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FORORD
Den 8. februar 2020 gik jeg på efterløn og det var startskuddet til at begynde på at
beskrive min slægt.
Jeg begyndte at sortere en kasse familie arvegods, billeder, artikler, attester og et
15 siders slægts kompendium fra min moster Gurli Frandsen.
Jeg studerede et 16 siders oplæg om slægtsforskning for begyndere, som min
mand Bent Kirkmand har udarbejdet og han underviste mig i, hvordan Brothers
Keeper systemet bruges.
Den 11. marts 2020 kom Corona krisen, så det gav ekstra tid til slægtsforskningen
og det har så givet hurtigt dokumentations resultater, som vi har tastet ind i
Brothers Keeper systemet.
Vi har i 13 amter i arkiverne fundet 244 personer og 74 familier.
Familiens udbredelse er Slesvig-Holsten, Haderslev, Randers, Horsens, Vejle og
Fyns området.
Og så overraskelsen, min oldefar Johan Edvard Jensen kommer fra Øster Sundby
ved Ålborg.
Lokalhistorisk Arkiv i Nørre Aaby hjalp os med at opklare den overraskelse, de fandt
ud af at han blev indkaldt til militæret i Odense og efter militærtjenesten, blev han
på Fyn.
I juni, juli og august 2020 har vi været rundt for at se og fotografere de mange
steder hvor familien har boet.
Slægtsbogen er opbygget efter Familie stamtræ’er:
Laursen: 49 efterkommere og 18 ægtefæller.
Høpfner: 42 efterkommere og 16 ægtefæller.
Jensen: 46 efterkommere og 20 ægtefæller.
Hansen: Kaj’s mor’s gren: 34 efterkommere og 19 ægtefæller.
Hansen: Kaj’s far’s gren: 39 efterkommere og 16 ægtefæller.
Vi siger tusind tak til alle dem som har hjulpet os med information om min familie,
uden den hjælp, var det ikke blevet til en så omfangsrig slægtsbog.
December 2020
Susanne og Bent Kirkmand
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Min familie Laursens stamtræ
Laus Jensen
*?
†?
Jens Laursen
*1796-01-14
†1856-09-03
Laurs Jensen
*1828-11-26
†1895-06-13
Ole Marius Jensen
*1859-01-25
†1934-09-26

Johannes Laursen
*1890-12-25
†1978-04-18

Holger Høpfner
Laursen
*1931-09-06
†1976-12-26
Susanne Høpfner
Kirkmand født
Laursen
*1957-02-08
Martin Høpfner
Kirkmand
*1981-06-30
Frederik Kirkmand
*2013-09-26
Jonas Kirkmand
*2016-05-02
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Jens Laursen Min 2’ Tipoldefar

Børn:

Biografi:
Jens blev født i Amstrup 1796.
Gift 1822 med Kirsten Sørensdatter i Ørting kirke.
I 1828 er Jens’ erhverv husmand og smed i Falling sogn.
I 1856 dør Jens i Grumstrup Vedslet sogn 60 år gammel.
Jens er begravet i Vedslet kirke den 8. sept. 1856.
Kirsten er født år 1800 i Ørting, Hads Herred, Aarhus amt.
Hun blev gift med Jens Laursen 1822 i Ørting kirke.
De fik tre drenge og tre piger.
I 1864 dør Kirsten 64 år gammel. Enke i otte år.
Kirsten er begravet den 10 december1864 i Vedslet kirke.

Bryllup 1822:
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Laurs Jensen Min 1’ Tipoldefar

Børn:

Biografi:
Laurs er født 26-11-1828 i Falling sogn.
Hjemmedøbt 07-12-1828. Døbt den 18. dec. 1829 i Falling kirke.
Konfirmeret i Vedslet kirke 1843.
I 1853 gift med Sophie.
Blev kaldt byens smed i Grumstrup.
Dør 1895 i Grumstrup 66 år gammel.
Enkemand i 6 år.
Sophie er født i Odense 1833.
Døbt den 24-06-1833 i Sankt Hans Kirke i Odense
Som 12 årig kom Sophie i pleje hos gårdejer Poul Pedersen i Hylke sogn.
Konfirmeret 1847 i Hylke kirke.
Gift med Laurs 07-10-1853 i Vedslet kirke.
De fik 11 børn. Seks drenge og fem piger.
Den 09-01-1889 dør Sophie 55 år gammel.
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Ole Marius Laursen Min oldefar

Børn:

Biografi:
Ole Marius blev født i Grumstrup 25-01-1859 og hjemmedøbt tre dage senere.
Døbt i Vedslet kirke den 03-04-1859.
Konfirmeret i april 1873 i Vedslet kirke.
Ole Marius og Nilsine blev gift i Vedslet kirke 1883 og flyttede til Lund 1884.
Information fra folketælling 1. februar 1890:
Ole Marius Laursen var selvstændig smed i Lund, Tamdrup sogn ved Horsens.
Havde 22 årige Christian Krame Christiansen ansat som smedesvend og 14 årige
Niels Peter Rudolf Laursen som arbejdsdreng.
Information fra folketælling 1. februar 1901:
Familien bor på matrikel 21a og Ole er nu Boelsmand og kreaturhandler.
En Boelsmand er indehaver af et Boelsmands sted, der er betegnelsen for de
næstmindste landbrugsejendomme.
Information fra folketælling 1. februar 1906:
Familien bor stadig på matrikel 21a og Ole er nu husmand og kreaturhandler.
Ole Marius dør 26-09-1934 i Lund 75 år gammel.
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Biografi Nielsine:
Nielsine blev født den 24-06-1862 på Vedslet mark.
Døbt 28-09-1862 i Vedslet kirke.
Konfirmeret 01-10-1876 i Vedslet kirke.
Gift med Ole Marius 15-06-1883 i Vedslet kirke.
De fik 6 børn. Fire drenge og to piger.
1884 bosatte de sig i Lund på Matrikel 20a.
Mellem 1906 og 1911 fik hun efternavnet Laursen.
Hun boede samme sted til sin død i 1949.
Blev begravet på Tamdrup kirkegård den 07-07-1949
Hun blev 87 år gammel og var enke i 15 år.

1883 Bryllup:

1934 Død:
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Johannes Laursen: Min farfar

*25-12-1890 †18-04-1978

Børn:

Biografi:
Johannes blev født i Lund, den 25. december 1890.
Barndommen i Lund.
Konfirmeret 1905 i Tamdrup kirke.
Kom efter konfirmationen ud og tjene ved landbrug. Her er naturtalentet at handle
med kreaturer blevet vagt til live.
Det blev til en levevej, hele livet.
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Blev indkaldt til Dragon regimentet i Randers og her mødte han Margrethe. De var
forlovet i 7 år.
Efter militærtjenesten begyndte han på cykel, og så i bil rundt til
landbrugsejendommene og gårdene, her blev kalve, ungkreaturer og køer opkøbt
og så solgt videre til potentielle købere.
Blev den 12. juli 1921 gift med Margrete Aurora Emilie Høpfner i Sct. Markus kirken
i Randers.
De bosatte sig i en lejlighed i Sønderbrogade 83 i Horsens.
Boede i Nørregade 36 da Ulla blev født i 1926.
Boede i Bjerregade 34 da Hans blev konfirmeret 1936.
En alternativ måde til handel blev også brugt, kalve og ungkreaturer blev opfedet
på en mark ved Bygholm, de blev så solgt til slagteriet eller til landmænd.
Efter krigen blev al handel foretaget rundt på knallert.
I tresserne flyttede de over gaden til nr. 25, 1. s v. Her var der bad og toilet i
lejligheden. I nr. 34 var der intet bad og toilettet var på gangen.
En kunde havde under krisen i 30erne købt kreaturer og gik konkurs inden de var
betalt.
Johannes oplevede det gamle ordsprog gå i opfyldelse, en handel er en handel og
et ord er et ord, for 40 år efter betalte kunden, hvad han skyldte med renters
rente.
Jeg husker en sjov oplevelse fra min barndom: "Farfar, hvorfor holder du fat i
farmors arm når jeg snakker med dig. Det er for at jeg kan høre, hvad du siger.
Jamen, er farmor da dit høreapparat siger jeg så." Det vakte stor morskab.
Johannes døde i Horsens, den 18. april 1978. Han blev 87 år gammel.
Begravet fra Kloster kirke i Horsens.

Bryllups 1921:
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Kreaturer på græs ved Bygholm:

Bjerregade 34:

Bjerregade 25:
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Holger Høpfner Laursen: Min far

*06-09-1931 †26-12-1976

Barn:

Biografi:
Holger blev født i Horsens, den 06. september 1931.
Død i Odense, den 28. december 1976.
Begravet fra Pårup kirke i Odense.
Forældre Margrete Aurora Emilie Laursen - f. Høpfner og Johannes Laursen.
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Barndommen i Bjerregade i Horsens.
Konfirmeret 1945 i Kloster kirke i Horsens.
Startede efter konfirmationen som arbejdsdreng på Horsens slagteri, det blev så til
fast arbejde som slagter.
Den store hobby var fodbold og HFK blev fulgt til både hjemme og ude kampene.
En tur med holdet i 1953 til Odense endte om aftenen på Ambassadør, hvor Doris
Christine Hansen og veninderne var tilstede. Det blev til mere end den første dans,
de blev gift den 28. maj 1955 og Holger flyttede til Odense, på Yrsavej 10. 1, da
Doris havde det bedst lønnede job.
Gennem Doris's store kontaktflade og netværk lykkedes det at skaffe Holger
arbejde på Dalum Papirfabrik. Den havde ry for at være en god og livslang
arbejdsplads. De første par år på treskift, men så lykkedes det at komme på fast
daghold.
Motionen blev holdt ved lige ved at cykle til og fra arbejde hver dag.
HFK blev udskiftet med B1909, der blev favoritholdet i Odense og alle hjemmekampe blev fulgt på hjemmebanen.
Den 8. februar 1957 blev Susanne født og så blev pladsen i lejligheden trang og der
blev flyttet til en større lejlighed, men det var i længden ikke rigtig tilfredsstillende,
så i 1968 købte de grund og byggede parcelhus på Risvangen 9.
Lørdag formiddag blev brugt til at Holger ordnede haven og Doris gjorde rent i
huset.

1933 Holger med sine to søskende: Hans og Ulla
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1955 Bryllup. De tre søskende: Doris, Ragnhild og Kurt

1959 Holger med Susanne:
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Holger og Doris’ hus på Risvangen 9, Tarup:

Holgers gravsten på Pårup kirkegård:
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Susanne Høpfner Kirkmand født Laursen

