, men turde ikke gennemgå en ny operation. Smerterne gik
hende så meget på, at hun havde svært ved at holde humøret og livsglæden. Grethe var ellers fra
sin ungdom kendt for sit lyse sind med en meget smittende latter.
Grethe døde i 2007 og ligger begravet på Vemb kirkegård.
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Biografi Ingelise Jensen født Petersen

*1949-07-16
Ingelise er født i Vemb og døbt i Vemb kirke. Familien boede i en lejlighed over en
trikotageforretning i byen.
I 1956 flyttede familien ind i et statsbanehus på Præstegårdsvej.
Ingelise var hjemme hos mor indtil skolegangen begyndte i Vemb og den sluttede med
realeksamen i 1967 og hun kom i lære som klinikassistent hos en tandlæge, men fortsatte dog ikke
i faget.
Ingelise giftede sig i 1971 med Steffen Jensen.
De flyttede til Bjerringbro - først i lejlighed, men efter 3 måneder købte de hus.
Ingelise fik arbejde på en møbelfabrik, hvor hun samlede finer.
I 1973 flyttede familien til Vejle på Midtfyn, købte hus, og Ingelise havde forskellige jobs.
I 1974 fødte Ingelise en datter og i 1976 blev familien forøget med endnu en datter.
Ingelise havde barselsorlov, arbejdede på et gartneri samt som rengøringsassistent på
universitetet i Odense.
I 1979 flyttede familien til Egeskov ved Fredericia, hvor de boede i 10 år og Ingelise havde
rengøringsarbejde.
I 1989 blev Ingelise og Steffen skilt og hun flyttede med børnene ind i et stuehus med flere
lejligheder på en gård i Vejlby, hvor hun har en viceværtfunktion.
Ingelise fortsatte som rengøringsassistent i Fredericiaområdet - bl. a. 20 år ved samme firma. I
2011 tog hun som 62årig sin efterløn.
Fritiden bruges som vicevært og forskellige idrætsgrene som: bowling, skydning, naturgolf og krolf.
Desuden er hun frivillig medhjælp ved en jazzklub.
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Biografi Steffen Bjørn Jensen
*1949-01-11
Steffen er født i Rødekro og døbt i Rise kirke. Han er vokset op i Rødekro, gået i byens skole og
sluttede med en studentereksamen fra gymnasiet i Åbenrå.
Efter skolegangen kom Steffen ind til militæret. Han blev sergent og arbejdede på kasernen i
Holstebro.
I 1971 giftede han sig med Ingelise og om efteråret fik han ansættelse på en møbelfabrik i
Bjerringbro, hvor han så småt begyndte at arbejde med EDB.
De købte hus efter en 3 måneders tid.
I 1973 flyttede familien til Vejle på Midtfyn og Steffens interesse for EDB tog rigtig sin begyndelse.
Han kom på et 6 til 8 ugers kursus og udviklede stor ekspertise på området. Han blev EDB chef hos
Thomas B. Thrige i Odense.
Familien købte også hus i Vejle på Fyn.
Der blev født 2 døtre - Diana og Camilla - i familien.
I 1979 fik Steffen arbejde ved firmaet ABB i Fredericia og de flyttede til Egeskov, der ligger nord for
byen. Steffen arbejdede fortsat med EDB.
I 1989 blev Ingelise og Steffen skilt.

