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FORORD
Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden skelen til størrelse, hvad areal angår.Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de beskrevne ejendomme.Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, vejenes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.Billedstoffet er nyt, i mange tilfælde fotograferet til formålet, bl.a. af Kastrup Luftfoto, i alle tilfælde udlånt af ejeren.Alle luftfoto der er optaget af Kastrup Luftfoto og anvendt i bogen, opbevares i deres arkiv, der har far veoptagelser fra 1961 og fremefter. Samme område er fotograferet igen med ca. 5 års mellemrum. Der kan bestilles farveforstørrelser fra dette arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuld arbejde, som kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig håndbog rigere.Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1991/93.

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S
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o

BLA VANDSHUK KOMMUNE

Parret har børnene: Brian, født d. 2.-4.-1986 og Christian,

BAUNHØJVEJ 47, "BAUN- HØJGAARD", VRØGUM, 6840 OKSBØL, tlf. 75- 272064.I/S KIM OG HUGO OLSEN, gårdejere.K.O. er født d. 21.-3.-1963, søn af Rita og Hugo Olsen, gift d. 3.-1.-1987 med Marianne Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 24.- 4.-1963, datter af Kristine og Niels Jacob Thomsen, født d. 22.-2.-1988.H.O. er født d. 15.-12.-1934, gift med Rita, født d. 18.-5.-1939. Parret har børnene: Kim, født d. 21.-3.-1963, Tom, født d. 18.-6.-1965, Tine, født d. 2.-3.-1967 og Per, født d. 14.-11.-1969.K.O. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen og i Samfundsskole Landbrug Kontakt. M.T. er formand for Landboungdom. H.O. overtog gården i 1963 fra Peder Jonsen. K.O. overtog halvparten i 1987. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 2 ha. skov. 70 ha. er forpagtet.Stuehuset er opført efter 1963. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1923 og 1972 ombygget i 1976 og 1980, ungdyrstald med spalter og dybstrøelse fra 1991, lader fra 1980 og 1991, maskinhus fra 1976 og foderhus, der er gylletank samt uden- og indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 100 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 trådsilo og kold lufts tørreri. På gården anvendes lidt løs hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BORREVEJ 2, "BORREGÅRD", BORRE, 6840 OKSBØL, tlf. 75- 271352.TAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1935, søn af Martha og Søren Pedersen, gift d. 28.-6.-1969 med Inger Moesgaard Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 2.-12.-1944, datter af Anna og Valdemar Sørensen. Parret har børnene: Søren, født d. 29.-3.-1970, Birgitte, født d. 3.- 2.-1972 og Jesper, født d. 8.- 12.-1974.T.P. overtog gården i 1969 fra Anker Tobiasen. Gården brændte i 1945.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 22 ha. eng. 75 ha.



-6- er forpagtet. Stuehuset er opført i 1946 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1946 udvidet i 1978, lade fra 1978, maskinhus fra 1974, foderlade fra 1988 og foderhus, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BORREVEJ 9, "VESTERVANG", BORRE, 6840 OKSBØL, tlf. 75- 271043.VAGN GUNDESEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1936, søn af Ane og Alfred Gundesen, gift d. 30.-5.-1961 med Gerda Adsersen, medhjælpende hustru, født d. 25.-12.-1934, datter af Thekle og Albinus Adsersen. Parret har børnene: Anette, født d. 3.-8.-1962 og Jacob, født d. 22.-10.-1964. V.G. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1961 fra sine svigerforældre. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1880. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2,4 ha. eng. 3,3 ha. er lejet.Stuehuset er opført i 1860'erne og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af stalde, som er moderniseret samt ud- og ombygget til kvægstald i 1972, samt maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes varmt vand fra køletank til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til markarbejdet.BORREVEJ 17, "TOFTEGÅRD", BORRE, 6840 OKSBØL.EJNAR KOCK HANSEN, landmand, født d. 17.-12.-1958, søn af Svend Hansen, gift d. 11.-7.- 1986 med Marianne Kock, lærer, født d. 29.-3.-1954, datter af Hans Cornelius Kock. Parret har børnene: Maren og Jens.E.K.H. er medlem af bestyrelsen i Husmandsforeningen og Vestjysk Andel, han har taget grønt bevis. Han overtog gården d. 1.- 8.-1986 fra Jens Ole Pedersen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 3 ha. eng. 17 ha. er forpagtet.Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af 2 kvægstalde, lade og maskinhus, der er gylletank og udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 50 årskøer og 50 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og andel i vindmølle. Der er ansat 1 deltidsmedhjælper på gården.BORREVEJ 23, "HØJGÅRD", BORRE, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271115.JENNY CHRISTA HØJ PEDERSEN, husmor, født d. 30.-5.-1924, datter af Ole Christen Jensen, gift d. 9.-11.-1945 med Egon Heldgård Pedersen, født d. 27.-5.-1921, søn af Veste Heldgård Pedersen. Parret fik børnene: Helene, Kirsten, Vagn og Preben. E.H.P. døde i 1986.Ægteparret overtog gården d. 1.-10.-1961 fra J.C.H.P.'s far, som købte den i 1923. Efter mandens død har J.C.H.P. drevet ejendommen med hjælp fra sønnerne.
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bruges til en del af markarbejdet.

Ejendomsskyld 1.150.000. Areal ca. 46 ha., heraf ca. 10 ha. marginaljord. Ca. 26 ha. er bortforpagtet. "Højgård"s bygninger består af stuehus, kvægstald, svi- nestald, lade og maskinhus. Besætningen er på 5 amme- køer og 4 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs og korn. Der er 2 traktorer og 1 halmpresser. Maskinstation
BROENGVEJ 1, "MØLLEMARKSGÅRD", 6840 OKSBØL.ERIK VIG, gårdejer, født d. 1.-9.-1950, søn af Erna og Jens Nielsen, gift d. 15.-5.- 1976 med Bente Amorsen, sygehjælper, født d. 13.-6.-1951, datter af Atrid og Verner Hansen. Parret har sønnerne: Per, født d. 29.-9.-1984 og Mads, født d. 5.-4.-1989. E.V. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Varde Egnens Landboforening. Han overtog gården i 1978 fra Karl Jepsen. Gården er sammenlagt med en gård, som E.V. overtog i 1975.Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 97 ha., heraf tilkøbt 35,5 ha., der er 37 ha. eng. 30 ha. er forpagtet. Stuehuset er opført i 1873 og restaureret i 1978 samt løbende. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald og lade fra 1978 samt foderhus og maskinhus, der er gylletank, Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 120 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Stuehuset opvarmes ved genindvindingsanlæg fra malkemaskine. På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FILSØVEJ 62, "KATRINESMIN- DE", 6840 OKSBØL, tlf. 75- 277082.VAGN HANSEN, søn af Ida og Chr. Hansen, gift med Birgit Hansen. Parret har børnene: Heidi og Jacob.V.H. overtog gården i 1986 fra sine forældre.Areal 18,8 ha.Hele gården, som består af stuehus, kvægstald, svinestald og lade, er opført i perioden 1947- 1949. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs. Der er 1 traktor. FREDTOFTVEJ 1, BROENG, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271862. FINN GLIBSTRUP, værkstedsassistent, født d. 23.-12.-1949, søn af Gerda og Arne Glibstrup, gift d. 17.-7.-1976 med Bente Kofod Jørgensen, fysioterapeut, født d. 7.-10.-1954, datter af Agnes og Harald Jørgensen. Parret har børnene: Gitte, Tine og Lasse.F.G. er medlem af folkeoplysningsudvalget i Blåvandshuk



-8-Kommune. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra sin mor. Forældrene købte den d. 1.-11.-1946.Ejendomsskyld 820.000. Areal ca. 17,4 ha., heraf ca. 5 ha. eng. I ca. 10 ha. graves der efter sand over og under grundvandsspejlet, det efterlader sig en sø på ca. 6 tdr. land. Stuehuset er opført i 1966 og tilbygget med vinterhave i 1970. Avlsbygningerne består af en lille stald, lade, foderhus og maskinhus, der er ajlebeholder. Besætningen er på 5 ammekøer og 5 ungdyr af racen Hereford samt 4 heste. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og 6 vindmølleanparter. Maskinstation bruges til markarbejdet.FREDTOFTVEJ 2, "FREDTOFTGAARD", FREDTOFT, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271625. PETER LUTZEN, gårdejer, født d. 20.-10.-1962, søn af Birgit og Carl Meinert Lutzen, gift d. 19.-4.-1986 med Lone Skau Møller, landmand, født d. 22.-7.-1961, datter af Erna og Henri Skau Møller. Parret har sønnerne: Rene, født d. 20.-1.-1988 og Daniel, født d. 29.-9.-1989.P.L. er lejrchef på en campingplads. Han overtog gården d. 1.-4.-1989 fra Kristian Fredtoft Jensen. Gårdens historie kan føres tilbage til 1554.Areal 24,8 ha., der er frasolgt 5,5 ha. og lejet 5 ha.Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1950. Gården drives med en besætning på 36 moderfår af racerne Texel og Marsk, desuden er der 4 ammekøer, 1 tyr og 1 ungtyr af racerne SDM og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er økologiske og biodynamiske grøntsager, som sælges fra gården. Maskinstation bruges til markarbejdet.HEDELUNDVEJ 14, "ESKELUND", VRØGUM, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271734.KARL ERIK ESKESEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-5.- 1954, søn af Grete og Åge Andersen, gift d. 19.-6.-1982 med Hanne Jensen, medhjælpende hustru, født d. 29.-10.-1958, datter af Kristiane og Jens Thysen Jensen. Parret har børnene: Kenneth, født d. 13.-2.-1978, Maibrit, fødtK.E.E.A. overtog gården d. 1.-5.-1976 fra sin tante og morbror Henny og Villy Eske- sen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev opført af bedsteforældrene i 1938. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 12 ha. Stuehuset er opført i 1942 og restaureret i 1979 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 udvidet i 1978, svinestald fra 1938 ombygget til kvægstald, maskinhus fra 1975, lade fra 1978 og foderhus, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Stuehuset opvarmes ved udvinding af vand fra mælketank. Sønnen Kenneth hjælper til på gården. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HEDELUNDVEJ 17, HEDELUND, 6840 OKSBØL, tlf. 75-272266. BENNY PREBEN HANSEN, gårdejer, født d. 11.-3.-1957, søn af Karen og Andreas Hansen, gift d. 10.-9.-1988 med Lene Sand- berg Nielsen, plejehjemsassistent, født d. 1.-10.-1962, datter af Tove og Orla Nielsen. Parret har datteren Maria, født d. 10.-7.-1991. B.P.H. er ansat som traktormekaniker. Han overtog gården i 1988



-9- fra Vera og Hans Ehmsen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret i 1972 og 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus fra omkr. 1920. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer, 4 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rotorharve. B.P.H. driver maskinstationsarbejde. HEDELUNDVEJ 18, HEDELUND, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271239. DAN OG THORKILD JAGER ANDERSEN, gårdejere.D.J.A. er født d. 24.-3.-1921, og T.J.A. er født d. 2.-8.-1924, sønner af Ane og Marius Jager Andersen. T.J.A. er gift d. 9.-3.-1957 med Karen Johanne Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 23.-11.-1932, datter af Frida og Niels Jacob Kristensen. Parret har børnene: Ewind, født d. 2.- 7.-1958, Inga, født d. 28.-5.-1960, tvillingerne Gurli og Edith, født d. 3.-6.-1961 og Arne, født d. 20.-12.-1966.D.J.A. har været på Borris Landbrugsskole og er repræsentantskabsmedlem i Kløver Mælk. T.J.A. har været på Korinth Landbrugsskole. Brødrene overtog gården d. l.-l.- 1953 fra deres forældre. Faderen købte gården i 1911, den brændte i 1922.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 39,6 ha. Der er lejet 5,5 ha.Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922 siden moderniseret, svinestald fra 1922 udvidet omkr. 1955, lade, foderhus og maskinhus, der er indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 23 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges markarbejdet.HEDELUNDVEJ 19, HEDELUND, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271249.MAX SIMONSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1927, søn af Betty og Andreas Simonsen, gift d. 10.-9.-1955 med Vanda Jensen, medhjælpende hustru, født d. 27.-4.-1932, datter af Ida og Emil Jensen. Parret har børnene: Søren, født d. 29.-6.-1956, Mogens, født d. 28.-9.- 1958, Kirsten, født d. 6.-12.-1962 og Andreas Bo, født d. 10.-5.-1966.M.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1954 fra sine forældre. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev opført af bedstefaderen i 1914.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 21,5 ha., der er 10 ha. eng. 16 ha. er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, ungdyrstald udvidet i 1968, svinestald fra 1967, lade og maskinhus fra 1975 samt foderhus. Gården drives med en besætning på 15 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM, desuden produceres der 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til tørreri. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til markarbejdet.
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skole. Han overtog gården d. 1.-1.-1958 fra sine1911, han opdyrkede en stor del af jorden fra hede.