*08-02-1957

Barn:
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Biografi:
Susanne er 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.
Har foruden at passe hus, hjem og barn arbejdet på Danfoss som produktionsplanlægger i 38 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
tre gange til USA. Rundrejsen i Irland.
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 klinker 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 traveture 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 halvt hundrede ansøgninger i hele Sønderjylland og fire
kompetenceudviklende kurser og et 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 firmaancienniteten mistes kun de 7 måneders ansættelse ved JKS, men
overenskomst ancienniteten er væk, der skal ligesom nu begyndes forfra igen.
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De to et halvt 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.
Den 26. sep. 2013 blev Stine og Martin forældre til Frederik og jeg den store glæde
at blive farmor.
Den 02. maj. 2016 blev Stine og Martin forældre til Jonas og jeg den store glæde
for anden gang at blive farmor.
Tankerne om at flytte til Højby for at komme nærmere vores børn og børnebørn
blev nu forstærket. Jeg har 3-4 år tilbage på arbejdsmarkedet, så da vi ved, at det
tager lang tid at sælge huset, besluttede vi at sætte det til salg i foråret 2017. Vi
hjemtog 3 tilbud og valgte det midterste bud på kr. 1.295.000. Sommeren gik som
forventet, der var ikke mange fremvisninger og ingen købstilbud, men da vi var
indstillet på at det ville tage et par år før huset var solgt, kom det som en
overraskelse at en køber meldte sig på banen i november, med et bud på kr.
1.100.000. Efter næsten 3 måneders forhandling solgte vi huset for kr. 1.200.000
med overtagelse 1. maj 2018.
Vi flyttede den 15. april 2018 ind i et lejet hus på 100 m2 i Højby. Vi nåede ikke at
købe et hus så hurtigt, men vi fandt et renoveret 89 m2 dobbelthus på Højby Alle'
31, som vi købte for kr. 1.550.000 nedslag kr. 95.000 og flyttede ind i 1. juli 2018.
Vi havde i 2017 fået tilsagn fra vores bankrådgiver i Dansk Bank om et lån på kr.
600.000, men nu, hvor vi skulle bruge lånet, trak hun det mundtlige tilsagn tilbage,
vi kunne bare sælge sommerhuset, sagde hun.
Vi skiftede til Middelfart Sparekasse og fik lånet uden problemer.
Vi kan kun konkludere at den Danske Bank, kan vi ikke anbefale længere, vi havde
været kunde siden ungdommen, og de har tjent mange penge på os, så vi føler os
rigtigt dårligt behandlet.
Det har været noget af en omstillings proces at flytte to gange og ende i et næsten
halvt hus, der har været mange ting som skulle sorteres fra, men vi er næsten i mål
nu et år efter. Vi er kommet godt på plads, huset er perfekt indrettet, så vi føler at
der er flere end de opførte 89 m2. Indvendigt har vi installeret klædeskab i
soveværelset, 6 skabe i bryggeset, to franske døre og automatisk varmestyring.
Grunden har fået en total renovering: rækværk om hele grunden i stedet for hæk,
blomsterbed og fliser på resten af grunden samt bygget et cykelskur.
Vi har fået et fantastisk nært og kærligt forhold til vores børn og børnebørn, så
formålet med vores flytning er lykkedes 100 %.
I september meldte jeg mig ind i Højby Seniorforening, hvor vi aktivt deltager i
deres arrangementer. I vinter halvåret går jeg til gymnastik hver mandag, og om
torsdagen går vi til bowling.
Koncert aktiviteten er hævet væsentlig efter vi er kommet til en storby, udvalget er
stort og det er nemt at komme dertil.
Den 8. februar 2020 er jeg gået på efterløn.
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Min mands biografi:
Bent er født i Diernæs, Hoptrup sogn, Haderslev stift.
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.
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.
1968 gift med Karin Jessen, hun døde 1974 af Leukemi.
1969 -70 blev der tegnet og bygget parcelhus i Guderup.
Kondien blev vedligeholdt med badminton 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.
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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. med 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 skulle 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
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hoveddør, trægulve i stue og værelser og klinker i gangen, samt 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. Der er en fantastisk flot natur med mulighed for traveture
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 færdigt, afsluttende med
nyt køkken. I 2011 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, jeg
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 undervise seniorer i at bruge en Pc'er hver onsdag
formiddag i Egen datastue.
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.
Den 26. sep. 2013 blev Stine og Martin forældre til Frederik og jeg den store glæde
at blive farfar.
Det gav et nyt tiltag, når Frederik skulle passes under sygdom ud over forældrenes
barns første sygedag. Turen til Højby tager 1 3/4 time, så det er en belastning. Det
havde været meget nemmere med en bro fra Als til Fyn, men den er der lange
udsigter til.
Kondien vedligeholdes med cykling og gåture og psyken med Suduko og 8-10
kriminalromaner om året. Se forfatterlisten under Medie afsnittet i BK7.
Rejseaktiviteten er hævet til flere gange om året. Se rejsestatistikken under Medie
afsnittet i BK7.
Den 02. maj. 2016 blev Stine og Martin forældre til Jonas og jeg den store glæde
for anden gang at blive farfar.
Tankerne om at flytte til Højby for at komme nærmere vores børn og børnebørn
blev nu forstærket. Susanne har 3-4 år tilbage på arbejdsmarkedet, så da vi ved, at
det tager lang tid at sælge huset, besluttede vi at sætte det til salg i foråret 2017. Vi
hjemtog 3 tilbud og valgte det midterste bud på kr. 1.295.000. Sommeren gik som
forventet, der var ikke mange fremvisninger og ingen købstilbud, men da vi var
indstillet på at det ville tage et par år før huset var solgt, kom det som en
overraskelse at en køber meldte sig på banen i november, med et bud på kr.
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1.100.000. Efter næsten 3 måneders forhandling solgte vi huset for kr. 1.200.000
med overtagelse 1. maj 2018.
I september oprettede vi et slægtsforskningshold i Egen Datastue. Jeg nåede at
oplevede den glæde at kunne lære dem al den viden jeg havde lært siden 2009.
Vi flyttede den 15.april 2018 ind i et lejet hus på 100 m2 i Højby. Vi nåede ikke at
købe et hus så hurtigt, men vi fandt et renoveret 89 m2 tvillinghus på Højby Alle'
31 som vi købte for kr. 1.550.000 nedslag kr. 95.000 og flyttede ind i 1. juli 2018.
Vi havde i 2017 fået tilsagn fra vores bankrådgiver i Dansk Bank om et lån på kr.
600.000, men nu, hvor vi skulle bruge lånet, trak hun det mundtlige tilsagn tilbage,
vi kunne bare sælge sommerhuset, sagde hun.
Vi skiftede til Middelfart Sparekasse og fik lånet uden problemer.
Vi kan kun konkludere at den Danske Bank, kan vi ikke anbefale længere, vi havde
været kunde siden ungdommen, og de har tjent mange penge på os, så vi føler os
rigtigt dårligt behandlet.
Det har været noget af en omstillings proces at flytte to gange og ende i et næsten
halvt hus, der har været mange ting som skulle sorteres fra, men vi er næsten i mål
nu et år efter. Vi er kommet godt på plads, huset er perfekt indrettet, så vi føler at
der er flere end de opførte 89 m2. Indvendigt har vi installeret klædeskab i
soveværelset, 6 skabe i bryggeset, to franske døre og automatisk varmestyring.
Grunden har fået en total renovering: rækværk om hele grunden i stedet for hæk,
blomsterbed og fliser på resten af grunden samt bygget et cykelskur.
Vi har fået et fantastisk nært og kærligt forhold til vores børn og børnebørn, så
formålet med vores flytning er lykkedes 100 %.
I september meldte jeg mig ind i Højby Seniorforening og blev optaget i
mandagscafeen som PC - hjælper og PC - hjælp i hjemmet. Jobbet giver ikke sved
på panden, næsten alle kan klare sig selv nu.
På generalforsamlingen i foråret 2019 blev jeg valgt som kasserer for
Grundejerforening Højby Alle's 1 - 31, så nu har jeg to kasserer job, da jeg 2016
sagde ja til kasserer jobbet i grundejerforeningen Vikærparken, her var jeg blevet
valgt ind i bestyrelsen 2014 og et revisor job for Højby Billard Klub, som også er
kommet til.
Koncert aktiviteten er hævet væsentlig efter vi er kommet til en storby, udvalget er
stort og det er nemt at komme dertil.
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1957 Tre generationer: Mormor, Farmor, Mor og Susanne.

1962 Mor og Susanne:

1971 Konfirmation:
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1977 Bryllup:

2008: Hus Møllebakken 48, Guderup 6430 Nordborg
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2009: Sommerhus Vikærparken 9, Diernæs 6100 Haderslev

2020: Dobbelthus Højby Alle 31, Højby 5260 Odense S
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Martin Høpfner Kirkmand: Min søn

*30-06-1981

Børn:
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Martins biografi:
Født på Hospitalet i Sønderborg, døbt i Egen kirke den 16. aug. 1981.
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 studentereksamen 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 halvt 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.
Den 26.september 2013 blev Frederik født på OUH. At blive forældre er en kæmpe
opgave, så alt barselsorlov blev brugt. Det var ikke uden problemer at få en
vuggestue plads i Højby. Et slip på en måned var farmor og farfar med til at passe
Frederik. Al fritid gik til at passe Frederik, hus og have, samt ture og på ferie til
udlandet.
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December 2015 nyt arbejde fra Schneider til Leica i Odense. Det tog for meget af
fritiden at kører til Kolding hver dag, og da næste barn var på vej, lykkedes det at få
arbejde i Odense.
Den 2.maj 2016 blev Jonas født på OUH. Det var ikke noget problem at få Jonas i
den samme vuggestue som storebror Frederik, Her kom insider viden til sin fulde
ret.
Den 1. januar 2018 headhuntet til UR Universal Robots i Odense som projektleder.
I 2019 en tiltrængt 6 ugers ferie tur med hele familien til Thailand og Cambodia.
Har nu her i 2020 fået jobbet som Projekt Portfolio Manager.

Stines biografi:
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 student.
2003/2004: Et sabbatår hvor pengene blev tjent hos McDonald's og brugt på en 23
dage lang trekking tur i Himalaya i Nepal.
På Stines 20 års fødselsdag stod hun på Kala Pattar (5.635 m) og kiggede ned i
Everest Base camp.
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.
2004-2009: Studerede Biologi og formidling på Syddansk Universitet i Odense.
Speciale inden for økotoksikologi. Var fagrådsformand i et år.
I 2009 bliver Martin udstationeret i Kina i Shanghai og Stine følger med.
I Shanghai står Stine for dagligdagen og skriver sit speciale.
2010 - : Ansat som biolog i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor Stine gennemfører
natur- og miljøprojekter og står for sagsbehandling på vand- og naturområdet.
I 2012 flytter de til Højby og ind i deres nybyggede hus. Som de selv har været
bygherre for. Det har været et årsprojekt med mange spekulationer og svære
beslutninger.
Resultatet er fremragende.
Fritidsinteresser i voksenlivet: friluftsliv, haven, natur og ture med venner og
familie.
Det tog næsten et halvt 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.
I 2012 en uges ferie i Barcelona sammen med Martins fætre og kusiner.
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Den 26.september 2013 fødte jeg Frederik på OUH. At blive forældre er en kæmpe
opgave, så alt barselsorlov blev brugt. Det var ikke uden problemer at få en
vuggestue plads i Højby. Et slip på en måned var farmor og farfar med til at passe
Frederik. Al fritid gik til at passe Frederik, hus og have, samt ture og på ferie til
udlandet.
Den 2.maj 2016 fødte jeg Jonas på OUH.
Det var ikke noget problem at få Jonas i den samme vuggestue som storebror
Frederik, Her kom insider viden til sin fulde ret.
I 2019 en tiltrængt 6 ugers ferie tur med hele familien til Thailand og Cambodia.
Er igang med efteruddannelse i psykologi og ledelse.

1981 Barnedåb:

Oldemor, mormor, mor, far, farmor og farfar

1989 Mor og far:
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2000 Student:

2009 Martin og Stine i Kina:
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2012 Kirkelig velsignelse:

2020 Hus i Lindeskovhaven 29:
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2018 Martins familie:
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Frederik Kirkmand: Mit første barnebarn

*26-09-2013

Biografi:
Frederik er født på OUH og døbt i Højby Kirke.
Han fik efter barselsperioden plads i Skovløkken i Højby, en integreret institution til
vuggestue og børnehave.
Dvs. ved ca. 3 års alderen rykkede han i børnehave afdelingen.
Han var omsorgsfuld, beskyttende og hjalp sin lillebror Jonas, de ca. 3 år de var
sammen i Skovløkken.
5½ år og så i nulte klasse om formiddagen og i SFO om eftermiddagen på Højby
skole. Han er glad for at være der og suger alt nyt til sig.
Han er en kreativ dreng.
36

Jonas Kirkmand: Mit andet barnebarn

*02-05-2016

Biografi:
Jonas er født på OUH og døbt i Højby Kirke.
Han fik efter barselsperioden plads i Skovløkken i Højby, en integreret institution til
vuggestue og børnehave.
Dvs. ved ca. 3 års alderen rykkede han i børnehave afdelingen.
Han blev omsorgsfuld beskyttet af sin storebror Frederik, de ca. 3 år de var
sammen i Skovløkken.
Hver torsdag henter vi Jonas og kører så til skolen for at hente Frederik.
Jonas suser hen til storebror og giver ham et knus.
Det er dejligt at opleve at de er glade for hinanden.
Jonas ligger motorisk i toppen og er en lidt stille og kærlig dreng.
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Hans Høpfner Laursen: Min farbror

*08-05-1922 †20-12-1997

Børn:

Biografi:
Hans er født i Horsens 22. maj 1922 og døbt 11. juni i Kloster kirken i Horsens.
Konfirmeret 1936 i Vor Frelsers kirke i Horsens.
Hans er uddannet typograf i Horsens.
Han var med i en modstandsgruppe i Horsens under krigen. 1943 blev en fra
gruppen taget af Tyskerne. Det var signal til at flygte til Sverige.
Han fik arbejde som typograf 1947 i Skive.
27. september 1947 gift med Ella.
De fik en dreng og en pige.
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1979 gik mester på pension og Hans overtog og kørte forretningen videre.
Midt i firserne blev lejemålet opsagt og Hans besluttede at bygge et nyt trykkeri
uden for byen.
Banken ville ikke låne Hans penge til byggeriet, han var blevet for gammel, men
Preben kunne godt låne penge til byggeriet.
Så de byggede Centraltrykkeriet skive a/s på Katkjærvej 10 7800 Skive.
Hans arbejdede stort set til sin død i 1997. Han blev 75 år gammel.
Enkemand i 2 år.