234

Biografi Diana Jensen og Familie

Diana Jensen
*1974-03-15
Diana er født på Odense sygehus, mens familien boede i Vejle/Allersted, og hun blev passet af
Ingelise, der de første år var hjemmegående. Diana er døbt i Vejle kirke.
Senere fik Ingelise rengøringsarbejde om natten. Da Diana var 5 år gammel flyttede familien til
Egeskov ved Fredericia, hvor hun i 1980 begyndte i 0´te klasse i Bøgeskov skole.
Efter 7 år på Bøgeskov skole flyttede Diana til en skole i Fredericia, hvor hun tog 8., 9. og 10.
klasse. Hun er konfirmeret i Vejlby kirke.
I 1989 blev forældrene skilt og Ingelise og børnene flyttede til adressen: Vejlby Kirkevej 27 ved
Fredericia.
Diana tog på teknisk skole i Fredericia og fulgte landtransportlinien, men fik ikke en praktikplads.
Som 18årig flyttede Diana i lejlighed i Fredericia og året efter giftede hun sig med en flygtning fra
Kosovo. De blev skilt i 1998 og der er ingen børn i ægteskabet.
I 1998 flyttede Diana sammen med Henrik Nielsen på en ejendom i nærheden af Hejse kro og i
1999 fødte hun en datter samt en søn i 2004.
I 2007 flyttede familien til Pjedsted.
Diana og Henrik er ikke gift.
Arbejdsmæssigt har Diana været ansat på en fiskefabrik i Fredericia. Derefter blev hun uddannet
som truckfører hos Coca Cola, samt på en fabrik, der fremstiller fjernvarmerør.
Diana har erhvervet sig et svendebrev som lager- og logistikarbejder.

Henrik Graulef Nielsen
*1965-07-03
Henrik er opvokset i Fredericia og flyttede sammen med Diana i 1998.
Han har i skrivende stund et autoværksted i Pjedsted ved Fredericia.
Henrik og Diana er ikke gift, men har en datter og søn sammen.

Pernille Jensen
*1999-04-03
Penille har været i børneinstitutioner, medens forældrene var på arbejde. Hun går i Pjedsted skole og
viser interesse for drama.

Sune Graulef Nielsen
*2004-10-19
Sune har også været i børneinstitutioner og er nu begyndt i Pjedsted skole.
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Biografi Camilla Jensen og Torben Bjerre

Camilla Jensen
*1976-08-15
Camilla er født på Odense sygehus og de første 3 år af sit liv på Fyn. I 1979 flyttede familien til
Egeskov ved Fredericia, hvor hun gik 7 år i Bøgeskov skole. 8. og 9. klasse tog hun på
Købmagerskole i Fredericia. Camilla fortsatte på handelsskolen i Fredericia i 3 år. Først den 1årige
grunduddannelse og derefter den 2årige informatikassistentuddannelse.
Camilla blev ansat ved en revisor i Daggård og som 20årig flyttede hun i lejlighed i Fredericia.
Camilla har arbejdet i bogholderiafdelingen hos DLA på havnen i Fredericia samt i
regnskabsafdelingen ved et firma, der opsætter vindmøller - mest på havet. Firmaet hedder A2sea.
I 1998 flyttede Camilla sammen med Torben og de blev gift i 2006. De bosatte sig i Pjedsted.
I 2005 flyttede de til Boring Vig.
Der er ingen børn i ægteskabet.
Af fritidsinteresse kan nævnes bowling og wolly.

Torben Bjerre
*1970-10-17
Torben er født, vokset op og gået i skole i Fredericia.
Han er udlært bager, men har været fabriksarbejder.
I skrivende stund er Torben gået i lære som at tømre.