HEDELUNDVE3 20, "FLADH03- GÅRD", HEDELUND, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271246.VERNER PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1931, søn af Birgitte og Peder Poulsen Pedersen, gift d. 1.-3.-1958 med Esther Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 8.-3.-1934, datter af Karen og Niels Christian Pedersen. V.P. er leder af 4H-arbejdet og har været på Høng Landbrugsforældre. Faderen købte gården iEjendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha., der er 3,3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1975 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 udvidet i 1966, svinestald fra 1924 ombygget til sostald i 1971, lade fra 1924 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. V.P. er medlem af Blåvandshug Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til markarbejdet.HEDELUNDVE3 22, VRØGUM, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271046.EMIL BUHL, major, født d. 13.-7.-1930, søn af Minna og Henry Buhl, gift d. 5.-9.- 1953 med Elli Andersen, husmor, født d. 27.-2.-1930, datter af Laura og 3ohannes Andersen. Parret har børnene: Lili, Peter, Karsten og Karin.E.B. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra Annie Lindkvist.Ejendomsskyld 660.000. Areal 10,8 ha. Der er bortforpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1978. Gårdens besætning er på 25 moderfår. Der er 1 traktor.3EGUMVE3 5, 3EGUM, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271444.HENNY HANSEN OG LOTTE HVALSØE, gårdejere.H.H. er født d. 28.-4.-1957, datter af Ketty og Christian Hansen. L.H. er født d. 9.-1.-1947, datter af Ninna og Vilhelm Hvalsøe.H.H. og L.H. driver gården under navnet "I/S Hansen og Hvalsøe". De overtog den d. 6.-8.-1990 fra Vita og Teddy Sørensen.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 44 ha., heraf 9 ha. hede, eng og skov.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret omkr. 1980. Avlsbygningerne består af drægtigheds- og farestald fra 1980, klimastald fra 1984, lade og maskinhus, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 170 årssøer, der sælges 3.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.LYNGBOVE3 7, VRØGUM, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271524.POUL ERIK BECH, landbrugskonsulent, født d. 2.-4.-1939, søn af Mathilde og Marius Bech, gift d. 10.-7.-1982 med Bente Aabo Brask, socialpædagog, født d. 24.-8.-1957, datter af Bodil og 3ørgen Iver Brask. Parret har børnene: Mads, født 31.-10.-1983 og Morten, født d. 22.-1.-1988. B.Aa.B. er medlem af Folkeoplysningsudvalget i BlåvandshukKommune. P.E.B. har været på Kærhave og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra Laurids Høy. Gårdens historie kan føres tilbage til 1837.



-11-Areal 17 ha., heraf 4 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i det 18. århundrede, det er omfattende restaureret i 1957 og udvidet i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade. Gården drives med en besætning på 3 ammekøer, 2 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 2 heste samt høns og kalkuner. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehuset. P.E.B. er medlem af Blåvandshuk Vindmøllelaug.LYNGBOVEJ 11, "LUNGBO- GAARD", 6840 OKSBØL, tlf. 75- 272432.KNUD GADE FREUND, læge, født d. 14.-5.-1955, søn af Stella og Aksel Freund, gift d. 25.-8.- 1979 med Susanne Stammose, korrespondent, født d. 25.-8.-1959, datter af Martha og Nørgård Stammose. Parret har børnene: Sarah, født d. 13.-3.-1983, De- bra, født d. 2.-5.-1984 og Frederik, født d. 18.-5.-1992.K.G.F. overtog gården d. 1.-5.-1986 fra Gunnar Jessen.Ejendomsskyld 880.000. Areal 15,5 ha., heraf 2,8 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 restaureret omkr. 1987, maskinhus fra 1982 og lade. Gården drives med en besætning på 7 ammekøer, 5 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 16 moderfår af racen Hvidhovedet Marsk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græs. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.MARKSKELVEJ 6, SØNDERBØL, 6840 OKSBØL.RIKARD JESSEN, født d. 20.- 12.-1910, søn af Jes Chr. Jessen, gift d. 21.-10.-1936 med Christiane Christensen, født d. 16.-1.- 1911, datter af Peder (Brandt) Christensen. Parret har 5 børn. R.J. overtog gården d. 1.-10.- 1936.Areal 15 ha., der er frasolgt 14,5 ha.Gårdens besætning er på 6 årskøer kartofler. Der er 1 traktor. af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
SØHUSEVEJ 2, "LYKKEGAARD", VESTER VRØGUM, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271220.ERIK GRAUNGAARD PETERSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1925, søn af Metha og Jørgen Petersen, gift d. 18.-5.-1959 med Gerda Jeppesen, medhjælpende hustru, født d. 10.-8.-1936, datter af Erna og Ejner Jeppesen. Parret har børnene: Sussi, født d. 13.- 4.-1960 samt tvillingerne Kjeld og Karin, født d. 10.-9.-1962.E.G.P. er ansat som gravemester. Han overtog gården i 1959 fra sine forældre, som



-12- købte den i 1929. Ejendomsskyld 990.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 2,2 ha.Stuehuset er opført omkr. 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910, svinestald fra 1967, lade, foderhus og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og græs til tørreri. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.SØHUSEVEJ 4, SØHUSE, 6840 OKSBØL, tlf. 75-272169.LEIF CONRADSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1956, søn af Ketty og Harald Conradsen, gift d. 14.-10.-1978 med Britta Hestbech, ekspeditrice, født d. 15.-10.-1956, datter af Karen og Meinhardt Hestbech. Parret har børnene: Rene Christian, født d. 23.-12.- 1976, Heidi, født d. 27.-9.-1979, Glenn, født d. 22.-7.-1984 og Henri, født d. 2.- 5.-1992.L.C. er ansat som skovarbejder og er butiksuddannet. Han overtog gården i 1985 fra Dagny og Sofus Damkier.Ejendomsskyld 600.000. Areal 14 ha., heraf 9 ha. eng. Der er lejet 14 ha.Stuehuset er opført i 1788 og restaureret omkr. 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1788 og lade fra 1962. Gården drives med en besætning på 9 ammekøer, 2 ungdyr og 11 slagtekalve af racen Hereford, desuden er der 60 moderfår af racen Texel. Der er 1 traktor, halmfyr anvendes til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til markarbejdet. SØHUSEVEJ 6, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271237.HAKON HANSEN, gårdejer, født d. 29.-9.-1930, søn af Olga og Janus Hansen, gift d. 9.-10.-1956 med Ruth Ladegaard, udearbejdende, født d. 18.-5.-1936, datter af Anne Marie og Ejnar Ladegaard. Parret har børnene: Preben, født d. 23.- 12.-1957, Anette, født d. 18.-10.-1959, Jan Varmo, født d. 29.-8.-1961 ogBirgit, født d. 1.-11.-1965.R.L. er medlem af Menighedsrådet. H.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sine forældre. Nuværende ejer er mindst 6. generation på gården.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 49,5 ha., heraf 11 ha. eng.Stuehuset er opført i 1820 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, svinestald fra 1964, lade og maskinhus fra 1979 samt foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion, der produceres 300 stk. årligt, desuden er der 18 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.SØHUSEVEJ 10, "SØHUSEGÅRD", SØHUSE, 6840 OKSBØL, tlf. 75- 271820.EGON KRISTENSEN, indkøbschef, født d. 14.-3.-1943, søn af Katrine og Vagn Kristensen, gift 27.-8.-1988 med Conny Olesen, oversygeplejerske/medejer af gården, født d. 20.-12.-1954, datter af Ragna og Børge Juhl Olesen. Parret har sønnerne: Kim, født d. 24.-9.-1989 og Klaus, født d.



-13- 17.-8.-1991. Parret overtog gården i 1988 fra Ole Gram Hansen.Ejendomsskyld 990.000. Areal 42 ha., heraf 26 ha. eng.Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af lade fra 1960'erne og maskinhus fra 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 rendegraver. Parret er medlemmer af Nørremarkens Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til markarbejdet.SØHUSEVEJ 12, "NØRREGÅRD", SØHUSE, 6840 OKSBØL, tlf. 75- 271318.AKSEL JØRGENSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1930, søn af Ingeborg og Vilhelm Jørgensen, gift d. 22.-2.-1953 med Gunhild Gra- ungård, medhjælpende hustru, født d. 23.-9.-1932, datter af Kristiane og Hans Graungård. Parret har børnene: Ingeborg, født d. 3.-5.-1953, Richard, født d. 28.-10.-1954, Flemming, født d. 27.-9.-1958 og Bente, født d. 18.-11.-1969.A.J. overtog gården d. 1.-6.-1964 fra morbroderen Peder Mathisen. Nuværende ejer er 7. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 52 ha., heraf 22 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1867 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1916, ungdyrstald fra 1972 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TROLDHOLMVEJ 11, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271186.ERIK JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1951, søn af Astrid og Henning Pedersen, bor sammen med Inger Møller, pædagogmedhjælper, født d. 22.-9.-1953, datter af Karen og Niels Møller. Parret har døtrene: Jeanette, født d. 28.-1.-1979 og Janni, født d. 11.-6.-1982.E.J.P. er overkonstabel. Han overtog gården i 1986 fra Musse og Sigurd Lamberthsen. Ejendomsskyld 690.000. Areal 21 ha., heraf 8 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1920 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, korn og raps. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker. Halmfyr bruges til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.TROLDHOLMVEJ 15, "TROLDHOLM", 6840 OKSBØL, tlf. 75- 272046.HENNING MUNDBJERG, gårdejer, født d. 30.-11.-1954, søn af Oda og Jens Kristian Mundbjerg, gift d. 10.-12.-1977 med Elin Norby Gjødsbøl, født 23.-6.-1955, datter af Ingeborg og Åge Gjødsbøl. Parret har børnene: Lene, født d. 12.-1.-1983, Karin, født d. 9.-4.-1985 og Espen, født d. 26.-2.-1990.H.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1983 fra Harald Konradsen. Gården er genopført efter en brand i 1928.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 17 ha. eng. 14 ha. er forpagtet.Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-



-14- stald fra 1928 ombygget til svinestald i 1985, svinestald udvidet i 1985 og 1989 samt maskinhus, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres 2.200 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest og 1 føl. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Staldvarme anvendes til opvarmning af stuehuset.VESTERBYVEJ 4, "FLODBANKGAARD", 6840 OKSBØL, tlf. 75-271211.LAURIDS SKOV IVERSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1945, søn af Anna og Søren Skov Iversen, gift d. 27.-10.-1972 med Anne Grete Kallehauge Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 18.-4.-1952, datter af Margrethe og Laurids Sørensen. Parret har børnene: Lene, født d. 7.-1.-1974, Jette, født d. 14.-3.-1976 og Søren, født d. 31.-12.-1979.L.S.I. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra bedstefaderen Laurids Poulsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.690.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er lejet 110 ha.Stuehuset er opført i 1919. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald og spaltestald fra 1931, maskinhuse fra 1968, 1976 og 1991 samt lade, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 160 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. VIGTOFTVEJ 15, VIG TOFT, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271235.HENNING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1942, søn af Rikke og Arthur Christensen. H.C. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1970 fra sine forældre. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1842 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942 udvidet i 1972, lade fra 1942 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og plansilo. Man har 1 skoledreng til hjælp. Maskinstation bruges til markarbejdet.VIGTOFTVEJ 21, "VIGTOFT NYGAARD", VIGTOFT, 6840 OKSBØL, tlf. 75-271223. HENNING POULSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1952, søn af Gitte og Kristian Poulsen. H.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af Samfundskontaktudvalget. Han overtog første halvpart af gården i 1978 og resten i 1986 fra sine forældre. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen opført i 1924.Areal 70 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 10 ha. skov og eng. 20 ha. er forpagtet. Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, ungdyrstald fra 1974, svinestald ombygget til kvægstald i 1979, lade fra 1979, maskinhus fra 1990 og foderhus, der er gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede, raps og byg. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 trådsilo og kold lufts tørreri. Varmt vand fra køletank anvendes til opvarmning af stuehuset. H.P.'s far hjælper til på gården, desuden er der 1 fast medhjælper og lidt løs medhjælp. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-15-