Ellas Biografi:
Ella er født 21. juli 1921 i Skive. Døbt 11. september 1921.
Konfirmeret 1935 i Skive kirke
Ella boede Sallinggade 14 i Skive, da hun blev konfirmeret.
Uddannet defektrice i Skive.
1947 gift med Hans i Skive kirke.
1948 blev Preben født.
Og "efternøleren" Helle blev født 1958.
Hjemmegående husmor efter hun blev gift med Hans.
14. januar 1995 dør Ella 73 år gammel.

1955 Ved lillebror Holgers bryllup:
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Preben Høpfner: Min fætter

*01-04-1948

Børn:

Biografi:
Preben blev født 1. april 1948 på Skive sygehus.
Døbt den 23. maj 1948 i Skive kirke.
29. februar 1972 besluttede Preben sig for navneændring. Han fik fjernet
stamnavnet Laursen.
Preben er uddannet rørlægger, men arbejde indenfor faget var sparsomt sidst i
halvfjerdserne.
Så han kom i lære som bogtrykket hos sin far.
Det skulle vise sig at være en god beslutning.
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Da hans far besluttede at bygge Centraltrykkeriet a/s, var han parat til at køre
trykkeriet.
Det blev hans levevej.
Byggede hus på en attraktiv grund: Bilstrupparken 63 i Skive.

Sussie’s biografi:
Sussie blev født 1953 i Søborg og døbt i Holmens kirke i København.
Forældrene Lilli Birgit Ammi Torp født Olsen og Tage Flemming Larsen.
Uddannet lærer på Skive gymnasium.
1981 mor til Pernille og 1993 til Stine.
1999 Gift med Preben på Skive Rådhus.

1997 Preben og Sussie
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Helle Høpfner Persson: Min Kusine

*10-11-1958

Børn:

Biografi:
Helle er født 10. november 1958 i Skive.
Døbt den 26. november 1958 i Skive kirke.
1972 Konfirmeret i Skive kirke.
1978 Student fra Skive Gymnasium
1981 gift med Lau.
De fik en dreng og to piger.
Helle har haft et rengøringsfirma i mange år.
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1997 Helle og Lau:
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Ulla Høpfner Nielsen født Laursen: Min Faster

* 28-03-1926

Børn:

Biografi:
Ullas forældre boede i Nørregade 36 i Horsens, da hun blev født i 1926.
De flyttede så til Bjerregade 34, her voksede Ulla op.
Hun blev uddannet i forretning i Horsens.
Efter brylluppet med Christian 1950, bosatte de sig Mimersgade 2c i Horsens.
1960 købte de en stor andelslejlighed på Kattesund 1 i Horsens.
Her boede hun indtil 2018, hvor hun kom på plejehjem.
Hun havde da mistet 95 % af sit syn.
Hun fødte tre piger og var hjemmegående husmoder.
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Det indebar alt husarbejde, pasning af børnene og styring af økonomien.
De tre piger fik ikke lov til at komme i køkkenet. Birte blev sendt på kostskole for at
lære at lave mad, Inge nægtede og Anne blev sendt til Amerika et år i huset.
Hun fik de rigtige erhvervs kontakter i Horsens, som indebar sammenhold i
søsterlogen i Horsens.

Christians Biografi:
Christian blev født 26. oktober 1921 i Hestedamgade 25,1 i Horsens.
Døbt den 21. april 1922 i Vor Frelser kirke i Horsens.
Konfirmeret samme sted 4. oktober 1936.
Christian er udlært hos sin fars klejnsmed og VVS firma i Horsens.
Og læst til ingeniør på Horsens Teknikum.
Lige efter krigen ansat af Den Danske Stat, til at rydde op efter den tyske
besættelsesmagt, som havde bygget flådestationer og ubådsgrotter langs kysten
fra Sønderborg til Høruphav.
Alt hvad der kunne bruges blev fjernet, og resten blev sprængt væk. Dvs.
kyststrækningen blev reetableret, så der stort set ikke kan ses, hvad tyskerne
havde lavet under krigen.
Da opgaven efter næsten 5 år var færdig, rejste Christian tilbage til Horsens og fik
arbejde hos sin far.
1950 giftede Christian sig med Ulla og de bosatte sig i Mimersgade 2c i Horsens.
Derefter købte de andelslejlighed på første sal i Kattesund 1. Her boede de resten
af livet.
De købte også et sommerhus på Spangevej i Horsens. Her var vi på besøg om
sommeren.
Da faderen gik på pension overtog Christian og hans lillebror firmaet og Christian
kørte det videre med stor succes.
Christian døde den 24. marts 2012. Han blev 90 år gammel.

1955 Ulla og Christian ved min far Holgers bryllup:
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1977 Ulla og Christians piger:

Birte

Inge

Anne

1985 Ulla og Christian:
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Birte Holck Nielsen: Min kusine

*01-01-1951

Børn:

Biografi:
Birte er født i Horsens 1. januar 1951.
Døbt den 8.april 1951 i Kloster kirke i Horsens.
Konfirmeret 1965 i Kloster kirke.
Uddannet kontorassistent og arbejdet indenfor faget i mange år.
Gift med Lasse 1978.
De bosatte sig i Stensballe ved Horsens
De fik to drenge.
Skilt i 1989.
I år 2000 gift med Bo Boysen.
Hun er farmor fire gange.
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Inge Holck Nielsen: Min kusine

*1953-02-25

Barn:

Biografi:
Inge er født 25. februar 1953 i Horsens.
Døbt den 10. maj 1953 i Kloster kirke i Horsens.
Konfirmeret 1967 i Kloster kirke.
Student fra Horsens Gymnasium.
Uddannet sygeplejerske i Aarhus. Speciale: Narkosesygeplejerske.
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Sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital.
Blev gift med Ejner Frederiksen 1983 og de fik Sedsel i 1984.
De købte hus i Højbjerg ved Aarhus.
De blev skilt 1992.
Oversygeplejerske på Silkeborg Sygehus.
Flyttede sammen med Erik Frydensberg-Holm 1993 i et rækkehus i Aarhus.
Ledende oversygeplejerske på Aarhus Universitetshospital.
Chefkonsulent hos Rambøll Management Consulting i seks år.
En af de første opgaver var at fortælle Sønderjyllands sygehusvæsen, hvordan den
fremtidige struktur skulle være for at være rentabel. Hendes rapport konkluderede
at der skal bygges et stort centralt sygehus i Aabenraa og så nedlægge Sønderborg,
Tønder og Haderslev sygehuse.
I dag kender vi resultatet: Aabenraa har fået et stort sygehus, Haderslev sygehus er
nedlagt, Tønder og Sønderborg har beholdt enkelte specialer og medicinsk
afdeling.
Studeret på Master of public management på syddansk universitet i Odense 1999
til 2001. Weekend undervisningen medførte at Inge boede hos min mor i
Risvangen 9.
2002 købte de et stort hus på Mortensesvej i Auning.
Så startede Inge eget firma: General Manager for Lean Healthcare Europe.
Hun og Erik fik flere rationaliserings projekter på Silkeborg og Thisted sygehuse.
Deres firma gik tilsyneladende godt, men så kom den økonomiske krise i 2009 og så
blev pengekassen lukket på sygehusene, så efter seks år havde de ikke mere at
arbejde med.
Inge fik arbejde som akut sygeplejerske i Horsens kommunes Hjemmepleje.
Erik fik arbejde i Nuuk hos selvstyret som advokat og skal implementere
digitalisering.
Inge fik en aftale i stand med Horsens kommune, at når hun havde oparbejdet
timer til 5-6 uger, kunne hun afspadsere og tage til Nuuk og arbejde deroppe på
Dronning Ingrids Hospital som vikar akut sygeplejerske. På den måde fik hun to
arbejdspladser og to hjem. Deroppe hedder hun: Inge Niviarsiaq Holck.
Min mor og Inge gik godt i spænd sammen, som man siger. Herved kom vi med ind
i Inges familie og er blevet de bedste venner. Vi holder os underrettet via SMS og vi
kommer sammen, når tiden tillader det, mest i ferierne.
Vi har besøgt Inge og familie alle de steder hun har boet, vi mangler dog hjemmet i
Nuuk.
Inge er mormor til en dreng og to piger.
Hun forventer at gå på pension år 2023.
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2002 Inge og Erik til vores sølvbryllup

2018 Indlandsisen på Grønland

2019 Arktisk kulde på Grønland
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Anne Holck Nielsen: Min kusine

*03-04-1962

Børn:

Biografi:
Anne er født og døbt 1962 i Horsens.
Konfirmeret 1978 i Kloster kirke i Horsens.
Et år au pair pige i USA.
Uddannet sygehjælper.
1993 gift med Morten Aarup Pedersen.
De bosatte sig i Stensballe ved Horsens.
De fik en dreng og en pige.
Arbejder hos en Læge i Horsens.
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Min Familie
Høpfner's Stamtræ
Heinrich Jacob
Høpfner
*?
†?
Christian Gottlieb
Didrich Høpfner
*1822-03-25
†1891-04-12
Johannes Heinrich
Høpfner
*1856-12-12
†1933-03-06

Margrethe Auroa Emilie
Laursen født Høpfner
*1897-09-18
†1986-07-15

Holger Høpfner
Laursen
+1931-09-06
†1976-12-26
Susanne Høpfner
Kirkmand f. Laursen
+1957-02-08
Martin Høpfner
Kirkmand
+1981-06-30
Frederik Kirkmand
+2013-08-26
Jonas Kirkmand
+2016-05-02
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Christian Gottlob Didrich Høpfner: Min 1’Tipoldefar

Børn:

Biografi:
Christian blev født 1822 i Kiel, Slesvig-Holsten. Døbt i St. Nikolai kirke i Kiel.
Dokumentation på fødselsåret finder vi i Sankt Mortens kirkebogsregister i
Randers, her står at han er 69 år gammel, da han dør.
7. december 1847 gifter Christian sig med Kiestina Maria Petersen. Hun er født
1820 i Immervad, 6500 Vojens, Haderslev amt. Døbt i Vedsted kirke, Haderslev
amt.
Ved brylluppet er Christian murersvend.
De bosætter sig i Møllegade 7 i Randers matr. nr. 671.
De får seks børn: 4 drenge og 2 piger.
En plejedatter Christiane Mikkelsen født 1867 er der også plads til.
Ved sin død i 1891 var han murermester.
1900 dør Kiestina 79 år gammel. Enke i 9 år.
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Johannes Heinrich Høpfner: Min oldefar

Børn:

Biografi:
Johannes bliver født i Randers 1856 og døbt 1. juli 1857 i Sankt Mortens kirke i
Randers.
Konfirmeret 1872 i Sankt Mortens kirke.
30. november 1881 gifter Johannes sig med Birgitte Marie Nielsen.
Ved brylluppet er Johannes slagter.
30. oktober 1893 køber han matrikel nr. 767 Ladegaardsgade 19 for kr. 3.500 og
starter slagterforretning.
Ved folketællingen 1901 står navngivet 7 piger, men markeret 8 og 3 døde.
Vi finder herefter alle 11 piger i kirkebøgerne.
Helt usædvanlig, ingen drenge men 11 piger.
Johannes blev da også kaldt slagteren med alle hans piger.
Han dør 1933. 77 år gammel. Enkemand i 7 år.
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Birgitte’s biografi:
Birgitte er født 29. september1858 i Randers og døbt 2. januar 1859 i Sankt
Mortens kirke.
1872 Konfirmeret i Sankt Mortens kirke.
1881 gift med Slagter Johannes Heinrich Høpfner.
De fik 11 børn.
Alle piger, ingen drenge. Helt usædvanligt.
27. juli 1926 dør Birgitte i Ladegaardsgade 19. 67 år gammel.
2.august 1926 begravet på Randers kirkegård.
Sankt Mortens kirke i Randers
Født den 12. december 1856. Døbt den 1. januar 1857