236

Familien Arne Petersen

237

Biografi Arne Petersen

*1953-03-18
Arne er født i Vemb ved Holstebro og hører til den generation, der ikke kom i daginstitution, da
hans mor var hjemmegående.
I 1960 begyndte skolegangen i Vemb og den sluttede 10 år senere med realeksamen.
Opvæksten i Vestjylland gav rige muligheder for udfoldelse i naturen. Familien byggede i 1969
sommerhus på Thyholm ved Limfjorden, der også blev et aktiv i opvæksten. Arne er den dag i dag
medejer af sommerhuset, så Vestjylland besøges og oplevet stadig af og til. Faderen var en ivrig
jæger og Arne fulgte gerne med på ture rundt i den vestjyske natur - snart deltog han aktivt i
jagten som klappedreng for at jage vildtet op. Arne tog jagttegn som 16årig. Han benyttede også
de rige muligheder i Vestjylland til at tage på fisketure ved Storåen som dreng. Mange kræfter blev
også i barndommen brugt på fodbold- og håndboldbanerne, hvor han også var håndboldtræner.
Nogle dage hver uge blev der dog tid til at arbejde på en øremærkefabrik.
Et gammelt ord siger: Hvad man ikke drømte som ung, det bliver man ikke i manddommen! Arne
er et godt eksempel på nævnte udsagn, da han fra barndommen stilede efter at blive politibetjent.
Uddannelsen tog sigte på at nå drømmens mål. Fra 1970 til 72 tog Arne HF eksamen i Holstebro.
Næste skridt var militærtjenesten og efter rekrutuddannelsen i Fredericia kom han på MP-skolen
på Svanemøllens kaserne i København. 6 måneder senere blev han udstationeret på Vorup
kaserne i Ålborg som MP-korporal. Tjenesten blev forlænget med 3 måneder, så han direkte fra
militærtjenesten kunne rejse til politiskolen i København, hvor han var blevet optaget fra den 1/4
1974. Her vil forfatteren bemærke, at optagelsen på politiskolen skete i en meget ung alder.
De følgende 3 år stod nu i politiuddannelsens lys med skoleophold samt arbejde på politistationen
på Tomsgårdsvej i København som aktiv betjent. Efter fastansættelsen i 1977 blev Arne flyttet til
politistationen på Vesterbro. I 1978 søgte han ind i Rigspolitiets Udlændingeafdeling, hvor han
blev fastansat den 1. juli 1979 som kriminalbetjent.
I skrivende stund - 35 år siden ansættelsen i politiet - arbejder Arne stadig i Rigspolitiets
Udlændingeafdeling. Hvor han i øjeblikket arbejder med udsendelse af asylansøgere som har fået
afslag på deres ansøgning. Han har kontor i asylcentret Sandholm, hvor yderligere100 kolleger
også arbejder.
Arbejdet består i kontrol af kollegernes sagsbehandling samt faglig assistance. Desuden ledsager
han asylansøgere tilbage til deres hjemlande, når deres ansøgning er blevet afslået. For nylig var
han i Kabul med en flygtning. Disse rejser rundt i verden foretager Arne en 3 til 5 gange om året.
Desuden afhører han asylansøgere samt fremstiller dem i retten. Rettelig hedder afdelingen:
Asyludsendelsesafdelingen. Han har mest dagarbejde bortset fra enkelte aften og
weekendvagter. Men et arbejde, som han befinder sig vel ved selv om arbejdet hovedsagelig er
papirarbejde.
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På det private plan kan fortælles, at Arne startede med at bo på værelse i København - ofte rejste
han til Vemb, når han havde fri i weekenderne. Men i 1975 nåede opsparingen et niveau, så han
kunne købe en lejlighed på Frederiksberg, hvor han boede i 4 år.
Arne havde i håndboldklubben ABI mødt Birte og de blev gift i 1979, hvorefter de købte en
lejlighed på Rodosvej. 6 år senere købte de hus i et udpræget villakvarter på Amager - Æginavej,
hvor de stadig bor.
Familien blev i 1980 forøget med en datter.
Fysisk udfoldelse har livet igennem haft Arnes interesse. Igennem årene har han spillet håndbold
og fodbold. Klubmæssigt har han været håndboldtræner for ungdomshold samt været formand i 8
til 10 år for klubben ABI.
I politiregi har han deltaget i politifemkamp, spillet fodbold og håndbold samt 34 gange været til
Danmarksmesterskaberne i håndbold for politihold.
De senere år cykler Arne og Birte en del - nylig var de på en 70 km. lang tur, hvor bl. a. historiske
steder blev beset.
Fritiden bruges desuden til teater- og kunstudstillings besøg - de deltager ofte i kulturnatarrangementerne. Gennem årene er det også blevet til mange rejser rundt i verden. Nævnes kan:
Indien, 2 gange i Vietnam, Bali, Grækenland, Tyrkiet samt cykeltur i Frankrig. Glemmes skal ikke
sommerhuset ved Vesterhavet.
Den øvrige fritid fordeles på hus, have, hunden, børn og børnebørnene.
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Biografi Birte Tove Anne Petersen født Vinterbølle