BRAMMING KOMMUNE

AIKEVEJ 2, AIKE, 6690 GØR-DING, tlf. 75-178537.LAURIDS KARL HANSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1927, søn af Kirstine Dorthea og Emil Hansen, gift d. 25.-2.-1956 med Elly Christoffersen, rengøringsassistent, født d. 24.-9.-1928, datter af Marie og Christoffer Christoffersen. Parret har børnene: Knud, født d. 9.-4.-1952, Bente, født d. 31.-12.-1957, Tove, født d. 3.-2.- 1960 og Preben, født 8.-2.-1962.L.K.H. overtog gården i november 1958 fra Egon Hansen.Ejendomsskyld 470.000. Areal 10 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset, som er opført efter brand i 1938, er restaureret løbende. Maskinhuset er opført i 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er maltbyg. Der er 1 traktor på gården.AIKEVEJ 3, "LUNDBÆKGÅRD", AIKE, 6690 GØRDING, 75-178488. SØREN SKØDT JENSEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1954, søn af Gerda og Knud Jensen, gift d. 11.-6.-1977 med Bente Vogt, slagtermedhjælper, født d. 25.- 4.-1955, datter af Astrid og Ejnar Vogt. Parret har døtrene: Pernille, født d. 4.-3.-1979 og Rikke, født d. 20.-10.-1982.S.S.J. er uddannet tømrer og udfører maskinstationsarbejde. Han overtog gården i 1983 fra Arne Jensen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 0,5 ha., der er desuden forpagtet 55 ha.Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948, som er ombygget til maskinhus i 1992, spaltestald og lade fra 1976 og maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, 1 luftsprøjte, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.ALSBROVEJ 3, "ALSBROHØJ", ALSBRO, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173723.ANDERS ANDERSEN, husmand, født d. 22.-12.-1931, søn af Kirsten Marie og Hans E. Andersen, gift d. 6.-4.-1957 med Gudrun Skanderup Sloth, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-10.-1933, datter af Ingrid og Kresten Sloth. Parret har børnene: Bente, født d. 25.-1.-1960 og Jørgen, født d. 15.-5.-1967.A.A. overtog gården i 1967 fra Hans Ebbesen Andersen.Ejendomsskyld 620.000. Areal 12,3 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. mose.



-16- "Alsbrohøj"s stuehus er opført i 1925 og udvidet i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1925 samt svinestald fra 1967. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der sælges 50 stk. slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer af blandet race. Der produceres korn til salg. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.
ALSÆDVEJ 25, DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179030.KIM BRUNNING POULSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1961, søn af Vita og Per Bo Poulsen, gift d. 5.-7.-1987 med Eva Jørgensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 1.-1.-1962, datter af Gudrun og Aage Jørgensen. Parret har sønnen Flemming, født d. 9.-6.- 1991.K.B.P. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1987 fra svigerfaderen, Aage Jørgensen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 46,6 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 4,6 ha. skov og vedvarende græs.Stuehuset er opført i 1961 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, som er udvidet omkring 1970, silohus fra 1988, lade fra 1973 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 fodermester og 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til høst.

brugsskole. Han overtog gården i 1961 fra faderen.

ANNESMINDEVEJ 1, "ANNAS- MINDE", FONAGER, 6690 GØRDING, tlf. 75-178164.TAGE SKOV, gårdejer, født d. 9.-10.-1934, søn af Sigrid og Aage Skov, gift d. 30.-9.-1961 med Hanne Wium, medhjælpende ægtefælle, født d. 16.-1.-1938, datter af Gudrun og Eigild Wium. Parret har børnene: Lene, født d. 29.-7.-1963 og Claus Skov, født d. 28.-4.-1967.T.S. har været på Tune Land-Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 45 ha., heraf 5 ha. varig græs.Stuehuset er opført i 1874 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, som er udvidet i 1979, ungdyrstald og lade fra 1967, begge restaureret i 1982, samt maskinhus fra 1990. Der er gylletank, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 53 årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer og kold lufts tørreri. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges lidt maskinstation.



-17- ANNESMINDEVEJ 6, "FONAGER- GAARD", FONAGER, 6690 GØRDING, tlf. 75-178760.TAGE BOYSEN, gårdejer, født d. 25.-10.-1951, søn af Valborg og Peder Boyesen, gift d. 30.-9.- 1977 med Kirsten Annette Schrøder Knudsen, gårdejer, født d. 11.-2.-1957, datter af Else og Anthon Schrøder Knudsen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 10.-10.-1978, Martin, født d. 4.- 8.-1982 og Kim, født d. 26.-11.- 1987. T.B. overtog gården i 1977 fra svigerforældrene.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 10 ha. vedvarende græs. Stuehuset er opført i 1909 og restaureret omkring 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909, som er renoveret i 1974 og udvidet i 1983, svinestald fra 1909, som er ombygget til ungdyrstald i 1979, lade fra 1909, som er udvidet i 1940, samt foderhus og maskinhus fra 1986. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 67 årskøer, 100 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm og kold lufts tørreri. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges maskinstation.ANNEXGADE 21, "VEJRUP MASKINSTATION", VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190170.TAGE MORTENSEN, maskinstationsejer, født d. 23.-12.-1936, søn af Juliane og Niels Mortensen, gift d. 11.-8.-1962 med Mona Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 1.-11.-1942, datter af Agnes og Holger Pedersen. Parret har børnene: Per, født d. 22.-11.-1962, Tina, født d. 25.- 5.-1964 og Ole, født 25.-9.-1966.T.M. overtog gården d. 1.-2.-1962 fra Holden Fogh.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 7 ha., heraf 0,55 ha. skov.Stuehuset er opført i 1976. Maskinhusene er opført i 1976 og 1980, halvtagsbygningerne er opført løbende. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og græs. På gården er der 7 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 slamsuger, 3 bigballepressere, 2 roesåmaskiner samt diverse maskiner til drift af maskinstation. Der er 3 fuldtids og 1 deltids medhjælper på maskinstation.T.M. ejer også Hovedvej Al 51, 6740 Bramming. BENDIKSENSVEJ 1, TØMMERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170025. ARNE RASK JENSEN, postarbejder, født 29.-5.-1936, søn af Anna og Bendiks Jensen.A.R.J. overtog gården i 1971 fra Karl Jensen.Ejendomsskyld 270.000. Areal 0,55 ha., der er frasolgt 15,5 ha. Stuehuset, som er opført omkring 1900, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg-stald fra 1961 og svinestald og lade fra omkring 1900.



-18- BENDIKSENSVE3 6, "B3ERRE- GAARD", TØMMERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170072. HOLGER BENDIKSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1934, søn af Martha og Laust Bendiksen, gift d. 21.-12.-1957 med Laura Winther, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-5.-1936, datter af Erna og Aage Winther. Parret har døtre- ne: 3ette, født d. 10.-9.-1960 og Lene, født d. 25.-8.-1962.H.B. har været på Borris Landbrugsskole, han han er medlem af kommunalbestyrelsen i Bramming Kommune og formand for den lokale andelsforening. Han overtog gården d. 1.-2.-1958 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som rummede en høkerforretning indtil omkring 1890.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha., desuden er der forpagtet 15 ha. Der er 18 ha. marskjord.Stuehuset er opført i 1870 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1870, som er udvidet løbende og ombygget til svinestald i 1988, svinestald fra 1962, lade fra 1933, maskinhus fra 1980 og foderhus fra 1978, som anvendes til svin om sommeren. Der er 2 gastætte siloer og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 2.600 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehuset.BIRKESIGVE3 1, TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173480.E3NAR BAGER, gårdejer, født d. 24.-10.-1925, søn af 3ohan Bager, gift d. 21.-9.-1953 med Else Marie 3akobsen, født d. 8.- 3.-1933, datter af Karl Ingvardt 3ohansen. Parret har døtrene: Inge Marie, født d. 28.-1.-1955, Sonja, født d. 21.-5.-1958 og Lisbeth, født d. 26.-3.-1962.E.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1953 fra Niels Kristian 3ensen.Ejendomsskyld 610.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er desuden lejet 5,5 ha. Stuehuset er opført i 1936 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1966, som er udvidet og renoveret i 1980, samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 54 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 ballepresser. Der bruges lidt maskinstation.BIRKESIGVE3 2, "VIRKELYST", TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173423.3OHANNES KRISTIAN MARIUS LARSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1911, søn af 3ohan- ne og Morten Larsen, gift d. 11.-1.-1939 med Anna Kirstine 3æger, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-6.-1918, datter af Christiane og Mathis 3æger. Parret har børnene: Karl Erik, født d. 21.-4.-1940, Inga, født d. 3.-9.-1944 og Annelisse, født 14.-4.-1949.3.K.M.L. overtog jorden i 1946 og opførte gården i 1952.Ejendomsskyld 510.000. Areal 14,4 ha., der er bortforpagtet 6 ha.



-19- "Virkelyst"s stuehus er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1952 samt maskinhus og garage fra 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 1 traktor på gården, og der bruges maskinstation til høst.
BIRKESIGVEJ 3, TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174090.HANS BRINK, husmand, født d. 31.-7.-1928, søn af Mette Kirstine og Søren Brink, gift d. 18.- 11.-1952 med Martha Nielsen, husmoder, født d. 7.-4.-1933, datter af Anne Marie og Aksel Nielsen. Parret har datteren Jytte, født d. 31.-5.-1969.H.B. overtog gården i 1963 fra Kristian Sørensen.Ejendomsskyld 500.000. Areal 12 ha., heraf 1 ha. mose, der er bortforpagtet 11 ha.Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, lade fra 1952, som er ombygget til stald i 1967, samt hønsehus og maskinhus fra 1964. Der er 1 traktor på gården.

Karsten Jensen. Ejendomsskyld 270.000. Areal 1 ha., Stuehuset er opført i 1923 og restaureret løbende.

BJERNDRUPVEJ 2, NØRRE GØRDING, 6690 GØRDING, tlf. 75- 178271.JENS HANSEN SKOV, husmand, født d. 30.-8.-1919, søn af Marie og Anders Pedersen Skov, gift d. 10.-12.-1948 med Inger Sørensen, husassistent, født d. 9.-10.-1923, datter af Helga og Holger Refs- lund Sørensen. Parret har børnene: Helga, født d. 29.-5.-1949 og Knud, født d. 1.-4.-1956.J.H.S. overtog gården i 1949 fra der er frasolgt 6 ha.Avlsbygningerne består af kvæg-stald fra 1923, som er ombygget til svinestald i 1975, og lade fra 1952.BJERNDRUPVEJ 3, "PETERSGAARD", BJERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178795. SØREN PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1948, søn af Grete og Niels Sigvard Nielsen, gift d. 30.-11.-1974 med Gerda Ladefoged, medhjælpende ægtefælle, født d. 21.-2.-1948, datter af Doris og Oskar Ladefoged. Parret har sønnerne: Jakob, født d. 7.-10.-1976 og Morten, født d. 9.-2.-1981.S.P.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog første halvpart af gården i 1977, anden halvpart i 1980 fra sin far. Nuværende ejer er 9. generation på gården, hvis historie kan føres tilbage til omkring 1719.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 10,7 ha., der er 6 ha. mose og vej.