Sankt Mortens Kirke i Randers
Bryllup den 30-11-1881

Sankt Mortens kirke i Randers
Død den 6. marts 1933 Thorsgade 19
Begravet på Randers kirkegård den 13. marts 1933
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Ladegårdsgade/Thorsgade 19 i Randers
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Margrethe Auroa Emilie Laursen født Høpfner: Min farmor

*18-09-1897 †15-07-1986

Børn:

Biografi:
Margrethe blev født i Randers, den 18. september 1897.
Barndommen i Randers.
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Konfirmeret 1911
Kom efter konfirmationen ud som kokkepige på gods ved Horsens.
Blev den 12. juli 1921 gift med Johannes Laursen i Sct. Markus kirken i Randers.
De bosatte sig i en lejlighed i Nørregade 36 i Horsens.
De fik tre børn:
Hans Høpfner Laursen blev født den 8. maj 1922.
Ulla Høpfner Laursen blev født den 28. marts 1926.
Holger Høpfner Laursen blev født den 6. september 1931.
I frisørlære og startede så egen frisør salon i underetagen i Bjerregade 34
Efter 25-30 år som selvstændig frisør, blev hun overhalet af ny teknologi og
forkalkning på øjnene, der medførte at synet blev svagere og svagere.
I tresserne flyttede de over gaden til nr. 25, 1s th. Her var der bad og toilet i
lejligheden. I nr. 34 var der intet bad og toilettet var på gangen.
Indtil pensionsalderen blev der arbejdet på et vaskeri.
De sidste 10-20 år medførte øjeforkalkningen blindhed, men en formidabel
tilpasningsevne medførte at hjemmet kunne passes, som det altid var blevet.
Margrethe døde i beskyttet bolig Brådhusvej 44B i Horsens, den 15. juli 1986. Hun
blev 88 år gammel. Enke i 8 år.
Begravet fra Kloster kirke i Horsens.

1918 Ungdomsbillede:
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1961 40 års bryllupsdag:

1961 Margrethe sammen med sine søstre:
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1964 Familietur i Tivoli i Odense:

Farmor og farfar, mor, far og Susanne samt kusine Birte og Inge på besøg i tivoli i Odense.

1981 Martins barnedåb 4 generationer:
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1985 Familiebesøg i Horsens:

2020 Bjerregade 25 1s th:
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Min Familie Jensens Stamtræ
Jens Jensen Konge
*1793
†1882-01-17
Jens Christian
Jensen
*1836-10-12
†1900-12-24
Johan Edvard
Jensen
*1868-11-13
†1940-07-14

Else Marie Hansen
Født Jensen
*1904-07-26
†1959-03-22

Doris Christine
Laursen f. Hansen
*1929-01-11
†2017-01-26
Susanne Høpfner
Kirkmand f. Laursen
*1957-02-08
Martin Høpfner
Kirkmand
*1981-06-30
Frederik Kirkmand
*2013-08-26
Jonas Kirkmand
*2016-05-02
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Jens Jensen Konge: Min 2’Tipoldefar

Børn:

Biografi:
Jens Jensen er født 1793 i Øster Sundby.
Forældre Jens Jensen og Johanne Jensdatter.
Blev i 1835 gift med Magrethe Jensdatter.
Ved brylluppet er Jens tjenestekarl i Naufling.
Ordet Konge som efternavn optræder første gang ved Jens Christians dåb i 1836.
Ved tvillingerne Mette Johanne og Marianes fødsel og dåb er Jens
Insider/Tjenestetyende.
Ved folketællingen 1850 er Jens daglejer.
Ved folketællingen 1870 er Mette Johanne hjemme med sin datter Andrea på 5 år.
Hun er væverske.
1875 ved Margrethes død, har Jens betegnelsen fattiglem.
Jens dør 1882, han blev 89 år gammel.
Enkemand i 7 år.

Margrethe’s biografi:
Margrethe Jensdatter er født 1809 i Øster Sundby.
Forældre Jens Jensen og Else Christdatter.
1835 blev hun gift med Jens Jensen Konge.
De fik fire børn.
Desværre døde de to tvilling piger som blev født i 1838 kort tid efter fødslen.
1875 døde Margrethe i Øster Sundby 66 år gammel.
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Jens Christian Jensen: Min 1’Tipoldefar

Børn:

Biografi:
Jens Christian Jensen er født 1836 i Øster Sundby
Forældrene er Jens Jensen Konge og Margrethe Jensdatter.
I november 1868 som tjenestekarl fik han Johan Edvard sammen med tjenestepige
Else Marie Eriksen.
De blev gift i 27. november 1869 i Romdrup kirke.
I januar 1870 fik de Jens Marius og
Folketællingen 1870 i Romdrup sogn er Else Marie Eriksen alene med de to drenge.
12. marts 1873 fik de Else Marie Jensen.
14 dage efter fødslen dør Else Marie Eriksen af mælkefeber.
Vi gætter på at Else Marie Jensen er kommet i pleje.
Den 30. november 1879 gifter Jens Christian sig med Kirstine Marie Pedersen født i
Nørre Tranders den 3. august 1859.
De fik fem børn.
Juleaften 1900 dør Jens Christian 64 år gammel.
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Romdrup sogn
Bryllup den 27. november 1869

Lillevorde sogn, Fleskum Herred, Aalborg amt
Død den 24. december 1900 Lillevorde Kær og sogn
Begravet den 1. januar 1901 i Lillevorde kirke
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Johan Edvard Jensen: Min Oldefar

*13-11-1868 †14-07-1940

Børn:
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Biografi:
Johan Edvard er født i Øster Sundby i Aalborg amt.
Konfirmeret i Romdrup kirke, Aalborg amt.
1890 blev Edvard indkaldt som soldat, og kom til Odense på Rytterkasernens 2.
Drg. Regiment.
På et tidspunkt under militærtjenesten 1889/1890 var han indlagt på
Garnisonssygehuset i Albanigade.
Han blev gift med Petrine 1893 i Balslev kirke i Odense amt.
Han var tjenestekarl på en gård ved Balslev, hun på Mosegården.
1894 flytter de til Damhusvej 10e i Odense.
1895 da Einer blev født er Edvard fyrbøder på Odense gasværk og de bor
Allerupsgade 6 i Odense.
Da Else Marie bliver født 1904 er far Edvard fyrbøder og de bor St. Jørgensgade 54 i
Odense.
Ved folketællingen 1906 oplyses at der er en logerende.
Da Victoria bliver født 1908 er Edvard Gasværks arbejder.
I 1911 er en gevinst i Landbrugslotteriet med til at det blev muligt at købe gården
Annaslyst på Grambovej 54 i Naarup skov, 3b, Verninge sogn Odense amt. Skøde
fra 13. april 1911. Thinglysnings dato 28. september 1911.
Flot klaret, den sociale arv er godt og grundig brudt.
Ved folketællingen i 1916 er indkomsten 2.200, formuen 16.500 og statsskat er
35,65.
Ved folketællingen 1930 er Victoria hjemme for at hjælpe sin far.
Reinholdt Ejner Nielsen er tjenestekarl.
Thinglysnings dato 27. oktober 1931, skøde til Niels Laurits Nielsen, solgt for kr.
27.500.
Edvard flytter til sin søn Einer i Ebberup Sønderby sogn, for at nyde sit otium.
Ved sin død i 1940 er Edvard 71 år, enkemand i 19 år og er aldersrentenyder i
Ebberup, Sønderby sogn, Båg herred, Assens amt.

Petrine’s biografi:
Petrine er født 1869 i Kattebjerg husene i Skovby sogn, Odense amt.
Forældrene indsiddere hos gårdmand Hans Thomsen i Kattebjerg.
Konfirmeret 1883 i Hårslev kirke.
Faderen indsidder hos Hans Jensen i Ejlskov.
Vi formoder at moderen Mariane er død, da hun ikke er nævnt i kirkebogen til
konfirmationen.
I 1893 er Petrine husbestyrerinde på Mosegård ved Balslev.
Her møder hun Johan Edvard, der tjener på en gård i Balslev.
De bliver gift i Balslev kirke den 29. april 1893.
Petrine føder to drenge og fire piger fra 1895 til 1908.
Der er også overskud til to plejebørn.
1911 flytter de fra Odense til Naarup skov, hvor de køber en gård.
Petrine dør i 1921 kun 51 år gammel.
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1909 Familien Jensen:
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Balslev kirke
Bryllup den 29. april 1893

2020 Sankt Jørgensgade 54:
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Annaslysts historie:

ÅR

EJER

NY EJER

1862

Johan Jørgen Nielsen

Anders Johansen

1903

Anders Johansen

Rasmus Larsen

1911

Rasmus Larsen

Johan Edvard Jensen

1931

Johan Edvard Jensen

Niels Laurits Nielsen

1950

Niels Laurits Nielsen

Johanne Marie Nielsen
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1911 Annaslyst Grambovej 54, Nårup skov:

Johanne, Else, Victoria og kusine Dagmar
2019 Luftfoto Annaslyst:
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Else Marie Hansen født Jensen: Min mormor

*26-07-1904 †22-03-1959

Børn:

Biografi:
Født den 26. juli 1904 i Vor frue sogn i Odense.
Forældre Fyrbøder og gårdmand Edvard Jensen og hustru Petrine Clausen Nårup
Skov.
Konfirmeret 06. oktober 1918 i Verninge kirke. Så kom 10 år i huset som stuepige
forskellige steder, med en enkelt afstikker til Sjælland i Gilleleje.
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17. august 1928 gift med Kaj Rasmus Vilhelm Hansen i Verninge kirke.
Blev mor til Doris, Gurli, Ragnhild og Kurt.
Doris blev født 1929 på Nordby Mark, Kærum sogn.
Gurli blev født 1930 i Ramsherred 9, Assens.
Ragnhild blev født 1932 i Damgade 5, Assens.
Kurt blev født 1935 i Palnatokesvej 11, Odense.
Hjemmegående husmoder.
1939 får job ved Fyns Stiftstiende som avisbud om eftermiddagen.
1950 morgenrengørings job hos kaffe en gros firmaet Christgau og hos Magasin i
Vestergade i Odense.
Død af en kræftsygdom i Odense, den 22. marts 1959.
Begravet fra vor frelser kirke i Odense 26. marts 1959.
Mormor blev 54 år gammel.

1922 ungdomsbillede:

1928 Vielsesattest:
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1943 Palnatokesvej 19:

Doris, Gurli, Ragnhild og Kurt

1953 Mormor og morfar på tur:

Gravsted Vor Frelsers Kirkegård Odense:
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Paula Jensine Victoria Nielsen Født Jensen: Min mors moster

*05-11-1908 †03-02-2002

Børn:

Biografi:
Victoria blev født i Sankt Jørgensgade 41 i Odense 1908.
1911 flyttede de til Naarup skov.
Hun blev konfirmeret i Verninge kirke 1922.
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Da hendes mor var død 1921, var det naturligt at hun blev hjemme, for at hjælpe
sin far på gården.
1931 blev hun gift med Reinhold.
De blev boende på gården til ultimo 1931 og flyttede så til Lindealle i Tommerup.
Her fik hun arbejde på Tommerup Hørfabrik som tekstilarbejder.
December 1941 fødte hun en pige, desværre dødfødt.
Juli 1943 blev Birthe født.
1944 flyttede de til Haderslevvej 169 i Kolding.
1945 købte de Haderslevvej 113.
Deres store glæde var de fire børnebørn.
Gæstfrihed var i højsædet, vi var altid velkomne.
Victoria fik en beskyttet bolig de sidste par år inden hendes død i 2002.
Hun blev 93 år gammel. Enke i 9 år.