*1950-03-07
Birte er født i København S. (ved Amager Strand) og fra 1957 til 67 gik hun på Skolen ved Sundet sluttede skolegangen med at tage realeksamen.
Som 13årig fik hun et fritidsarbejde i en bagerbutik.
Birte kom i lære som kontorassistent på en skjortefabrik, og blev udlært i 1970.
Håndboldspillet har været en stor del af Birtes liv. Hun begyndte som 12årig at spille i klubben ABI
og fortsatte de følgende 42 år med at være aktiv håndboldspiller. Desuden har hun siddet 25 år i
ABIs bestyrelse og har i alle årene været sekretær, og desuden også træner for ungdomshold, og
er blevet æresmedlem af DAI for sit store arbejde. Ikke at glemme, så mødte Birte og Arne
hinanden i klubben og de blev gift i 1979.
I 1980 fødte Birte en datter.
Det skal nævnes, at Birte fra et tidligere forhold har en datter, der fra 79 blev en del af familien og
i dag har forøget den med 2 børnebørn.
Birte fulgte børnenes opvækst tæt og var medlem af forældrerådene både i skole og fritidshjem.
Det skal også nævnes, at hun har siddet i grundejerforeningens festudvalg.
Gennem arbejdslivet har Birte altid haft arbejde på et kontor i en række firmaer, da hun har været
ansat i 5 til 6 virksomheder, der er blevet lukket. Fra 1982 var hun ansat 16 år i Teknisk Afdeling i
Medicinalfirmaet Dumex. Derefter blev Birte i 1998 ansat i Intern Service, i Renholdningsselskabet
af 1898, men det lukkede i 2011, for at blive privatiseret. I en periode var hun sikkerhedsrepræsentant på sin arbejdsplads.
Birte er gået på efterløn i 2012.
Fritiden udnyttes til righoldige oplevelser. Den kulturelle interesse opfyldes ved bio- &
teaterbesøg, opsøger historiske steder, Københavns kulturnat, deltager gerne i de nævnte
kulturcykelture samt de mange rejser til udlandet sammen med mand og venner til Frankrig,
Indien, Vietnam, Bali, samt hovedstæderne i Europa. Dyrker også regelmæssig motion som
gymnastik, svømmeture og zumba.
Under børnenes opvækst syede hun ofte deres tøj, og i dag fylder børnebørnene ganske meget.
Sluttelig kan nævnes, at de fleste loppemarkeder i Københavnsområdet af og til besøges.
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Biografi Julie Vinterbølle Petersen
*1980-04-30
Julie er født medens familien boede på Rodosvej og hun kom i dagpleje og institution, da
forældrene havde udearbejde. Hun var 5 år, da familien flyttede til Æginavej, hvorved hun kom på
Gerbrands skolen. Efter 9. klasse fortsatte Julie skolegangen på Tårnby gymnasium, og tog i 1999
sproglig studentereksamen.
Fra sit 9. år til i dag (2012) har Julie været spejder i KFUM, så det er hendes store interesse. Hun er
også leder og deltog i dette års store internationale spejderlejr ved Holstebro.
Efter studentereksamenen tog Julie en tænkeperiode. Hun arbejdede i to år sideløbende med, at
hun læste enkeltfag på studenterkursus. Derefter gik hun 1 år på designlinjen på teknisk skole,
men i 2003 valgte Julie at blive uddannet som møbelsnedker.
Uddannelsen varede 3 år og 9 måneder og forgik på skole samt i praktik hos forskellige mestre.
Hun gik en kort periode ledig - fik derefter arbejde hos P. P. Møbler i Allerød, der fremstiller
Wegner møbler, og hvor hun i 2012 stadigvæk er ansat.
Privat kan nævnes, at Julie flyttede hjemmefra som 23årig, hvor hun købte en andelslejlighed. I
2012 blev den skiftet ud med en større andelslejlighed, der ligger på Amager.
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