-20- "Petersgaard"s stuehus er opført i 1954 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922, som er udvidet i 1956, ungdyrstald fra 1964, staklade fra 1956, lade fra 1946, foderhus fra 1976 og maskinhus fra 1979. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 100 ungdyr og ca. 30 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. På gården er der4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper og 1 skolebarn til hjælp på gården.BJERNDRUPVEJ 9, "SIESGÅRD", SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190158.AAGE CHR. HENRIKSEN, gårdejer, født 8.-7.-1942, søn af Frida og Anders Henriksen, gift d. 24.-9.-1966 med Inger Thomsen, medhjælpende ægtefælle, født 15.-12.-1941, datter af Gerda og Arne Thomsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 29.-3.-1972 og Christian, født d. 19.-7.-1975.Aa.C.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1967 frasin far.Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i perioden 1976-80. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, som er udvidet i 1983, svinestald fra 1969, foderhus fra 1983 og maskinhus i 1976. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM; desuden sælges 900 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er 1 skolebarn til hjælp på gården og der bruges maskinstation.BJERNDRUPVEJ 10, NØRRE GØRDING, 6690 GØRDING, tlf. 75- 178843.HANS PEDERSEN, husmand, født d. 8.-2.-1922, søn af Kathrine og Mads Pedersen, gift d. 24.-4.- 1954 med Ruth Hansen, hjemmehjælper, født d. 12.-3.-1931, datter af Oline og Jens Hansen. Parret har børnene: Kaj Erik, født d. 5.-6.-1955, Bjarne, født d. 11.-9.-1956, Anna Elisabeth, født d. 1.-9.-1960 og Bente,født d. 7.-5.-1967. H.P. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1954 fra Mads Pedersen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 12 ha.Stuehuset er opført i 1876 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1900, kvægstalden er ombygget omkring 1930-31. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er 1 traktor på gården og der bruges maskinstation.



-21- B3ERNDRUPVE3 14, "ELMEGÅRDEN", B3ERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178725.SVEND ERIK POULSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1953, søn af Maren og Hans Gotfred Poulsen, gift d. 27.-10.-1979 med Else Mette Lauridsen, social- og sundhedshjælper, født d. 28.-12.-1954, datter af Helga og Ove Lauridsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 14.-4.-1981, Torben, født d. 4.-2.-1983, Lisbeth, født d.19.-6.-1986 og Charlotte, født d. 10.-12.-1989.S.E.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 47 ha., heraf 5 ha. skov og krat. Der er desuden forpagtet 60 ha.Stuehuset er opført i 1915 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1915, som er udvidet flere gange, senest i 1986, svinestald fra 1915, som er ombygget til ungdyrstald i 1983, lade fra 1915, foderhus fra 1986 og maskinhus fra 1975. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 100 årskøer og 160 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsbyg, raps og hvede. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges maskinstation.B3ERNDRUPVE3 16 B3ERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178459. FREDE NEDERGAARD, gårdejer, født d. 10.-10.-1948, søn af 3o- hanne og Christian Nedergaard, gift d. 26.-5.-1973 med Else Hald, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-1.-1952, datter af Lilly og Alfred Hald. Parret har døtrene: Rikke, født d. 18.-7.- 1978 og Linda, født d. 24.-4.- 1980. F.N. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-11.-1972 fra Marie og Carlo Andersen.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 26,5 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er desuden forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald og kalvestald fra 1954, begge restaureret i 1979, samt maskinhus og foderhus fra 1979. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården og der bruges maskinstation til høst.B3ERNDRUPVE3 22, "TOFTE- GAARD", SDR. VE3RUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190080.KNUD WENZEL, gårdejer, født d. 22.-7.-1940, søn af Nanna og Magnus Wenzel, gift d. 23.-5.-1968 med Else 3uhl, køkkenmedhjælper, født d. 16.-4.-1947, datter af Inger og Niels 3uhl. Parret har sønnerne: Morten, født d. 6.-3.- 1969, Thomas, født d. 7.-3.-1970, Hans, født d. 11.-9.-1973 og



-22-Jørn, født d. 25.-3.-1977. K.W. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1982 fra Chr. Hansen.Ejendomsskyld 850.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. eng. Desuden er der forpagtet 12 ha. Stuehuset er opført i 1864 og restaureret omkring 1973-74. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1966 og maskinhus fra 1967, som er udvidet omkring 1985. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 30 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer og der bruges maskinstation til høst. BJØVLUNDVEJ 5, "EGELYKKE", NR. LOVRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178463.HANS ANDERSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1931, søn af Irene og Poul Andersen, gift d. 12.-12.- 1958 med Inger Hansen, født d. 6.-12.-1938, datter af Søren Hansen. Parret har børnene: Birthe, født d. 16.-8.-1959, Rita, født d. 11.-2.-1961, Poul-Erik, født d. 24.-6.-1962, Doris, født d. 1.-8.- 1963, Anette, født d. 8.-1.-1967,Kurt, født d. 20.-6.-1972, Ulla, født d. 19.-8.-1973 og Ove, født d. 10.-1.-1975.H.A. er bestyrelsesmedlem i Vejrup Husmandsforening og han har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1970 fra Marinus Bøgh.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27,6 ha.Stuehuset er opført omkring 1911 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1974 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, ca. 50 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til høst.BJØVLUNDVEJ 6, "SKOVLY", NR. LOVRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178310.SVEND OLE OLESEN, specialarbejder, født d. 6.-7.-1932, søn af Marie og Kristian Olesen, gift d. 15.-6.-1957 med Ingrid Nielsen, rengøringsassistent, født d. 23.-7.-1936, datter af Anna Kathrine og Ejnar Thulstrup Nielsen. Parret har børnene: Lars Ole, født d. 10.-3.-1962, og tvillingerne Jette og Lone, født d. 11.-7.-1970.S.O.O. overtog gården i 1957 fra Kristian Antoniosen.Ejendomsskyld 430.000. Areal 6 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1926, er restaureret løbende. Kvægstalden er opført i 1926, garagen i 1981. Gården drives med en besætning på 3 ammekøer og 2 ungdyr af racen Limousine. Der produceres korn til salg. Der er 1 traktor på gården og der bruges maskinstation.BOLDINGVEJ 1, GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190145.LEIF GABRIEL CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1936, søn af Olga Marie og Peder Gabriel Christensen, gift d. 19.-7.-1959 med Gudrun Anne Lise Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-5.-1940, datter af Magdalene Marie og Hans Kristian Hansen. Parret har børnene: Doris, født d. 13.-12.-1959, Karsten Gabriel, født d. 6.-5.-1961 og Bente, født d. 9.-9.-1965. L.G.C. overtog jorden i 1960 og opførte gården samme år. Ejendomsskyld 810.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3,5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1960 og udvidet i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra



-23- 1960, lade og maskinhus fra omkring 1964 og foderhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 14 ammekøer og 16 ungdyr af racen Limousine. Der produceres græs til salg. Der er 2 traktorer på gården og der er 1 skolebarn til hjælp.BRAMMINGBORGVEJ 1, "ENGHOLM", BRAMMING HOVEDGÅRD MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173471.GUNNER SEJRSGAARD-JACOB- SEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1939, søn af Aase og Harald Sejrsgaard- Jacobsen, gift d. 18.-2.-1961 med Tove Ottosen, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-10.-1941, datter af Johanne og Chr. Ottosen. Parret har sønnen Karsten, født d. 20.-7.-1961, Karsten er medejer af gården.G.S.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Peder og Ole Davidsen. Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 25 ha., desuden er der forpagtet 50 ha. Der er 6 ha. eng.Stuehuset er opført i 1916, det er udvidet i 1985 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916, som er udvidet flere gange, senest i 1977, svine- stald fra 1978, foderhus fra 1990 og maskinhus fra 1976. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagte- kalve af racen SDM; desuden er der en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 1.300 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo. Der er 1 fodermester og 2 skoledrenge til hjælp på gården.BRAMMINGBORGVEJ 7, "BRAMMINGE NYGAARD", BRAMMING HOVEDGÅRD MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173791.ERIK BUCH, gårdejer, født 5.-6.-1934, søn af Else Marie og Hans Buch, gift d. 14.- 1.-1961 med Jonna Kronborg, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-11.-1939, søn af Martha og N.A. Kronborg. Parret har døtrene: Anne Mette, født d. 7.-2.-1966 og Inger, født d. 31.-3.-1969.E.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1971 fra Gerda og Knud Jensen.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 86,7 ha.Stuehuset er opført i 1886 og restaureret løbende. Det gamle stuehus fra omkring 1800 anvendes som fodermesterbolig. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1886, som er renoveret løbende, kvægstald fra 1834, som er renoveret i 1950, lade fra 1886 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en svineproduktion. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede, byg, spinat, rødsvingel og frø. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er 1 fodermester på gården og der bruges maskinstation.BRAMMINGBORGVEJ 11, SMEDEGÅRD, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173724.JAN RUNGE KRUSE, murermester, født d. 20.-4.-1966, søn af Gerda og Hans Runge Kruse, bor sammen med Jane Klingenberg, syerske, født d. 17.-7.-1968, datter af Karin og Aage Klingenberg. Parret har datteren Pernille, født 10.-9.-1992.J.R.K. overtog gården 1.-8.-1992



-24- fra sine forældre.Ejendomsskyld 510.000. Areal 16,2 ha., heraf 3 ha. skov, der er udlejet 10 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1929 samt maskinhus fra 1990. Gården drives med en hjortebestand på 33 hjorte. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.BRAMMINGBORGVEJ 13, "EGEVANG", SMEDEGÅRD, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173970.NELLY MARIE FRANDSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1925, datter af Mette Marie og Kristian N. Kristensen, gift d. 21.-4.-1951 med Henry Vesterlund Frandsen, født d. 7.-3.-1925, søn af Marie og Kristian Frandsen. H.V.F. døde i 1991. Parret fik børnene: Erik, født d. 16.-6.-1952, Ole, født d. 4.-7.-1955, Inger, født d.Parret overtog gården d. 1.-3.-1951 fra Kristian Vilster.Ejendomsskyld 580.000. Areal 16,2 ha., der er bortforpagtet 11 ha.Stuehuset er opført i 1930, det er udvidet i 1965 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, som er ombygget i 1961, samt maskinhus fra 1976. Der er 2 traktorer på gården.BRAMMINGBORGVEJ 15, AIKE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178390. HANS JENSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1917, søn af Ida Marie og Søren Lassen Jensen, gift d. 12.- 11.-1943 med Maren Hansigne Appel, medhjælpende ægtefælle, født d. 2.-1.-1923, datter af Bodil og Jens Appel. Parret har børnene: Ida, født d. 6.-12.-1944, Karen, født d. 13.-1.-1946, Arne, født d. 29.-11.-1959 og Ulla, født d. 30.-4.-1961.H.J. overtog gården i 1943 fra Finnemann.Ejendomsskyld 800.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 23 ha.Stuehuset er opført i 1949 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg-stald fra omkring 1910 og lade fra 1945. Der er 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri pågården. BRAMMINGBORGVEJ 18, "HEDEGÅRD", NR. HØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178335.SVEND AAGE WILSTER HANSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1950, søn af Marie Wilster og Alfred Hansen.S.Aa.W.H. overtog gården i 1979 fra sine forældre, som er bosat på gården.Ejendomsskyld 1.300.00. Areal 14 ha., desuden er der forpagtet 56,7 ha.Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, ungdyrstald og maskinhus fra 1988 og foderhus fra 1973. Der er



-25- gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 100 ungdyr og 21 slagte- kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Broderen Gert Wilster Hansen hjælper til på gården og der bruges maskinstation. BRAMMINGBORGVEJ 20, AIKE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178243. HANS HAAS, gårdejer, født d. 7.-7.-1930, søn af Valdemar Haas, gift d. 29.-12.-1954 med Anna Jensen, født d. 4.-2.-1931, datter af Ingvard Jensen. Parret har børnene: Niels Peder, født 9.-2.-1956 og Bodil, født d. 1.- 11.-1957.H.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1953 fra ChristianOksenvad. Ejendomsskyld 930.000. Areal 18,9 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført i 1949 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1968 og 1971, svinestald fra 1963 og lader fra 1969 og 1971. Der er 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 20 ammekøer, 10 ungdyr og 50 slag- tekalve af blandet race; desuden er der en svineproduktion, der sælges 250 stk. slagtesvin årligt. Der produceres græs til salg. På gården er der 1 traktor, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Maskinstation bruges lidt.BRAMMINGBORGVEJ 24, "KO- AGERGÅRD", AIKE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178174.NIELS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1964, søn af Anna og Bjarke Christensen, bor sammen med Karina Kyndesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-10.-1972, datter af Kirsten og Kynde Kyndesen. Parret har datteren Elisabeth, født d. 8.-6.- 1993.N.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1992 fra sin far. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 21 ha., desuden er der forpagtet 4 ha. Der er 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, som er renoveret i 1993, kostald fra 1993 og lade fra 1976. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.BREUMVEJ 8, "BREUMGAARD", BREUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179286.AKSEL LUNDGAARD, gårdejer, født d. 12.-5.-1925, søn af Marie og Aage Lundgaard, gift d. 12.- 6.-1954 med Eva Lauridsen, født d. 22.-2.-1932, datter af Marie og Laurids Sørensen Lauridsen. Parret har børnene: Viggo, født d. 20.-6.-1957 og Marie, født d. 23.-5.-1962.