Reinhold ’s biografi:
Reinhold blev født på Middelfartlandevej 112 i Odense i 1907.
Døbt i Ansgar kirke i Odense.
Barndomshjem i Paradishuset i Frankfri.
Konfirmeret i Brylle kirke i Verninge sogn.
Ved folketællingen 1930 er Reinhold tjenestekarl hos Edvard Jensen i Naarup skov.
1931 gifter han sig med Edvards datter Victoria.
Reinhold arbejdede som jord og betonarbejder på Lillebæltsbroen indtil den var
færdig 1935.
De bosætter sig så på Lindealle i Tommerup, (Der gættes på Lindeallé nr. 8, 1. sal),
hvor han arbejdede som maskinpasser på Hørfabrikken i Tommerup.
1944 fik han arbejde som spindemester på hørfabrikken i Kolding.
De flyttede til Haderslevvej 169.
1945 købte de Haderslevvej 113, hvor han boede til sin død i 1993.
Reinhold var i trekvart år udstationeret for sit firma i Finland.
Den Finske mad blev aldrig Reinholds livret.
I 1969 blev spindeafdelingen lukket og han og 200 mand blev fyret.
Han fandt nyt arbejde ved S.A. Christensen nede ved havnen, her sømmede han
trækasser sammen til han blev 70 år.
Han og Victoria yndede at tage på camping ferie med deres telt, helt frem i
alderdommen.
Deres store glæde var de fire børnebørn.
Gæstfrihed var i højsædet, vi var altid velkomne.
Reinhold blev 86 år gammel.
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1909 Victoria:

Verninge kirke
Bryllup den 19. november 1931
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1981 Guldbryllup:
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1987 Victoria og Reinhold: Min 30 års fødselsdag

1990 Hus på Haderslevvej 113:

2002 Gravsten på Søndre kirkegård i Kolding:
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Birthe Gunhild Rasmussen født Nielsen: Min mors kusine

*28-06-1943

Børn:

Biografi:
Birthe er født 28. juni 1943 i Tommerup på Fyn.
Døbt 8.august 1943 i Broholm kirke i Tommerup
1944 flyttede forældrene til Haderslevvej i Kolding, så Birthe er opvokset i Kolding.
Konfirmeret 1957 i Kristkirken i Kolding.
Butiksuddannet i Kolding. Her lærte hun Birger at kende fra ca. 1. december 1964,
han arbejdede lige overfor i sin brors tøjforretning. De to forretninger holdt
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julefrokost sammen. Birger fik jobbet med at køre pigerne hjem og da Birthe var
den sidste, blev de enige om at gå i byen. De blev ringforlovet den 13. februar 1965
De blev gift 13. november 1965.
De bosatte sig på første sal hjemme hos Birthes forældre.
1967 blev Morten født og nu blev pladsen for trang, så da Jesper blev født 1969,
var de flyttet til Vesterbrogade i Kolding.
1971 blev Mette født og 1977 da Jacob blev født var de flyttet til Møllevang 8, 6091
Bjert.
De havde bygget et stort hus, så der var rigelig plads til alle.
Birthe var dagplejer foruden at passe sine fire børn.
Da Jacob kom i børnehave, begyndte Birthe at arbejde som kontorassistent.
En dag om ugen fik hun hjælp af sin far og mor til at holde huset og at tage imod
børnene når de kom hjem fra skole.
Senere da børnene var flyttet hjemmefra, fik Birthe arbejde hos et lægeægtepar.
I 1993 skete noget frygteligt, det som ikke må ske. Jesper blev kørt ned af en Taxa
og var dræbt på stedet. Den sorg har givet ar i sjælen for alle i familien.
Jesper stod i vejkanten og spurgte om han kunne hjælpe. Der sad en dame i bilen,
den var gået i stå.
Så kom efterlønsperioden og pensionist tilværelsen.
Birthe har seks børnebørn og et oldebarn.
Birthe er aktiv udøvende for at holde sig i form.

Birger’s biografi:
Birger er født den 12. september 1942 i Anbæk
Døbt den 19. november 1942 i Voldby kirke i Hammel sogn.
Efternøler efter tre brødre og en søster.
Konfirmeret 1957 i Hammel kirke.
Studentereksamen fra Birkerød statsskole.
Så kom 16 måneder ved militæret, her blev erhvervet lastbil kørekort.
Blev optaget på teologistudiet på København universitet. Det græske sprog volte
kvaler og han besluttede at stoppe uddannelsen og afvikle sin gæld ved at arbejde
hos et flyttefirma. Her gav lastbil kørekortet pote. Vendte derefter hjem til Jylland
og efter forskellige job, endte han så i Kolding hos storebror.
Her læste han til lærer på Kolding Seminarium.
Var medbygger på deres hus Møllevang 8, 6091 Bjert.
Og senere en stue tilbygning, som selvbygger, hvorved huset blev 320 m2
Blev ansat på Brændkærskolen i Kolding.
I sin fritid underviste Birger i Tysk på aftenskole i Kolding.
Og job som handy mand hos arbejdskolleger, venner og familie.
Her blev renoveret badeværelser, opført læmur, udestue, muret sålbænke, lagt
fliser, gulve og meget meget mere.
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Birger fik Tinnitus og høretab og måtte opgive lærergerningen. Det tog lang tid
inden han fik tilkendt pension.
I 2003 købte de sommerhus i Bjerregård ved vestkysten.
De gennemrenoverede det og kunne så udlejes til Tyskerne.
Det har kostet meget arbejde og kræfter at holde huset i fin stand, men også glæde
ved at have et fristed med afslapning ved den friske vestkyst natur.
Kræfterne svinder med alderen så i 2019 blev huset solgt efter at have været til
salg i to år.
Birgers hobby er en gang Bowling hver uge.
Broholm kirke i Tommerup
Født den 28. juni 1943
Døbt den 8. august 1943

1990 Birthe og Birger:
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1992 Deres børn:

Morten

Jesper

Mette

Jakob

2018 Deres 75 års fødselsdags fest:
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2018 Børn, svigerbørn og børnebørn:

Connie, Johanne, Ebbe, Jakob, Mette, Morten, Camilla, Christian, Anna
og Katja.

Sommerhus I Bjerregård:
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Hus Møllevang 8 i Bjert:
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Min familie Hansens stamtræ: Kajs mors gren
Karen Apelone
Knudsdatter
*1790
†?
Maren Christiansdatter
*1818-01-01
†1891-11-06

Karen Hansen
*1854-05-14
†1933-10-14
Anna Mathea
Hansine Olsen
*1883-11-18
†1933-01-21

Kaj Rasmus
Wilhelm Hansen
*1904-05-06
†1977-07-18

Doris Christine
Laursen f. Hansen
*1929-01-11
†2017-01-26
Susanne Høpfner
Kirkmand f. Laursen
*1957-02-08
Martin Høpfner
Kirkmand
*1981-06-30
Frederik Kirkmand
*2013-08-26
Jonas Kirkmand
*2016-05-02
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Karen Abelone Knudsdatter: Min 3’ Tipoldemor

Biografi:
Karen blev født 1790.
Gift med Christian Hansen, han blev født 1791.
De fik tre børn.
Det er ikke lykkedes at finde mere om familien i arkivalierne.
Folketælling 1850
Skeby sogn, Odense amt
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Maren Christiansdatter: Min 2’Tipoldemor

Børn:

Biografi:
Maren er født 1818 i Krogsbølle sogn og hjemmedøbt dagen efter fødslen.
Konfirmeret i Krogsbølle kirke 1832.
I 1853 bliver Maren gift med Hans Rasmussen.
Han har fem børn fra første ægteskab med Karen Hansen.
I 1854 da Karen bliver født bor familien i Enghavehus, Skeby sogn.
i 1856 da Abelone bliver født bor de samme sted.
Maren dør i 1891 i Skovgyden, Ørritslev skov.
Hun blev 73 år gammel og har været enke i 27 år.

Hans’s biografi:
Hans er født i Otterup 1809.
Konfirmeret 1824 i Otterup kirke.
Gift med Karen Hansen. De fik fem børn: Maren født 1836, Hans født 1840, Bodil
Marie født 1842, Rasmus født 1844 og Ane Sophie 1850.
Karen dør i marts 1853.
Hans gifter sig i november 1853 med Maren Christiansdatter.
De får to børn.
Ved folketællingen 1855 bor familien i Enghavehus, Skeby sogn.
Hans er daglejer.
Ved folketællingen 1860 er Bodil på 18 år og Rasmus på 16 år ude at tjene.
Hans bliver Fæstehusmand i Skovgyden Ørritslev skov.
Han dør i 1864 kun 54 år gammel.
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Krogsbølle sogn, Odense amt
Født den 1. januar 1818
Hjemmedøbt 2. januar 1818
Fremstillet i Krogsbøll kirke 1. februar 1818

Otterup sogn
Bryllup den 20. november 1853

Skeby sogn, Odense amt
Død den 6. november 1891 i Skovgyden, Ørritslev skov
Begravet den 12. november 1891 på Skeby kirkegård
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Karen Hansen: Min 1’Tipoldemor

*14-05-1854 †14-10-1933

Barn:

Biografi:
Karen er født 1854 i Enghavehuse i Skeby sogn, Odense amt.
Ved Karens konfirmation i 1868 bor familien i Ørritslev skov
Karen er ugift da Anna bliver født.
Annas fader er Jørgen Olsen.
Hun bor i Ørritslev skov.
I 1892 flytter Karen fra Skeby til Aunslev sogn.
1894 gifter Karen sig med Rasmus Hansen.
Ved folketællingen 1901 er familien i Vogterhus 5b Korkendrup mark:
Rasmus og Karen Hansen
Anna Mathea Hansine Olsen, Karens datter.
Andrea Hansen, deres plejebarn.
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Ved folketællingen 1906 er familien forøget med Annas søn. Kaj Wilhelm.
Ved datteren Anna's bryllup i 1909 er Karen ledvogterske i vogterhus nr. 11
Ebberup Mark.
Død 1933 i Knarreborg i Tommerup, Odense amt.
Karen blev 79 år gammel, hun var gift i 12 år. Enke i 27 år.

Rasmus’s biografi:
Banevogter og enkemand Rasmus Hansen er født 1844 i Ullerslev sogn.
Rasmus flytter fra Ullerslev til Korkendrup mark, Aunslev sogn 1878.
Matrikel nr. Vogterhuset 5b.
Hans første hustru Elise Olsen døde den 29. november 1891.
1894 giftede han sig igen, med Karen Hansen.
Ved folketællingen i 1901 bor Anna hjemme og er syerske.
De har også plejebarnet Andrea Hansen født 4. april 1895 i Skellerup sogn.
Rasmus dør 1906 kun 62 år gammel.
Skeby sogn, Odense amt
Født den 14. maj 1854 i Enghavehuset
Døbt den 25. juni 1854 i Skeby kirke

Aunslev kirke: Bryllup den 24. april 1894
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Anna Mathea Hansine Olsen: Min oldemor

*18-11-1883 †13-11-1963

Børn:

Biografi:
Anna er født 1883 i Ørritslev skov, Skeby sogn.
1904 boede hun i Aunslev sogn.
Her føder hun Kaj Rasmus Vilhelm Hansen uden for ægteskab.
Hans Marius Hansen erkendte faderskabet. Men hans forældre modsatte sig
ægteskab med Anna, så de blev aldrig gift.
1908 ved Carl fødsel er hun ugift og boede på Ebberup mark. Faderen er ikke
oplyst.
1909 gift med Niels Chr. Hansen fra Sønderby, født i Ebberup, Kærum sogn.
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Ved folketællingen 1911 er Anna og de to drenge flyttet sammen med Niels og de
bor nu i Ullerslev.
1911 ved Karla fødsel bor familien i Ullerslev.
Ved folketællingen 1916 bor familien i Kærum sogn.
I maj 1930 bor de i Knarreborg. Det kan vi læse i kirkebogen fra Otterup, da Karlas
søn Kristian Arne Hansen bliver døbt.
I 1933 adopterer Anna og Niels deres barnebarn Kristian Arne Hansen ved kgl.
bevilling. Det kan læses i kirkebogen fra Otterup.
Anna boede ved sin død i 1963 i Georgsgade 51 i Odense.
Hun blev næsten 80 år gammel.