-26-A.L. overtog gården i 1953 fra Niels Hansen.Ejendomsskyld 900.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 12 ha.Stuehuset er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, som er renoveret i 1972, maskinhus fra 1973 samt lade. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 26 ungdyr af racen SDM. Der er 1 traktor, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til høst.BREUMVEJ 12, "RØNAGERGAARD", ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179174. HENRY KARL KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1931, søn af Kristian Kristof- fersen, gift d. 14.-11.-1959 med Cecilie Koudahl, født d. 20.-9.-1939, datter af Karl Koudahl. Parret har børnene: Bente, født d. 4.-10.-1960, Marianne, født d. 21.-4.-1963 og Finn, født d. 22.-7.-1964.H.K.K. er bestyrelsesmedlem i Esbjerg Andels Gødning- og Grovvareforretning og han har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Agnes Pedersen.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt ca. 20 ha., der er desuden lejet ca. 20 ha.Stuehuset er opført i 1911 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1911 og 1971 og foderhus og lade fra 1976. Der er 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 35 ungdyr og 10 slagte- kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges lidt maskinstation.BRORSENSVEJ 1, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191164.OLGA NISINE JOHANSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1908, datter af Else og K. Søndergård Nielsen, gift d. 2.-12.-1927 med Hans Brodersen Johansen, født d. 12.- 6.-1903, søn af Sofie Matilde og Anders Diversen Johansen. Parret har børnene: Else Matilde, født d. 24.-1.-1928, Tora, født d. 16.-10.-1929, Egon, født d. 11.- 7.-1931, Alice Agnes født d. 31.-1.-1933, Harry, født d. 20.-8.-1935, Irene, født d. 25.- 5.-1937, Leif, født d. 22.-6.-1939, Leo, født d. 12.-4.-1942, Margit Johanne, født d. 20.-5.-1946 og Thony Birger, født d. 26.-1.-1950.Parret overtog gården d. 8.-12.-1927 fra Morten Peter Søndergård. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 500.000. Areal 11,2 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1926.BYGADEN 47, "TINGGAARD", GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191075.NIELS LUND HENRIKSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1931, søn af Frida og Anders Henriksen, gift d. 29.-11.-1955 med Karen Lykke Ebbesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-12.-1935, datter af Anna og Carl Ebbesen. Parret har børnene: Conny, født d. 10.-1.-1958, Jonna, født d. 10.-11.-1959 og Erik, født d. 14.-12.-1964.N.L.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Jens Peter Greve Nielsen. Gården opførtes som tinghus i 1747.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 2 ha. skov og 5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1746, det er ombygget i 1876 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931, som er udvidet i 1974, lade fra 1916, maskinhus fra 1979 og garage fra omkring 1968. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der produceres lidt korn til salg. Der er 3 traktorer på gården og der bruges maskinstation til høst.



-27-BYGADEN 84, ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191007.NIELS JENSEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-7.-1935, søn af Maren og Anthon Pedersen, gift d. 14.-11.-1957 med Ella Jensen, kontorassistent, født d. 23.-10.-1936, datter af Magda og Sigfred Jensen.N.J.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Sigrid Nielsen. Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2 ha. i 1981.Stuehuset er opført i 1922 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922, lade fra 1922, som er ombygget til kostald i 1958, malkerum fra 1966 og lade fra 1958. Gården drives med en besætning på 10 årskøer og 16 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKMARKVEJ 3, "SØGÅRDEN", VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190041.ERLING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1926, søn af Maren Riber og Peder Christensen, gift d. 21.-6.-1959 med Rigmor Lassen, medhjælpende ægtefælle, født d. 1.-7.-1936, datter af Betty og Nicolai Lassen. Parret har børnene: Vita, født d. 20.-11.- 1959, Jonna, født d. 4.-12.-1960 og Per, født d. 9.-5.-1964.E.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Valdemar Schiødt Hansen. Sønnen Per Esbjerg Christensen har været på Riber Kjærgård og Grindsted landbrugsskoler, han overtog halvpart i gården d. 31.-12.-1991, og er bosat på gården. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27,2 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er desuden forpagtet 5 ha.Det nye stuehus er opført i 1991, det gamle er fra omkring 1860. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931, som er ombygget til ungdyrstald i 1987 samt kvægstald, foderhus og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 40 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarming af stuehuset. Maskinstation bruges til markarbejdet.BÆKMARKVEJ 8, BÆKMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190412. CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1956, søn af Anna og Knud Sørensen, gift d. 25.-1.-1992 med Karen Knudsen, kontorassistent, født d. 14.-4.- 1959, datter af Metha og Peder Knudsen. Parret har datteren Line, født d. 16.-11.-1991.C.S. er bestyrelsesmedlem i Bramming-Åstrup Landboforening, Endrup Andelsmejeri og Vejrup lokale Andel; han har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 7.-1983 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 68 ha., heraf 5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 40 ha. Stuehuset er opført i 1876 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, som er udvidet i 1983, kostald fra 1933, som er ombygget til ungdyrstald i 1983, samt maskinhus fra 1973. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation.



-28- BÆKMARKVEJ 10, BÆKMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190069. ANDREAS PEDER MADSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1925, søn af Helga Kirstine og Anders Henrik Madsen.A.P.M. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far.Ejendomsskyld 890.000. Areal 31 ha., heraf 4 ha. eng. Der er bortforpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1962 ogrestaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908, som er udvidet i 1952, lade fra 1967 samt det gamle stuehus fra 1860, som anvendes som maskinhus. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.BØELVEJ 3, "TOFTEGAARDEN", NØRRE BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-178257.KNUD ERLING SØRENSEN, gårdejer, født d. 21.-10.-1948, søn af Minna og Johannes Sørensen, gift d. 10.-5.-1975 med Kristine Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-4.-1950, datter af Grethe og Lars Kjær Nielsen. Parret har døtrene: Minna, født d. 12.-7.-1977 og Ingrid, født d. 28.-3.-1980.K.E.S. er bestyrelsesmedlem i Gørding Mælkeleverandørforening, og han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra Viktor Winther.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 11 ha., desuden er der forpagtet 25 ha. Stuehuset er opført i 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra omkring 1930, som er restaureret løbende, ungdyrstald fra 1959, kvægstald fra 1979, og foderhus og maskinhus fra 1977. Der er 2 gylletanke, gastæt silo og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 93 årskøer, 150 ungdyr og 60 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og fremavlsbyg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er 1 fast medhjælper på gården.BØELVEJ 4, "BØELGAARD", NØRRE BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-178247.THOMAS KNUDSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1924, søn af Jenny og Karl Knudsen, gift d. 10.-9.-1960 med Gudrun Kruse, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-5.-1926, datter af Jensigne og Alfred Kruse. Parret har døtrene: Astrid, født d. 24.-6.-1961, Bodil, født d. 23.-8.-1962, Jenny Marie, født d. 27.-4.-1964, Karen, født d. 27.-12.-1966 og Mette, født d. 27.-4.-1970.T.K. har været på Lægård Landbrugsskole og arbejdede i en årrække som forsøgsassistent. Han overtog gården i 1960 fra sin svigerfar, der havde overtaget den i 1922. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 46,7 ha.Stuehuset er opført omkring 1780 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af



-29- kvægstalde fra 1928 og 1975, svinestald fra 1960, vognport og lagerrum fra omkring 1780, lade fra 1975 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 25 årsammekøer af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården og der bruges maskinstation til høst. BØELVEJ 8, "VESTERGANG", NØRRE BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-178966.LAURIDS NORDBY, gårdejer, født d. 13.-5.-1962, søn af Anna Johanne og Anders Nordby, bor sammen med Britta Marie Christensen, sygehjælper, født d. 29.-5.-1959, datter af Marie Mathilde og Jørgen Chr. Lindskov Christensen. Parret har sønnen Anders-Jørgen, født d. 17.-4.- 1992.L.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog 1. halvpart af gården i 1986 og resten i 1991 fra sin far, der købte den i 1960.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 17 ha.Stuehuset er opført i 1922 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922, som er ombygget til ungdyrstald i 1986, svinestald fra 1969, som er renoveret og ombygget til ungdyrstald i 1983 og 1986, kvægstald og foderhus fra 1986, maskinhus fra 1981. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 60 ungdyr af racerne SDM og RDM. Der produceres fremavlskorn til salg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.BØELVEJ 12, BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-178137.SØREN PETER SØRENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.-1933, søn af Ingrid og Laue Sørensen, gift d. 25.-3.-1959 med Erna Munch Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-11.-1937, datter af Birgitte og Charles Hansen. Parret har børnene: Laue, født d. 6.-3.-1960, Birte, født d. 2.-2.-1962, Ingrid Birgitte, født d. 17.-8.-1965 og Merete, født d. 23.-6.-1971.S.P.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin far, der overtog den i 1932.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført i 1890 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941, som er udvidet i 1978, lade fra 1941, foderhus fra 1978 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en besætning på 33 årskøer og 33 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.BØELVEJ 15, 6690 GØRDING. LARS OG MAGNUS SANDBERG, gårdejere, omtales under Ilsted- vej 10 og 12, 6740 Bramming.L. og M.S. overtog gården i 1984.Stuehuset er opført omkring 1903. Avlsbygningerne består af 2 stalde fra omkring 1903 og maskinhus fra 1965.



-30- BØELVEJ 21, SØNDER BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-178145. TRUELS NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1958, søn af Ruth og Kresten Nielsen, gift d. 9.-10.- 1981 med Bente Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.- 5.-1961, datter af Else og Hans Marius Kristensen. Parret har børnene: Majbritt, født d. 12.-6.- 1982, Bjarke, født d. 2.-8.-1985, Thorkild, født d. 30.-6.-1987 og Rasmus, født d. 9.-12.-1991.T.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra sin svigerfar, der overtog den i 1951.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 32,4 ha., heraf tilkøbt 17,2 ha., der er desuden for- pagtet 2,5 ha.Stuehusets, som er opført i 1920, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, som er udvidet løbende, lade fra 1970 og maskinhus fra 1977. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 43 årskøer og 60 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 1 traktor, plansilo og korntørreri. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Der bruges maskinstation til høst.BØELVEJ 23, BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-178652.JENS OTTO SIMONSEN, specialarbejder, født d. 30.-1.-1970, søn af Lis og Erling Simonsen.J.O.S. overtog gården i februar 1991 fra sin far, der købte den omkring 1960.Ejendomsskyld 410.000. Areal 0,7 ha., der er frasolgt ca. 13 ha. Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, lade fra 1880 og maskinhus fra 1964. Der er 1traktor på gården, og der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.DALSHØJVEJ 3, "KARLSMINDE", DALSHØJ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174348.HENNING NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-11.-1948, søn af Lydia og Karl Elias Nielsen, gift d. 18.-5.-1974 med Inge-Lise Kjær, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.- 9.-1955, datter af Magna og Lars Knudsen Kjær. Parret har børnene: Mogens, født d. 2.-10.-1974, Linda, født d. 10.-3.-1977 og Anette, født d. 21.-9.-1981.H.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1975 fra sin far, som opførte gården i 1933 og opdyrkede heden til ager.Ejendomsskyld 7.800.000. Areal 174 ha., heraf tilkøbt 141 ha., desuden er der forpag- tet 65 ha. Der er 2 ha. skov.Stuehuset, som er opført i 1933, er udvidet i 1949 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933, som er udvidet i 1975, ungdyrstald fra 1967, kostald fra 1988, lade fra 1933, foderhus fra 1991 og maskinhus fra 1977. Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 170 årskøer og 260 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg og rug. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Der er ansat 3 faste medhjælpere.DALSHØJVEJ 4, "ØSTERVANG", DALSHØJ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179158.JENS CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 24.-6.-1920, søn af Nilsigne Kristine og Albert Broder Hansen, gift d. 28.-6.-1952 med Astrid Vahr Nielsen, medhjælpende
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ningerne består af kvægstald og lade traktor på gården.