Niels’s biografi:
Niels er født 1885 i Ebberup.
Er gået i skole i Ebberup.
1909 gifter han sig med Anna Mathea Hansine Olsen i Kærum kirke.
Ved folketællingen 1911 bor familien i Ullerslev og Niels er Jernbanearbejder.
Ved folketællingen 1916 bor familien i Kærum sogn, undtaget Kaj, som bor ved
bedsteforældrene.
Niels Arbejder hos Gårdejer Carsten Andersen med en indkomst kr. 500 pr. år.
Niels er indkaldt til militærberedskab 1916.
I maj 1930 bor de i Knarreborg. Det kan vi læse i kirkebogen fra Otterup, da Karlas
søn Kristian Arne Hansen bliver døbt.
I juni 1939 bor de i Gauerslund skov. Det kan vi læse i kirkebogen, da Karlas søn
Gunner Holst Christiansen bliver født.
Ved folketællingen november 1940 bor de på Matr. nr. 7a
Boede ved sin død i 1964 i Georgsgade 51 i Odense.
Han blev 78 år gammel.

1916 Annas børn:

94

1912 Børnebidragssag for Kaj Rasmus Vilhelm Hansen:
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1955 Anna og Niels:

2020 Huset i Georgsgade 51:
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Min Familie Hansens Stamtræ: Kajs fars Gren

Hans Andersen
*?
†?
Niels Hansen
*1796
†1870-07-04
Jacob Hansen
*1849-03-11
†1930-03-27
Hans Marius
Hansen
*1883-06-22
†1973-09-17

Kaj Rasmus
Wilhelm Hansen
*1904-05-06
†1977-07-18

Doris Christine
Laursen f. Hansen
*1929-01-11
†2017-01-26
Susanne Høpfner
Kirkmand f. Laursen
*1957-02-08
Martin Høpfner
Kirkmand
*1981-06-30
Frederik Kirkmand
*2013-08-26
Jonas Kirkmand
*2016-05-02
97

Niels Hansen: Min 2’Tipoldefar

Børn:

Biografi:
Niels Hansen er født i Gislev sogn 1796.
Vi mener at have fundet hans far og mor: Hans Andersen og Karen Rasmusdatter,
men det er meget svært at tyde skriften i kirkebogen.
I 1837 ved brylluppet i Gislev, er Niels's bopæl Røde Mølle som ligger mellem
Ollerup og Svendborg.
Jacobine er født i Nyborg. De bosætter sig i Sølt i Gislev sogn.
Her lever de resten af livet.
I folketællingerne er Niels gårdmand.
1870 dør Niels 73 år gammel.

Jacobine’s biografi:
Jacobine Knudsdatter er født i Nyborg 1815.
1837 blev hun gift med Niels Hansen.
De fik 4 drenge og 1 pige:
Christian i 1836, Hans i 1839, Maren Christine i 1845, Jacob i 1849 og Knud i 1853.
Jacobine og Niels bor i Sølt til deres død.
1880 dør Jacobine 65 år gammel. Hun var enke i 10 år.
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Jacob Hansen: Min 1’Tipoldefar

Børn:

Biografi:
Jacob Hansen er født 1849 og konfirmeret 1863 i Gislev sogn.
Han voksede op på sin far og mors gård i Gislev sogn.
1882 flyttede han til Hjulby sogn. Han kom fra Sulkendrup.
I juni 1882 giftede han sig med enkefrue Maren Rasmussen fra Lindenborg.
Maj 1889 boede familien hos svigerforældrene, gårdmand Rasmus og Maren
Hansen i Vindinge sogn.
De havde afhændet deres gård og købte gården Lindenborgvej 2 i Hjulby sogn.
Da deres søn Jens Kristian blev døbt i juni 1889, var de flyttet til den nye gård.
Jacob døde 1930 på gården, 81 år gammel. Han var enkemand i 12 år.

Maren’s biografi:
Maren Rasmussen og sin tvilling søster Karen er født i Vindinge sogn 1854.
Bare 17 år bliver Maren gift med 45 årig Rasmus Rasmussen fra Lindenborg.
De får tre børn:
Jens Peter Lindhard Rasmussen 1872.
Ane Marie Rasmine Rasmussen 1877.
Maren Kirstine Georgine Rasmussen 1879.
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1880 dør Rasmus Rasmussen 54 år gammel.
1882 gifter Maren sig med Jacob Hansen.
De får 7 børn: 4 drenge og 3 piger.
Folketællingen 1890 fortæller os at kun Ane Marie er hjemme.
Vi gætter på at Jens Peter er ude som tjenestekarl og Maren Kirstine er kommet til
en plejefamilie.
1918 dør Maren 64 år gammel.
Begravet på Hjulby kirkegård den 13. april 1918.

Lindenborg 2:

Placering:
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Folketælling 1901:

Lindenborg 2. juli 2020:
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Hans Marius Hansen: Min oldefar

*22-05-1883 †17-09-1973

Barn:

Biografi:
Hans Marius og Jenny er født som tvilling i Lindenborg.
Han voksede op på sin faders gård, sammen med 7 søskende.
Ved folketællingen 1906 er Hans Marius 24 år og stadig hjemme på Lindenborg.
Det fortæller at han nu er udlært landmand.
Hans Marius får en søn sammen med Anna Matthea Hansine Olsen 1904.
Forældrene modsætter sig ægteskabet, da Anna kommer fra en arbejder familie.
Børnebidraget er kr. 50 årligt.
1907 bliver Hans Marius gift med husmandsdatter Karen Kristine Christiansen.
De bosatte sig i Stendamsgade 9, 1 sal i Nyborg.
Han har droppet landbruget og er nu værtshusholder i Nyborg.
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1909 får de sønnen Niels Jakob Emil.
I folketællingen 1911 er Hans Marius arbejdsmand og sandgraver.
1912 accepterede han at betale kr. 60 pr år i børnebidrag.
Ved folketællingen 1916 er de flyttet til Nørre Voldgade 23.
Ved folketællingen 1921 har de fire drenge.
Barnebarn Hans fortæller at de fik 5 drenge hvoraf den ene døde som 4 årig. Vi har
ikke fundet ham i kirkebogen.
Hans Marius arbejdede som stenfisker og sandgraver, han havde et lille fartøj som
han hver dag sejlede ud i Storebælt med for at hente materialer til byens
muremestre.
Han var en af de første i byen der fik kørekort og han havde en motorcykel et
såkaldt kakkelovnsrør mrk. Wanderer. Den kørte han og Karen rundt på for at
besøge familiemedlemmer og venner.
I 1944 blev familie navnet Hansen udskiftet med Lindenborg.
Både fartøj og motorcykel brugte han til han var over 80 år.
1973 døde Hans Marius 90 år gammel.
Han fortalte ikke at han havde Kaj Rasmus Wilhelm uden for ægteskabet.

Børnebidrag:
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Kaj Rasmus Wilhelm Hansen: Min morfar

*06-05-1904 †18-07-1977

Børn:

Biografi:
Født i Korkendrup, Aunslev sogn den 06. maj 1904.
Forældre Anna Martha Hansine Olsen og Hans Marius Hansen ugift.
Barndommen i Ebberup hos mormor Karen Hansen.
Konfirmeret i Kærum kirke.
Aftjente værnepligten i marinen.
Sømand til 1928.
En lang periode sejlet i Europafart.
Var med den store 30.000 tons Columbus, der sejlede i fast rutefart mellem
Tyskland og Sydamerika.
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En liggeperiode i Mombasa havn gav mulighed for en fantastisk oplevelse, en tur til
dyrereservatet i Kenya, området er større end Danmark.
I 1925 en lang og sej tur fra syd polaregnene til Liverpool, som varede i 133 dage
på grund af motorstop, den eneste fremdrift var sejl.
I 1927 en 11 måneders tur som kok med skoleskibet København. Var heldig at
afmønstre, kort tid før det forliste.
Den største oplevelse var en tur op ad dødens flod, en biflod til Amazonfloden,
sammen med den amerikanske opdagelsesrejsende Charles Miller. Efter 4 dage
lykkedes det at møde de vilde indfødte.
Sjovt at sejle mens man er ung, men som ældre, bedst at være hjemme.
17. august 1928 gift med Else Marie Jensen i Verninge kirke.
Blev far til Doris, Gurli, Ragnhild og Kurt:
Doris blev født 1929 på Nordby Mark, Kærum sogn.
Gurli blev født 1930 i Ramsherred 9, Assens.
Ragnhild blev født 1932 i Damgade 5, Assens.
Kurt blev født 1935 i Palnatokesvej 11, Odense.
Arbejdede mange år som havnearbejder på havnen i Odense.
I 1945 optaget i frimurerordenen i Odense.
Fra slutningen af 1940 erne til først i 1960'erne arbejdet ved brændselsfirmaet
Carsten Pedersen og Co. i Odense.
Under 2’ verdens krig blev der hentet tørv og brunkul i Engesvang i Jylland.
Efter firmaets ophør, arbejdet ved smørlageret i Odense indtil pensionsalderen.
Døde 1977, 73 år gammel på OUH. Lægerne opdagede for sent at han havde
blindtarmsbetændelse.
Begravet fra vor frelser kirke i Odense 22. juli 1977.
Han var enkemand i 18 år.

Dåbsattest:
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1927 på skoleskibet:

1930 Ramsherred 9 i Assens:
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1932 Damgade 5 i Assens:

1960 Brev fra Tongatapu:
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1962 Morfar med seks af syv børnebørn:

1977 Gravsted Vor Frue Kirke:
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Doris Christine Laursen født Hansen: Min mor

*11-01-1929 †26-01-2017

Barn:

Biografi:
Doris blev født den 11. januar 1929 på Kærum Mark.
Forældre Kaj Rasmus Wilhelm Hansen og hustru Else Marie Hansen født Jensen.
Konfirmeret oktober 1942 i Odense.
Efter at jeg havde taget min realeksamen i 1945, blev jeg kontorelev ved
bogforlaget Dana i Odense indtil det gik konkurs 15. marts 1948. Jeg var dog heldig
at få udlært ved Schmidt og Co A/S, Odense cykelfabrik. Der fortsatte jeg nogle
måneder som udlært.
Jeg havde en veninde, der arbejdede på kontor ligesom jeg, men hun var offentlig
ansat og havde en noget højere løn end jeg. Derfor søgte jeg en stilling annonceret
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under billet mærke i avisen, hvor der stod at en herværende statsinstitution søgte
en kontor-aspirant i to år. Jeg anede jo ikke, hvilken statsinstitution det var, men
skrev en ansøgning og kom til samtale på Arbejdsanvisningskontoret med
kontorbestyrer Georg Jørgensen og fuldmægtig Hertha Holm. Jeg blev ansat og
startede den 15. august 1948. Første år fik jeg 80 % og andet år 90 % af en ny
udlærts løn. Som ny udlært fik jeg 250 kr. om måneden, da jeg startede på
Arbejdsanvisningen, fik jeg 370 kr. om måneden. Så det var en lønforhøjelse der
kunne mærkes. Jeg blev tjenestemandsansat den 1. september 1950. Jeg begyndte
i kontorets skrivestue, hvor der var to beskæftiget, og det var her, kontorets
korrespondance m.m. blev foretaget. Der var netop det år blevet indført ny
retskrivnings reform, dvs. lille begyndelsesbogstav i navneord, undtagen i
egenavne, kunne, ville og skulle ikke som tidligere med d, og å i stedet for aa.
Skrivemaskinerne var på det tidspunkt ikke elektriske, og rettebånd fandtes ikke, så
det var med at ramme de rigtige taster og vænne sig til den nye retskrivning, for
ellers var det frem med viskelæderet eller begynde helt forfra. Efter nogen tid i
skrivestuen begyndte jeg i statistikafdelingen, med påføring af ledighedsperioder
på kontorets kartotekskort samt med udførelsen af statistik den første i hver
måned samt hvert kvartal. Selve arbejdet var lidt kedeligt, men vi havde det godt
sammen. De fleste af os var jævnaldrende og vi lærte hinanden godt at kende.
Senere hen deltog jeg også i kontorets a-kasse besøg i Odense. Kassebesøgene blev
foretaget en gang årligt for at kontrollere, om a-kassernes afgivne oplysninger om
deres medlemmer til Arbejdsanvisningen stemte overens med deres egne
oplysninger. Hos mindre a-kasser kontrollerede vi alle afgivne oplysninger og hos
de store af og til kun stikprøver. Kassebesøgene i Odense foregik sammen med
ekspeditionssekretær Georg Andersen. Med Georg Andersen kunne besøgene godt
tage sin tid. Det foregik til fods og i al slags vejr, og da han var meget fugleinteresseret, skete det også, at turen gik til en adresse, hvor han vidste, der var
nogle volierer med nogle sjældne fugle, og dem ville han gerne kigge lidt nærmere
på. Han var en sjov type, men dem var der nogle stykker af på det tidspunkt. Der
var f.eks. en morgen, hvor en kvindelig kollega og jeg stod i garderoben og
friserede os. Så kom frk. Nielsen og lukkede et af garderobeskabene op og udbrød
med stor forargelse i stemmen ”hvad ser jeg, herretøj ved dametøj”. Da kunne vi
ikke bevare alvoren, men strøg ind på vores pladser og grinede.
Efter et par gode år i statistikafdelingen begyndte jeg i afdelingen for lærekontrakter, og det var i denne afdeling, jeg var den længste periode - 28 år – indtil
1978.
Dengang var vi to personer beskæftiget der, og vi delte lokale med den mandlige
ekspedition - afdelingen, hvor de ikke a-kasse, forsikrede kom til kontrol og hvor
der blev anvist arbejde, på dette tidspunkt hovedsageligt daglejerarbejde hos
bønder. For enden af lokalet var der en tynd væg, hvor øverste halvdel var
glasrude, og en dør, der førte ud til et venteværelse, og der kunne de arbejdssøgende så opholde sig og være parat, hvis et job skulle vise sig. Af og til
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blev der drukket lidt rigeligt i venteværelset - det var selvfølgelig ikke tilladt. Det
kunne afstedkomme slagsmål, og det var ikke altid, glasruderne holdt til det, og så
var det med at få sig rejst op og komme af vejen for glassplinterne. Hvis min
kollega i den mandlige ekspedition ikke kunne få slagsbrødrene kaldt til orden, blev
politiet tilkaldt, og var der så nogle af de ventende der ikke havde helt rent mel i
posen, forsvandt de skyndsomt når det rygtedes, at ordensmagten var tilkaldt.
Det var min kollega, Tage Eliasen, der dengang fast passede den mandlige
ekspedition. En gang var han blevet meget sur på Georg Andersen, årsagen husker
jeg ikke. De havde kolonihaver, der lå ved siden af hinanden. En dag da Andersens
kone gik ude i haven råbte Eliasen til hende ”Tillykke med lønforhøjelsen”. Næste
dag kom Andersen aldeles rasende ind på kontoret og bankede sin spadserestok
ned i Eliasens skrivebord og meddelte at den slags oplysninger fremover absolut
ikke skulle videregives til hans kone. Hun havde nemlig intet fået at vide om
lønforhøjelsen, for så havde Andersen lidt flere penge til sig selv.
Jeg blev gift 28.maj 1955 med Holger Høpfner Laursen og fortsatte med at arbejde.
Det var stadig ikke helt almindeligt på det tidspunkt, og chefen, Georg Jørgensen,
var da også meget uforstående over for dette, og spurgte, om jeg da ikke skulle
holde op nu, hvor jeg var en gift kvinde, og endnu mere uforstående var han, da jeg
også fortsatte med at arbejde, efter at min datter var født den 8. februar 1957.
Det var helt andre forhold på det tidspunkt, barselsorlov var ikke som i dag. Som
tjenestemandsansat havde jeg kun fire ugers barselsorlov, og så var det ellers med
at komme på arbejde igen - yderligere fravær i den forbindelse blev regnet for
sygdom. Vuggestueplads til datteren var det ikke muligt at få, for var man gift og
havde en mand, der havde arbejde, kunne man jo bare selv holde op med at
arbejde. Der var en forstanderinde på en vuggestue, der nærmest skældte mig ud,
”det lignede ikke noget at fortsætte med at arbejde, når jeg havde en forsørger”. Vi
var heldige at finde en privat dagplejer, tidligere sygeplejerske, og den dagpleje
havde vi al mulig grund til at være tilfreds med. Som treårig kom min datter i
børnehave, og så meldte problemet sig, når hun var syg. Der var ikke vaccination
mod børnesygdomme som i dag, og fri på barnets første sygedag var ikke indført.
Min mor var død, min far gik på arbejde og min svigermor boede i Horsens. Så vi
måtte bruge af vores ferie eller en god nabos hjælp. Da min far gik på pension,
kunne han træde til, og dermed var problemet løst.
Efter min tid i afdelingen for godkendelse af lærekontrakter kom jeg i 1978 til
afdelingen for lærepladsformidling, beskæftiget med de administrative opgaver i
ca. et år. De følgende år var det de administrative opgaver i henholdsvis
nævnssekretariatet - revalideringsafdelingen. Her fejrede jeg mit 40 års jubilæum
og det var i rådssekretariatet, jeg i 1995 sluttede mine mange arbejdsår ved AF og
gik på pension.
I det store og hele, har det været en god arbejdsplads, dog bedst i de tidligere år,
hvor vi ikke var så mange ansatte. Vi kendte hinanden og havde bedre kendskab til,
hvad arbejdsopgaverne var i de andre afdelinger. Det kunne ikke lade sig gøre efter
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1969, hvor opgaverne ændrede sig, og rigtig mange medarbejdere blev ansat.
Arbejdsforholdene ændrede sig også meget, fra jeg blev ansat. Den ugentlige
arbejdstid var længere - mandag til fredag fra kl. 8.30 til 17.00 og lørdag fra kl. 8.30
til 12.00 - kun to ugers ferie og alt arbejde foregik manuelt. Senere blev den
ugentlige arbejdstid lidt efter lidt kortere, der blev indført flekstid, fri hver lørdag,
længere ferie, og den nye teknologi blev indført, men tilværelsen blev dog ikke af
den grund mindre stressende.
Juli 2009/Doris
Pensionist tilværelsen stille og roligt med at passe hus og have og læse bøger. To
vintre gik hun på aften kursus i fransk. Hun var 1 uge med os på ferie hvert år, den
sidste var til Sverige i år 2000.
Hvert år fra 1977 til 2007 har vi holdt en uges sommerferie ved mormor på
Risvangen 9, 5210 Odense SV. Ferie er så meget sagt: hækken blev klippet hvert år,
busker og træer klippet så de ikke kom ud på fortovet. Blev træerne for store, så
blev de fældet og det store arbejde med at fjerne rødderne blev også udført.
Busker mm, blev udskiftet efter behov. Belægningssten i indkørsel og en have sti
blev også lagt.
Udgravning og støbning til en læmur.
Træværket på huset blev malet, indvendig er huset malet og tapetseret, for ikke at
sige alle handy mand reparationer som kommer over årene, når man er husejer.
Morfars grav på Pårup kirkegård er hvert år pyntet med gran og blomster. Alt i alt
er det blevet til mange ture til Odense gennem de mange år.
I 2007 på grund af sygdom og balance problemer hyrede mormor en havemand, så
det var helt underligt i sommerferien 2008 at jeg ikke skulle klippe hæk, jeg blev
næsten helt rastløs, så var det godt at Tarup centeret var i nærheden, her kunne
der så slappes af en kort stund og nydes en fadøl.
Foruden den sommerferie uge havde vi også mormor med på sommerferie hvert
år, sidste gang 2000, undtaget sommeren 1999, som tak, fik vi feriepenge.
I efteråret 2008 solgte mormor Risvangen 9 og vi flyttede den 1. december alt
indboet til Jeppesdam 49, Guderup 6430 Nordborg, til et lejet rækkehus på 85 m².
Det har givet os mere arbejde, da mormor nu er plejekrævende. Handy mand
arbejdet er godt nok blevet mindre, men nu skal haven passes, der skal købes ind
hver uge, der skal købes piller, holdes styr på, hvad piller hun skal have og docere
pillerne hver uge.
Styre hendes økonomi, udføre betalinger over nettet, hente korrespondance ned
mm.
Vi hjælper også med andre indkøb, vi kører mormor til tøjforretninger mm og
henter hende i Norborg efter besøg hos fysioterapeut hver uge.
Hver søndag henter jeg hende op til middag og efter kaffetid kører Susanne hende
hjem igen, så er den belastning fordelt.
Som tak har vi fået arveforskud tre år 2010+2011+2012 med den klausul at
arveforskuddet er betaling for den hjælp vi yder hende. Det lægger det
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psykologiske pres på os at mormor forventer goodwill fra os. Vi synes at vi på alle
måder står på pinde for hende, men har ikke indtryk af at det er tilstrækkeligt, vi
får ikke forståelsen af at hun er tilfreds med den hjælp vi yder hende. Med andre
ord, så er hun krævende og forlanger/forventer at vi hjælper med alt, hvad hun har
brug for og helst mere til.
Når vi er i nærheden, kan hun ingen ting selv, det er nemmere at vi laver det hele,
for så slipper hun selv, vi mener at det er en bjørnetjeneste, for hun må ikke sidde
ned hele dagen.
En del somre hentede hendes niece Inge hende til Auning, hvor de tog på ture,
blandt andet til Skagen.
I 2013 fik hun sit store ønske opfyldt, da hun blev oldemor for første gang, da
Frederik blev født. I 2016 for anden gang da Jonas kom til verden.
I 2014 blev hun indlagt på Sønderborg Sygehus med for højt infektionstal, og da
hun kom hjem var hun utryg ved at bo selv, og hun kunne ikke længere flytte sine
ben, så hun blev kørestolsbruger. Hun ønskede og fik så en plads på plejehjemmet
Amaliehaven i Augustenborg. Vi blev nu aflastet, men blev så psykisk påvirket over
den manglende pleje og omsorg på Amaliehaven.
I julen 2016 blev kræfterne så små at hun blev sengeliggende og den 26. januar
2017 sov hun stille ind.
Marts 2020/ Susanne og Bent

1929 Dåbsattest:
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1955 Bryllup:

Tredobbelt bryllup:

Doris og Holger – Ragnhild og Børge – Any og Kurt
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1957 Familieforøgelse:

1967 Risvangen 9 Tarup:
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På job i 80’erne:

1996 Ferie i Grækenland: Martin, Susanne, Bent og Doris
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2004 Pacemaker:

2008 Jeppesdam 49:
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2013 Frokost på Himmelbjerget:

2014 Fødselsdag i Jeppesdam:
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2016 Fejring af Jonas barnedåb på Amaliehaven:

2017 Fødselsdag i Amaliehaven:

Invitation
I anledning af min 88-års fødselsdag
vil det glæde mig at se:

Stine, Martin, Frederik og Jonas
————————————————————————————————--

Lørdag den 14. januar 2017 Kl. 12.00
Til middag i Amaliehaven, Augustenborg

SU. Senest lørdag den 07. januar til 51226812
Eller mail. kirkmand@lynhurtig.dk
Hilsen Doris
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2017 Dødsannonce og bisættelse:

Bisættelse i Egen kirke og gravsted på Pårup kirkegård:
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Gurli Lissie Frandsen født Hansen: Min moster

*14-09-1930

Børn:

Biografi:
Gurli Lissie Hansen er født i Assens 14.september 1930.
Vokset op i Odense og udlært bundmager.
Arbejdede ved et stort firma og syede pelse indtil giftemålet i 1955 med Poul Johan
Frandsen.
Hun flyttede så til Undløse.
På Sjælland fortsatte hun arbejdet som bundmager.
1960 blev Yvonne født.
Så blev det til hjemmearbejdsplads i stuen.
Her blev der fremstillet luffer i rulam og hjemmesko.
1965 blev Connie født.
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Fra Undløse flyttede de til Ugerløse og så til Tølløse i boligblok.
I 1972 byggede de hus på Violvej 2 i Tølløse.
Som pensionist gået til IT undervisning og så er interessen for slægtsforskning
kommet.
Har hjemmehjælp hver 14. dag.
Gurli har nu 6 børnebørn og 4 oldebørn.
Børn og børnebørn hjælper hende med at holde hus og have.
Hun laver selv mad og motionerer hver dag bagved rollatoren.
Den 13. sept. 2020 inviterede hun 40 mand til sin 90 års fødselsdag på Restaurant
Vadestedet i Holbæk.
Børnebørnenes gave var en tur i en motorcykel sidevogn.