ægtefælle, født 22.-5.-1925, datter af Anna Margrethe og Niel Vahr Nielsen. Parret har børnene: Anny Kristine, født d. 30.-4.-1958 og Henning Albert, født d. 12.-3.-1962.Jens C. Hansen overtog gården i 1952 fra sin far, der opførte den i 1916.Ejendomsskyld 610.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 9 ha. og bortforpagtet 6,5 ha.Stuehuset er opført i 1919 og restaureret løbende. Avlsbyg-fra 1916, stalden er udvidet i 1961. Der er 1
DALSHØJVEJ 6, "DALSHØJ", DALSHØJ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179299.CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1940, søn af Kirstine Olivia Sara og Anders Lau- rantus Pedersen, gift d. 6.-5.-1964 med Inga Fabricius, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.-1.-1943, datter af Anna Richter og Karsten Fabricius. Parret har børnene: Kim, født d. 2.-8.-1964, Jørgen Christian, født d. 13.- 6.-1967 og Gitte, født d. 11.-3.-1981.C.P. overtog gården i 1975 fra Hans Oluf Jørgensen.Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 80 ha., desuden er der forpagtet 21 ha. Der er 8 ha. eng.Stuehuset er opført i 1976 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1979, 1983 og 1991, maskinhus fra 1985 og garage med lagerrum fra omkring 1880, svinestalden fra 1979 blev udvidet i 1987. Der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 375 årssøer, der sælges 8.000 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, korn, ærter og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der er ansat 3 faste medhjælpere.DANNESVEJ 2, VESTER VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190115.ERIK SCHULTZ, lærer og gårdejer, født d. 4.-5.-1951, søn af Anne og Peder Schultz, gift d. 14.-4.-1976 med Anna Jørgensen, lærer, født d. 21.-3.-1951, datter af Kirsten og Valdemar Jørgensen. Parret har sønnerne: Esben, født d. 26.-6.-1977 og Simon, født d. 1.-4.-1984.E.S. overtog gården i 1987 fra sin far, der købte den i 1947.Ejendomsskyld 750.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8 ha., desuden er der forpagtet 9 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967, svinestald fra 1900, som er ombygget til ungdyrstald i 1972, samt maskinhuse fra 1960 og 1992. Gården drives med en besætning på 16 årsammekøer og 36 ungdyr af racen Angus. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.DARUMVEJ 33, "ENGHAVEGAARD", TERPAGER, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173249. HARDING HUNDEBØL, gårdejer, født d. 18.-1.-1929, søn af Magda og Meiner Hundebøl, gift d. 31.-10.-1954 med Anna Thomsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-10.- 1929, datter af Marie og Peder Thomsen. Parret har børnene: Erna, født d. 23.-10.-



-32- 1956 og Meiner, født d. 16.-3.-1959.H.H. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i familiens eje siden 1872. Ejendomsskyld 980.000. Areal 22 ha., desuden er der forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, svinestald fra 1931 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 700-800 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

Parret overtog gården d. 15.-12.-1959 fra Ellen

DARUMVEJ 68, "DEGGERHØJ", TERPAGER, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173708.KAREN HOLM MØLLGAARD, gårdejer, født d. 26.-9.-1932, datter af Hansigne og Peder Pedersen, gift d. 19.-5.-1953 med Johannes Mølgaard, født d. 6.- 10.-1928, søn af Laurine og Kristian Mølgaard. Johannes Mølgaard døde i 1992. Parret fik datteren Ingrid, født d. 1.-3.-1954. Hansen. Gården har fået sit navn efter 2 gravhøje på marken.Ejendomsskyld 600.000. Areal 4 ha., der er frasolgt 10,1 ha.Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, som er udvidet i 1972, samt maskinhus fra omkring 1980. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo.

gården i 1974 fra sin far. Nuværende ejer er 5.

DARUMVEJ 74A, "TERPAGER- GAARD", TERPAGER, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173195.HANS PEDER HANSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1950, søn af Marie Tange og Gunnar Hansen, gift d. 29.-3.-1980 med Bente Kruse Bruun, lærer, født d. 16.-9.-1955, datter af Erna Kruse og Anton Bruun. Parret har børnene; Ingrid, født d. 11.-9.-1982 og Frederik, født d. 22.-4.-1987.H.P.H. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtc generation på gården.Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 76 ha., heraf tilkøbt 42 ha., desuden er der forpagtet 59 ha. Der er 19 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1975 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungdyrstald fra 1973, som er udvidet løbende, foderhus fra 1978 og maskinhus fra 1987. Der er 3 gylletanke. Gården drives med en besætning på 130 årskøer og 180 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 4 traktorer og 3 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fast medhjælper og 1 medhjælper i sæsonen og der bruges maskinstation.DARUMVEJ 82, TERPAGER, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174078.SVEND LARSEN, gårdejer, født 26.-8.-1925, søn af Marie og Alfred Larsen, gift d. 28.-8.-1954 med Karen Madsen, køkkenassistent, født d. 18.-8.-1933, datter af Inger og Anthon Madsen. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 25.-4.-1956 og Niels Anthon, født d. 11.-11.-1958.S.L. overtog gården i 1954 fra Aage Kristensen.



-33-Ejendomsskyld 500.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 13 ha.Stuehuset er opført omkring 1843 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1952 og maskinhus fra 1975. Der er 1 traktor på gården.ENGVEJ 6, "MØLLEGAARDEN", SDR. GØRDING, 6690 GØRDING, tlf. 75-178280.CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1930, gift d. 25.-4.-1953 med Dagny Ernstsen, født d. 25.-3.-1931, datter af Klara Larsen og S.B. Ernstsen.C.C. overtog første halvpart af gården i 1973 og anden halvpart i 1982 fra sin svigermor. Der har været bageri, mejeri og elektricitetsværk på gårdenEjendomsskyld 2.160.000. Areal 62 ha., heraf 10 ha. eng og varigt græs.Stuehuset er opført i 1976 efter brand. Avlsbygningerne består af svinestald fra omkring 1800, som er restaureret løbende og nu anvendes som værksted og fårestald, lade fra 1915 og maskinhus fra 1968. Møllebygningen fra 1870 er ombygget efter brande i 1930 og 1957. C.C. driver sammen med sønnen Peder Brandt Christensen dambrug på gården med en produktion på 300 tons fisk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, græs, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.FISKERIVEJ 4, "GRANLY", NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174424.RUDOLF CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 13.-10.-1929, søn af Johanne og Marinus Christensen, gift d. 20.-11.-1954 med Anna Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-11.-1925, datter af Karen og Søren Nielsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 8.-11.-1957 og Lone, født d. 15.-11.-1961.R.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra sine forældre, der købte den i 1929.Ejendomsskyld 640.000. Areal 18,7 ha., heraf 0,55 ha. eng.Stuehuset er opført i 1885 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1959 og maskinhus fra omkring 1961. Gården drives med en besætning på 15 årskøer og 24 ungdyr af racen SDM, desuden produceres 40 stk. slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer på gården og der bruges maskinstation.FISKERIVEJ 7, NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174460.HANS JENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1948, søn af Eline og Anders Jensen, gift d. 30.-9.-1972 med Gurli Sørensen, pædagog, født d. 22.-1.-1950, datter af Edith og Karl Sørensen. Parret har børnene: Majbrit, født d. 24.-5.-1974, Kirsten, født d. 9.- 6.-1977 og Søren, født d. 12.-4.- 1980.H.J. overtog gården i 1977 fra sin far, der købte den i 1939.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 7 ha.Stuehuset er opført i 1773 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1915, vognport fra 1955 og lade fra 1979. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer og 27 ungdyr af racerne RDM og Simmentaler. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.



-34-FISKERIVEJ 13, "SKOVLY", NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173789.JØRGEN ANDERSEN, afdelingsleder, født d. 30.-1.-1931, søn af Johanne Louise og Frode Andersen, gift d. 3.-9.-1955 med Johanne Kirstine Lyhne Jensen, gårdejer, født d. 17.-8.-1930, datter af Viola og Chresten Lyhne Jensen. Parret har børnene: Henrik, født d. 3.-11.-1957, Karen, født d. 7.-6.-1961 og Lene, født d. 14.-1.-1963.J.A. overtog gården i september 1979 fra Jørgen Jørgensen. Bramming Sports Rideklub har til huse på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1967 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af hestestalde fra 1972 og 1974, lade fra 1977 og ridehal fra omkring 1975. Der er 8 heste og ponyer på gården, og gården drives med hestepension med plads til 35 heste. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården og der er ansat 1 deltids medhjælper.FLADHØJVEJ 4, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179335.EJNER HANSEN, født d. 6.-8.-1930, søn af Karen og Hans Chr. Hansen.E.H. overtog gården i 1981 fra Kjeld Tønner.Ejendomsskyld 380.000. Areal 3 ha., der er bortforpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1864 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af en ældre stald og lade fra 1950. Der er 1 traktor på gården.FRUERLUNDVEJ 7, "FRUER- LUNDGAARD", FRUERLUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173379. GUSTAV DEBEL, gårdejer, født d. 9.-4.-1922, søn af Adelhaid og Søren Debel.G.D. overtog gården i 1962 fra sin far, der købte den i 1918. Ejendomsskyld 520.000. Areal 7,2 ha., der er frasolgt 2 ha.Stuehuset er opført i 1770 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus fra 1944. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der sælges 20 stk. slagtesvin årligt. Der produceres korn til salg. Der er 1 traktor og plansilo på gården, og der bruges maskinstation. Gården beboes af Gustav Debels søster og svoger Anna og Hans Jepsen.FÆLLESVIRKEVEJ 2, "MØLLEVANG", SDR. LOVRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178731. GUNNAR SCHMIDT, gårdejer, født 6.-1.-1948, søn af Rigmor og Emil Schmidt, gift i 1972 med Elisabeth Larsen, underviser, født d. 6.-7.-1942, datter af Paula og Svend Larsen. Parret har børnene: Liza, født d. 30.-10.-1972 og Martin, født d. 27.-10.-1974. G.S. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra Erhardt Nielsen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1902 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1902, som er restaureret løbende og ombygget til ungdyrstald , kvægstald og foderhus fra 1979, lade fra 1902 og maskinhus fra 1972. Der er 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 41 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer og kornsilo. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges maskinstation.GABELSVEJ 26, "LUNDMEGAARD", NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173463.BENT SCHMIDT JENSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1946, søn af Astrid og Johannes Clausen Jensen, gift d. 1.-10.-1977 med Benny Elisabeth Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-1.-1955, datter af Signe Morthorst og Peder Larsen Pedersen. Parret har børnene: Merete, født d. 10.-2.-1976, Carsten, født d. 18.-12.-1978, Linda, født d. 19.-7.-1983 og Charlotte, født d. 27.-2.-1989.