Biografi Poul:
Poul Johan Frandsen er født i Særslev Enge 20. oktober 1930.
Forældrene er Christian Peter Frandsen og Johanne Marie født Carlson.
Poul er vokset op på landet, da hans far var fodermester på et gods.
Han kom til postvæsenet og blev udlært som landpostbud.
I sin fritid, som supplement til postarbejdet, arbejdede han på Sophienholm gods i
mange år.
1955 giftede han sig med Gurli Lissie Hansen fra Odense.
De bosatte sig i Undløse, så Ugerløse og senere 1972 byggede de hus på Violvej 2 i
Tølløse.
De fik to piger: Yvonne og Connie.
Juleaften 2011 døde Poul, han blev 81 år gammel.
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1930 Kopi fra kirkebog:

1955 Bryllup:
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1990 Sommerferie i Tølløse:

Poul, Kasper, Doris, Martin, Gurli og Yvonne
2002 Gurli og Poul ved Susanne og Bents sølvbryllup:
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2020 Violvej 2 Tølløse:

2011 Pouls gravsted på Tølløse kirkegård:
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Yvonne Frandsen: Min kusine

*15-09-1960

Børn:

Biografi:
Yvonne blev født på Rigshospitalet 1960.
Voksede op i Undløse, Ugerløse og Tølløse.
Flytningen til Tølløse skole var svær.
Blev uddannet pædagog og arbejdede sig op som leder.
1983 blev Kasper født på Centralsygehuset i Holbæk.
De startede med at bo hjemme hos forældrene og så flyttede de ind i et rækkehus i
Tølløse.
De var alene i 10 år inden John kom ind i billedet.
1995 blev Christian født, og i 1998 blev Jon født.
De flyttede så ind i Primulavej 16 i Tølløse.
126

År 2000 blev de gift i Tølløse kirke.
Yvonne er farmor til en pige og en dreng.

John’s biografi:
John er født på sygehuset i Ringe. Gudme Herred, Svendborg amt.
Døbt den 31. januar 1960 i Ringe kirke.
Hans forældre er Margit og Erik Michaelsen Jernbanegade 18 i Ringe.
Udlært kleinsmed og arbejder indenfor faget i København.
Fritidsmusiker sammen med to andre.
Det var ved et musik arrangement i Tølløse at Yvonne og John mødte hinanden.
De blev gift år 2000 i Tølløse kirke.
Deres to drenge har ikke arvet Johns musikalske evner.

2017 Yvonne og John ved min 60 års fødselsdag:
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Connie Frandsen: Min kusine

*14-10-1965

Børn: Sabrina født 1992, Sandra født 2002 og Stephanie født 1990
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Biografi:
Connie er født 1965 i Sæby, Kalundborg kommune.
Døbt i Ugerløse kirke 1966.
Vokset op og gået i skole i Tølløse.
Gik i sin fars fodspor og blev postbud.
1990 blev hun gift med tømrer Tonny Christensen.
De fik tre piger: Stephanie, Sabrina og Sandra.
Hun har to børnebørn: en dreng og en pige.
Blev rationaliseret ud som overpostbud og er nu omskolet til Buschauffør.

2008 Connie og Tonny ved min mors 80 års fødselsdag:
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Ragnhild Elisa Pedersen født Hansen: Min moster

*20-10-1932 †19-02-2018

Barn:

Biografi:
Ragnhild er født i Assens 1932 og voksede op på Palnatokesvej 11 i Odense.
Hun er udlært kontorassistent og arbejdede hos et forsikringsselskab.
Hun blev gift med Børge den 28. maj 1955.
De flyttede ind på første sal hos Børges Farmor Glentevej 16 i Odense.
1959 fødte hun Rene.
Herefter fik hun arbejde på halv tid hos en glarmester firma.
1961 flyttede de til Korsløkkevej 27.1. th i Odense.
Her boede hun indtil hun kom på plejehjem 2014.
Ragnhild døde i 2018. 85 år gammel. Enke i 9 år.
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Børge’s biografi:
Børge er født den 13. december 1928 i Odense.
Hans far Niels Einert døde da han var lille.
Han voksede op hos sin farmor og farfar på Glentevej 16.
Hans mor blev gift med arbejdsmand Thorvald Jensen Steinsgade 15 i Odense.
De fik to piger, som er Børges halvsøstre.
Børge blev uddannet møbelsnedker og arbejdede hele livet i faget.
Han har fremstillet mange kommoder i sit liv.
De byggede sommerhus på en lejet grund i Kerteminde.
Her tilbragte de næsten hver weekend i sommerhalvåret samt alle ferier.
De havde en køkkenhave, som de havde meget glæde af.
Ragnhild og Børge var gæstfrie og vi var altid velkomne.
Børge døde 2009. 80 år gammel.

1955 Bryllup:
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1990 Ragnhild og Børge ved vores kobberbryllup:

2020 Gravsted på Vor Frue Kirkegård:
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Rene Dalsgaard Pedersen: Min fætter

*16-01-1959

1974 Konfirmation:

Biografi:
Vi har den opfattelse at Rene ikke ønsker kontakt med familien.
Vi ved han er uddannet våbenmekaniker, bor Slettensvej 71, Søhus 5270 Odense N
er gift med Anette og de har en datter.
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Kurt Bruno Alex Hansen: Min morbror

*10-08-1935

Børn:

Biografi:
Kurt er født 10. august 1935 på Palnatokesvej 11 i Odense, hvor han voksede op.
Udlært som blikkenslager med bronzemedalje hos Willy Christensen, Odense.
Blev i 1955 gift med ekspeditrise Any Block Hansen / med kgl. brev af 14. maj 1955.
De har boet til leje to steder i Odense: Kallerupvænget 3 og Roesskovvej 21.
Kurt har som blikkenslager været med til at bygge huse i Odense, men så trak
Lindøværftet.
Her arbejdede han til sin pension, han var bl. a. med til prøvesejlads af de
nybyggede skibe og endte som sikkerhedsrepræsentant.
De byggede hus i Bullerup først i 60'erne.
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Omkring pensionsalderen og på grund af dårligt helbred, solgte de huset i Bullerup
og flyttede i rækkehus i Seden.
Kurt har været enkemand siden 2009.

Any’s biografi:
Any blev født 17. februar 1937 i Oksbøl i Ribe Amt.
Døbt i Aal kirke, Ribe amt den 9. maj 1937.
Forældrene Ejnar Hansen og Anna Bloch Nielsen.
Blev 18. marts 1951 konfirmeret i Korsløkke sogn, Vor Frue kirke.
Ved giftemålet med Kurt 1955 boede Any på Islandsgade 11 i Odense.
Hun fødte tre børn:
Dennie 1955, Liselotte 1957 og Allan 1960.
Da børnene blev større, begyndte Any at arbejde igen.
Hun var en god husmoder, med et stilfuldt hjem.
Any har 6 børnebørn og er oldemor.
Den 4. juli 2009 døde Any på OUH.
Bisættelse fra Seden Kirke Mindelundsvej 47, 5240 Odense.
Any blev 72 år gammel.

1954 Kurt blikkenslager svend:
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1955 Bryllup:

2009 Anys dødsannonce:
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Dennie Bloch Hansen: Min fætter

*24-09-1955

Biografi:
Dennis er født i Albanigade 23 i Odense 1955.
Døbt i Thomas Kingo Kirke, da forældrene Any og Kurt Hansen boede i
Kallerupvænget 3.1.
Dennis er uddannet rørlægger og har arbejdet det meste af sit liv på Lindøværftet.
Han var tillidsmand da Lindø lukkede.
1979 fik Dennis Tina uden at blive gift med moderen.
Først i halvfemserne blev han gift med Anne Marie.
De bosatte sig i Daltoften 117 Agedrup 5320 Agedrup
De fik Kasper 1995.
Dennis har en sejlbåd og familien har holdt ferie i de Danske farvande i mange år.
Dennis er morfar til Tinas tre børn.
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Liselotte Bloch Christensen født Hansen: Min kusine

*03-05-1957

Biografi:
Liselotte vil selv bestemme, hvem hun vil være sammen med.
Vi ved hun er uddannet sygeplejerske, bor Marselis Boulevard 41 Aarhus C, er gift
med Carsten og de har en søn.
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Allan Bloch Hansen: Min fætter

*01-05-1960

Biografi:
Allan blev født på Amtssygehuset i Odense 1960.
Døbt i Thomas Kingos kirke, da forældrene Any og Kurt Boede Roesskovvej 21.
Allan er uddannet mekaniker og kom på Lindøværftet som så mange andre.
Her kom han ud for en arbejdsulykke og beskadigede ryggen.
Det resulterede i alt for tidlig førtidspension.
Allan blev gift og de fik tre børn.
Allan er i dag skilt og bor i Boldbro.
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Afslutning
Til Laursen slægten fandt vi tilbage til Laus Jensen, som er niende generation. Hans
søn Jens Laursen blev født 1796 i Falling sogn, Odder kommune. Efternavnet
Laursen er altså startet for ottende generation siden.
Syvende generation Laus Jensen født 1828 fik 11 børn.
Sjette generation Ole Marius Laursen født 1859 fik 6 børn.
Johannes Laursen født 1890 fik 3 børn.
Holger Høpfner Laursen født 1931 fik 1 barn.
Dvs. vi kan se enden på min gren af familie navnet Laursen.
Til Høpfner slægten fandt vi tilbage til Heinrich Jacob Høpfner som er ottende
generation. Hans søn Christian Gottlob Didrich Høpfner blev født 1822 i Kiel,
Slesvig-Holsten. Han fik 6 børn sammen med Kiestina Maria Petersen født 1820 i
Immervad, 6500 Vojens, Haderslev Amt. Hun er uægte barn af pigen Birthe Catrine
Paulsen.
Efternavnet Høpfner hænger ved i familien. Min mor brugte Høpfner som efternavn på sin arbejdsplads, selvom hun er født Hansen og gift Laursen.
Til Jensen slægten fandt vi tilbage til Jens Jensen, som er niende generation. Hans
søn Jens Jensen Konge blev født 1793 i Øster Sundby, Aalborg. Efternavnet Konge
optræder første gang 1836, og i folketællingerne 1850, 1855 og 1860. I folketællingen 1870 er Konge ikke med mere.
Vi har ikke fundet kilder der fortæller, hvor efternavnet Konge kommer fra.
Hans sønnesøn Johan Evard Jensen blev indkaldt til militæret i Odense. Efter
militærtjenesten blev han på Fyn og blev så min oldefar.
Til Hansen slægten morfars mors gren, fandt vi tilbage til Karen Abelone Knuds
datter, som er niende generation, hun blev født 1790 i Skeby sogn, Odense amt.
Vi har snakket meget om de to uheldige og sikkert ulykkelige piger, der unge fik
barn udenfor ægteskab. Min tipoldemor Karen Hansen fik Anna Mathea Hansine
Olsen og hun fik min morfar Kaj Rasmus Wilhelm Hansen.
Til Hansen slægten morfars fars gren, fandt vi tilbage til Niels Hansen, som er
ottende generation, han blev født 1796 i Gislev sogn, Svendborg amt og vi mener
at hans far hedder Hans Andersen, men vores evner rækker ikke rigtigt til at læse
det gotiske 1700 tals skrift.
Oldefar Hans Marius Hansen blev dømt til at betale børnepenge for Kaj Rasmus
Wilhelm kr. 50 pr år fra 1904, det blev i 1912 hævet til kr. 60 pr. år.
Min moster Gurli Frandsen kontaktede hans familie og et barnebarn svarede, at
der var ingen i familien, der anede at hans farfar havde en dreng uden for
ægteskabet, så det har han holdt godt skjult.
December2020
Susanne og Bent Kirkmand
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