-35- Bens S. Jensen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra sin mor. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 62 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret løbende, medhjælperboligen er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald, malkestald, kalvestald og lade fra 1978 samt maskinhus fra omkring 1958. Der er 2 gylletanke og 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Der produceres fremavlskorn til salg. Der er 4 traktorer og markvandingsanlæg på gården og der bruges maskinstation.GL. DARUMVEJ 13, ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179080. NIELS KJÆR MADSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1928, søn af Inger og Anton Madsen, gift d. 18.-1.-1967 med Tove Skaarup, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.-8.-1942, datter af Tilde og Aksel Skaarup. Parret har børnene: Jørn, født d. 5.-12.-1967 og Tilde, født d. 13.-5.-1973.N.K.M. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.060.000. Areal 25 ha., heraf 7 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1892 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1928 og maskinhuse fra 1969 og 1982. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården og der bruges maskinstation til høst.GL. DARUMVEJ 19, "HOLM- GAARD", ST. DARUM MIDTBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179339. IVAN NØRGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1929, søn af Elna og Peder Nørgård Pedersen, gift d. 10.-5.-1958 med Grethe Lillian Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 18.-11.-1932, datter af Elna og Georg Pedersen.I.N.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1978 fra AgnesFrandsen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 12 ha. mose.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1913, begge udvidet i 1961, stalden er renoveret i 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.



-36- GL. DARUMVEJ 23, "KORSVANG- GAARD", DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179078.MARINUS LUNDGAARD, gårdejer, født d. 20.-2.-1943, søn af Ragna og Asger Lundgaard, gift d. 10.-10.-1970 med Else Marie Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-1.-1950, datter af Helga og Niels Peter Sørensen. Parret har børnene: Helen Anette, født d. 7.-6.-1975, Peter, født d. 3.-2.-1975, Mette, født d.12.-12.-1978 og Søren Asger, født d. 7.-8.-1982.M.L. er bestyrelsesmedlem i Esbjerg Egnens Grovvareselskab og i Ratør, han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far, nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1647.Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 87 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er desuden forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1971, medhjælperbolig og garage i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, ungdyrstald fra 1952, foderhus fra 1939 og maskinhus fra 1974. Der er 1 gylletank, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 90 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation.M.L. ejer og driver også Nørremarkvej 25, 6740 Bramming.GL. DARUMVEJ 30, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179227.HARTVIG LUNDGAARD, gårdejer, født d. 25.-4.-1924, søn af Marie og Aage Lundgaard, gift d. 27.-1.-1956 med Johanne Kristine Vestersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 16.-5.-1930, datter af Jenny og Halle Vestersen. Parret har sønnerne Freddy, født d. 6.-3.-1958 og Brian, født d. 2.-4.-1961.H.L. overtog gården i 1966 fra broderen Vagn Lundgaard. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden ca. 1918.Ejendomsskyld 800.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 15 ha. mose.Stuehuset er opført i 1865 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929, lade fra 1943 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 11 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og der bruges maskinstation til høst.GL. DARUMVEJ 32, "VIRKELUND", DARUM SØNDERMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179062. PEDER AAKJÆR, gårdejer, født d. 8.-12.-1911, søn af Anna Lou- ra og Peder Lydiksen Aakjær, gift d. 1.-2.-1944 med Hilda Bech Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 21.-2.-1921, datter af Kirstine og Ulrich Bech Sørensen. Parret har børnene: Kurt, født d. 21.-12.-1944 og Anna Kirstine, født d. 16.-2.- 1949. P.Aa. overtog gården i 1944 fra sin far, som opførte gården i 1901.Ejendomsskyld 650.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 7 ha. og der er bortforpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1901 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1901, som er udvidet løbende, lade fra 1964 og lade fra 1905, som er ombygget i 1910. Der er 1 traktor på gården.



-37- GL. DARUMVEJ 34, DARUMSØNDER MOSE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179013.ANKER PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1924, søn af Hansigne og Adolf Pedersen.A.P. overtog gården i 1958 fra sin far, der købte den i 1948. Ejendomsskyld 500.000. Areal 12 ha., der er frasolgt 9 ha.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1910, som er udvidet omkring 1930, samt lade fra 1952. Der produceres græs til salg. Der er 2 traktorer på gården.GL. DARUMVEJ 38, DARUM SPANG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179235.VERNER ELLEGÅRD, født d. 14.-2.-1953, søn af Anna og Marius Ellegård, gift d. 31.-5.-1974 med Elin Pedersen, født d. 4.- 11.-1954, datter af Emmy og Tage Pedersen. Parret har sønnerne: Lars, født d. 8.-1.-1981 og Kurt, født d. 18.-2.-1984.V.E. er medlem af bestyrelsen for Darum Digelaug. Han overtog gården i 1979 fra Alfred Clausen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 27 ha., desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført omkring 1780 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og malkerum fra 1953, lade fra 1953, som er ombygget til kalvestald i 1982, samt maskinhus fra 1982. Der er gylletank, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.GLEJBJERGVEJ 18, REBELSIG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190274. HARDY SØRENSEN, fisker, født d. 30.-12.-1944, søn af Margrethe og Ejnar Sørensen, gift d. 14.-4.- 1965 med Birthe Madsen, hjemmehjælper, født d. 14.-6.-1943, datter af Anna Marie og Laurits Madsen. Parret har børnene: Marianne, født d. 18.-4.-1962, Bente Margrethe, født d. 8.-6.-1965, Sonny, født d. 12.-4.-1968 og Di- anna, født d. 18.-7.-1971.H.S. overtog gården d. 1.-11.-1989 fra Nis Peter Nielsen.Ejendomsskyld 410.000. Areal 13,2 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1921 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af stald og lade fra 1921 og maskinhus fra 1957. Der er 3 ungkreaturer af blandet race samt 2 traktorer på gården.GL. HOVEDVEJ 2, "VIADUKT", VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190067.AKSEL CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1910, søn af Johanne og Christen Christensen, gift d. 8.-12.-1939 med Anna Appel, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-11.-1917, datter af Amalie og Mathias Appel. Parret har børnene: Birgith, født d.



-38- 8.-1.-1942, Bent, født d. ll.-l.- 1945 og Annette, født d. 6.-11.- 1950.Aksel Christensen overtog gården i 1958 fra Otto Christensen. Ejendomsskyld 540.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 3 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1917 og restaureret løbende. Kvægstalden er opført i 1917 og udvidet i 1958. Der er 1 traktor på gården.
GL. HOVEDVEJ 8, "KNOLDKÆR", VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190074.LORENTZ NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1917, søn af Niels Nielsen, gift d. 16.-5.- 1945 med Marie Madsen, født d. 13.-9.-1921, datter af Thomas Madsen. Parret har børnene: Karen Margrethe, født d. 29.-1.-1944 og Niels, født d. 6.-3.-1946.L.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-2.-1945 fra sin mor. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 990.000. Areal 38,5 ha., heraf 6 ha. eng, som er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907, svinestald fra omkring 1970, lade fra 1909 og maskinhus fra 1927. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er byg. På gården er der 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri. Der bruges lidt maskinstation.GL. HOVEDVEJ 9, "SVINGET", VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190009.PREBEN LIND, gårdejer, født d. 14.-4.-1944, søn af Elna og Viktor Lind.P.L. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin mor. Elna Lind opførte gården i 1932. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er desuden forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført i 1932, det er udvidet i 1990 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932, som er udvidet i 1976, lade fra 1937 og maskinhus fra 1992. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 40 ungdyr og 14 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården og der bruges maskinstation.GL. HOVEDVEJ 11, VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190036.ÄSE OG SIGURD JENSEN, gårdejere.S.J. er født d. 18.-3.-1928, søn af Holger Jensen. Å.J. er født d. 13.-3.-1925, datter af Åge Kristensen.Parret overtog gården i 1969.Ejendomsskyld ca. 660.000. Areal 19 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. mose, der er bortforpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1938 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1936. Gården drives med en besætning på 14 årskøer, 1 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården og der bruges lidt maskinstation.



-39- GL. HOVEDVEJ 18, "FREDENSVANG", REBELSIG, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 190024.JØRGEN BENT JENSEN, gårdejer, født d. 31.-12.- 1931, søn af Ivira og Kristian Jensen, gift d. 6.-8.- 1960 med Anne Gosvig, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-1.-1932, datter af Kirstine og Peter Gosvig. Parret har børnene:Karsten, født d. 10.-10.-1961, Torben, født d. 14.-11.-1963 og Annette, født d. 13.- 12.-1968.J.B.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Kristian Jensen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 50 ha., desuden er der forpagtet 3 ha. Der er 7 ha. vedvarende græs.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940, hønsehuse fra 1965 og 1966, lade fra 1940, som er ombygget til kostald i 1961, halmlade fra 1962, foderhus fra 1974 og maskinhuse fra 1962 og 1977. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 65 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation.GL. HOVEDVEJ 20, "KLOSTERGÅRDEN", REBELSIG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190101. VERNER EJVIND ANDERSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1939, søn af Anne Marie og Marius Andersen, gift d. 5.-3.-1966 med Maren Reppien, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-2.-1944, datter af Anne og Aage Reppien. Parret har børnene: Hardy, født d. 27.-7.-1966 og Yvonne, født d. 3.-4.-1968.V.E.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sin far. Ejendomsskyld 840.000. Areal 24 ha., desuden er der forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført omkring 1864 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, som er udvidet i 1976, lade fra 1924, en del af laden er ombygget til kartoffelhus omkring 1980, foderhus fra 1977 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer og 30 ungdyr af racerne RDM og Simmentaler; desuden er der en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 180 stk. slagtesvin årligt. Der produceres kartofler til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp på gården.GL. HOVEDVEJ 27, "REBELSIGGAARD", REBELSIG, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 190021.FRODE SEJR HANSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1937, søn af Magdalene Marie og Hans Chr. Hansen, gift d. 27.-6.-1964 med Erna Kathrine Poulsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-5.-1939, datter af Mary og Peder Kristian Poulsen. Parret har døtrene: Solvej, født d. 9.-12.-1965 og Hanne, født d. 5.-3.-1969.F.S.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sin far.



-M- Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36,4 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 2 ha. lergrav og beplantning."Rebelsiggaard"s stuehus er opført i 1881 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, kartoffelhus og værksted fra omkring 1700, staklade fra 1964, foderhus fra 1977 og maskinhus fra omkring 1967. Der er gylletank. Gården drives meden besætning på 36 årskøer, 64 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. På gården er der 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og kold luft tørreri. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges maskinstation.GL. HOVEDVEJ 28, REBELSIG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190417. BENT TRUELSEN, mælkekvalitetsrådgiver, født d. 13.-9.-1956, søn af Anna Margrethe og Arne Tru- elsen, gift d. 10.-10.-1990 med Else Holberg Hansen, hjemmesygeplejerske, født d. 16.-10.-1958, datter af Karen og Kristian Malte Hansen. Parret har sønnerne: Simon, født d. 28.-3.-1986 og Tue, født d. 19.-1.-1988.B.T. har været på Riber Kjærgård og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.-1983 fra Betty og Børge Munk.Ejendomsskyld 680.000. Areal 10,6 ha.Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af svinestal- de fra 1940 og 1964 samt lader fra 1978 og 1985. Gården drives med en fårebesætning på 45 moderfår med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst. Halmfyr anvendes til opvarmning af stuehus. GL. SOGNEVEJ 3, "NØRREBY- GÅRD", ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179268.FLEMMING BOESEN, gårdejer, født d. 4.-8.-1940, søn af Elna og Fred Boesen, gift d. 11.-3.-1988 med Kirsten Jensen, farve- og stilkonsulent, født d. 23.-3.-1947, datter af Elly og Elvar Høiberg Jensen. Parret har børnene: Allan, født d. 29.-3.-1964, Søren, født d. 9.-5.-1967, Janni, født d. 12.-11.-1967, Annette, født d.14.-8.-1969, Bettina, født d. 3.-8.-1971, Elvar, født d. 3.-5.-1976 og Christina, født d. 18.-6.-1988. F.B. driver vognmandsforretning. Han overtog gården i 1962 fra Niels Kristian Mortensen.Ejendomsskyld 840.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., desuden er der forpagtet 1 ha. Der er frasolgt 2,5 ha. og der er 9,1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1804 og restaureret løbende. Kvægstalden fra 1804 er ombygget



-41- til beboelse i 1972. Avlsbygningerne består af lade fra 1955 og maskinhus fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 1 traktor og 1 halmfyr på gården og der bruges maskinstation til høst.GRIMSTRUPVE3 5, "NØRREGAARD", VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170075.3ENS CARL ØSTERGAARD H03BERG, gårdejer, født d. 3.-6.-1926, søn af Else og Kristian Kristiansen Højberg, gift d. 28.-1.-1958 med Karen Nielsen, syerske, født d. 21.-1.-1936, datter af Marie og Karl Nielsen. Parret har børnene: Torben, født d. 1.-2.-1960 og Anette, født d. 3.-5.-1966.3.C.Ø.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Ingeborg Nørregaard. Gården var købmandsgård i starten af 1800-tallet.Ejendomsskyld 650.000. Areal 1,5 ha., der er frasolgt 24 ha.Stuehuset er opført i 1801 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1930 og maskinhus fra 1962. GRIMSTRUPVE3 7, "H03AGER", RAVNSØ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170078.HELGE MATHIESEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1964, søn af Esther og Poul Mathiesen, gift d. 23.-7.- 1988 med Bettina Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.- 1.-1967, datter af 3ette og Ole Pedersen. Parret har børnene: Karina, født d. 27.-2.-1989, Dorthe, født d. 23.-7.-1990 og 3onas, født d. 21.-7.-1993.H.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sine forældre.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 57 ha., desuden er der forpagtet 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1947 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1947, som er ombygget til ungdyrstald i 1973, løsdriftstald fra 1973, malkestald fra 1990, lade fra 1947 og maskinhus fra 1988. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til høst.GRIMSTRUPVE3 11, RAVNSØ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170104. 3ENS CHR. 3ENSEN, gårdejer, født d. 26.-1.-1926, søn af Marianne og 3es 3ensen, gift d. 16.- 6.-1956 med Erna 3epsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 1.- 11.-1928, datter af Eline og Aksel 3epsen. Parret har børnene: Else, født d. 17.-11.-1956, Henning, født d. 1.-1.-1958, Marianne, født d. 24.-8.-1959 og Gert, født d. 12.-12.-1961.3.C.3. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra 3ens Peter 3ensen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 30 ha.Stuehuset er opført i 1936 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1936, maskinhus fra 1973 og garage fra 1980. Gården drives med en besætning på 70 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer på gården og der bruges maskinstation.



-42-

H.L. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Poul Matiasen. Ejendomsskyld 490.000. Areal 0,55 ha.

GRIMSTRUPVEJ 13, "MOSEBO", RAVNSØ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170123.HARDY LAURIDSEN, chauffør, født d. 30.-3.-1944, søn af Johanne og Theodor Lauridsen, gift d. 27.-11.-1965 med Karen Marie Alslev, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-8.-1946, datter af Ruby og Olav Alslev. Parret har sønnerne: Frank, født d. 2.-7.- 1967, Brian, født d. 21.-5.-1971 og Esben, født d. 19.-2.-1980.
Stuehuset, som er opført omkring 1876, er restaureret i 1976. Stalden fra 1876 er udvidet flere gange. Karen Marie Lauridsen driver Chinchillaavl på gården med en besætning på 150-200 dyr.GRISBÆKVEJ 1, "HEDEBO", GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 191195.OTTO LEONHART PEDERSEN, pelsdyrsavler, født d. 18.-2.-1964, søn af Annemarie og Peder Pedersen, gift d. 5.-8.-1989 med Inge Haugaard Sørensen, butiksslagter, født d. 30.-3.-1968, datter af Ella og Leif Haugaard Sørensen.O.L.P. er ansat som medhjælp på en minkfarm og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Karla Pedersen.Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.Gården drives med en minkproduktion på 420 minktæver. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.GRISBÆKVEJ 3, GRISBÆK, 6740 BRAMMING.VAGN JUNKER FOGH, gårdejer, omtales under Grisbækvej 5, 6740 Bramming.V.J.F. overtog gården i 1979 fra Martin Iversen.Ejendomsskyld 450.000. Areal 4 ha., heraf 2 ha. eng. Der er frasolgt 12 ha.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1880 og lade fra omkring 1950. GRISBÆKVEJ 5, "ESKILDBORG", GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191154.VAGN JUNKER FOGH, gårdejer, født d. 22.-6.-1938, søn af Else Marie og Vensel Fogh, gift d. 15.-3.-1964 med Else Marie Voss, sparekassefuldmægtig, født d. 26.-10.-1945, datter af Anna Kathrine og Heinrich Voss. Parret har sønnerne: Arne, født d. 21.- 7.-1964 og Karl, født d. 11.- 9.-1966.V.J.F. har været på Asmildklo-ster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-3.-1964 fra Karl Frandsen.



-1^3-Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 9 ha. eng.Stuehuset er opført i 1933, det er senere ombygget efter brand og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1973 og lade og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 15 ammekøer og 19 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.V.J.F. ejer og driver også Grisbækvej 3, 6740 Bramming.GRISBÆKVEJ 7, GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191459.ANDERS BJERG ANDERSEN, slagteriarbejder, født d. 10.-8.- 1958, søn af Lis og Ejner Bjerg Andersen, bor sammen med Vibeke Christensen, hjemmehjælper, født d. 2.-11.-1960, datter af Inger Margrethe og Svend Åge Christensen.A.B.A. overtog gården d. 1.-10.- 1987 fra Christian Gerlufsen.Ejendomsskyld 460.000. Areal 11,9 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af stald og lade fra 1864. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er raps og byg. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.GRISBÆKVEJ 10, "BORGGÅRDEN", GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190186.FINN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1963, søn af Inger Marie Kristine Johansen og Kristian Holm Kristensen, bor sammen med Lena Jensen, børnehavepædagog, født d. 9.-2.-1967, datter af Inger Lise og Egon Jensen. Parret har datteren Anne, født d. 16.-5.-1993.F.R. er udlært smed. Han overtog gården d. 1.-2.-1992 fra Aksel Johnsen. Gårdens historie kan føres tilbage til 1798.Ejendomsskyld 880.000. Areal 23 ha., heraf 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 15 ha. Stuehuset er opført i 1901 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1927 og 1973, lade fra 1949 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Maskinstation bruges til høst. GRISBÆKVEJ 11, GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190063. FRANK ANDREASEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1957, søn af Inger og Hans Andreasen.F.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra sin far, som købte den i 1958. Faderen bor stadig på gården.Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha., der er 1,5 ha. skov.



-44-Stuehuset er opført i 1932 og udvidet i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1952 og 1976, ungdyrstald og foderhus fra 1979, lade fra 1971 og maskinhus fra 1958. Gården drives med en besætning på 44 årskøer og 107 ungdyr af racen SDM. Der er 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation. GRISBÆKVEJ 13, "GRISBÆK- GAARD", GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190212.ERLING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 3.-1.-1943, søn af Olga Marie og Peder Gabriel Christensen, gift d. 4.-8.-1968 med Margit Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-11.-1946, datter af Helga og Morten Nielsen. Parret har sønnerne: Lars Peter, født d. 29.-12.-1968, Kim, født d. 2.-6.-1972 og Rene, født d.23.-4.-1977. E.C. overtog gården i 1968 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generataion på gården. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1,5 ha. eng, desuden er der lejet 1 ha.Stuehuset er opført i 1842 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 og ungdyrstald og lade fra 1981. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.GRISBÆKVEJ 15, GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190110. KURT ARNE SØRENSEN, gårdejer, født d. 7.-4.-1948, søn af Vanda og Hans Chr. Sørensen, gift d. 4.-1.-1975 med Hanne Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-1.-1956, datter af Krista og Hans Jensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 30.-9.-1974, Michael, født d. 27.- 1.-1976 og Linda, født d. 24.-6.- 1981.K.A.S. overtog gården i 1972 fra sin far, der købte den omkring 1931.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er desuden forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968, som er udvidet i 1978, svinestalde fra 1984 og 1987, foderhus fra 1987 og maskinhus fra 1990. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM; desuden er der en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 1.300 slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården, og der bruges maskinstation.GUMMESMARKVEJ 2, VONG, 6740 BRAMMNING, tlf. 75-170134.VAGN STØJER, gårdejer, født d. 15.-11.-1938, søn af Anton Støjer.V.S. overtog gården i december 1965 fra Poula Pedersen.Ejendomsskyld 900.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha., der er frasolgt 1 ha.



Gummesmarkvej 2's stuehus er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, som er moderniseret løbende, lade fra 1800 og maskinhus fra 1972. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri. Der bruges lidt maskinstation.
GUMMESMARKVEJ 5, "VONG- GÅRD", VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170207.OLE MADSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1945, søn af Louise og Ole Jensen Madsen.O.M. overtog gården i 1973 fra sine forældre, der købte den i 1929.Ejendomsskyld 450.000. Areal 13 ha.Stuehuset er opført i 1909 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909, som er udvidet og renoveret løbende, lade fra 1946 og maskinhus fra 1952. Gården drives med en besætning på 16 årskøer og 10 ungdyr af racen Jersey. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.GUMMESMARKVEJ 6, VONG, 6740 BRAMMING.JESPER HELSTRUP, gårdejer, født d. 9.-6.-1967.J.H. overtog gården d. 1.-4.-1991 fra Ernst Christensen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 24,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1930. Gården drives udelukkende med planteproduktion. Der er 1 traktor på gården og der bruges lidt maskinstation. GUMMESMARKVEJ 8, "TOFTE- GAARD", VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170107.NIELS ERIK HOLDENSEN JUNK, gårdejer, født d. 14.-1.-1936, søn af Kirstine Holdensen og Arthur Junk, gift d. 9.-6.-1962 med Else Tækker, medhjælpende ægtefælle, født d. 16.-9.-1939, datter af Maren og Svend Tækker. Parret har døtrene: Kirsten Marie, født d. 14.-9.-1963, tvillingerne Marianne og Elsebeth, født d. 3.-4.-1966 og Charlotte, født d. 26.-3.-1972.N.E.H.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1962 fra sin mor, der overtog den i 1932 sammen med N.E.H.J.'s far.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1,8 ha. mose. Stuehuset er opført i 1919 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1951. Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 22 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.



-46- GUMMESMARKVEJ 12, "BAKKEGAARD", VONG, 6740 BRAMMING, tif. 75- 170049.CHRISTIAN SCHJØDT JENSEN, gårdejer, født d. 6.- 4.-1936, søn af Karen og John Jensen, gift d. 16.- 4.-1960 med Anna Birthe Jensen, gårdejer, født d. 10.-7.-1936, datter af Gertrud og Mads Jensen. Parret har børnene: Nina, født d. 1.-1.-1962 og Finn, født d. 25.-6.-1966.C.S.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far, der overtog den i 1931.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 20 ha., desuden er der 4,8 ha. skov.Stuehuset er opført i 1904. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, spaltestald fra 1979, lade fra 1915 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 14 årsammekøer, 16 ungdyr og 1 avlstyr af racen Limousine, desuden produceres 300 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.GUMMESMARKVEJ 16, "VENNE- LYKKEGÅRD", GUMMESMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170094. ANTON HEDEGÅRD RASMUSSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1935, søn af Dagmar og Hans Hedegård Rasmussen, gift d. 2.-6.-1963 med Gerda Jensen, gårdejer, født d. 18.-3.-1938, datter af Kristiane og Alfred Jensen. Parret har børnene: Jette, født d. 6.-5.-1964, Henrik, født d. 9.- 10.-1966 og Hanne, fdøt d. 30.- 7.-1972. A.H.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra Anna og Johannes Kristensen.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 41 ha., der er 4 ha. skov. Der er en fredet gravhøj i marken.Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, som er ombygget i 1964, udvidet i 1979 og ombygget til svinestald i 1991, svinestald fra 1961, lade fra 1910, foderhus fra 1979 og maskinhus fra 1982. Der er gylletank samt inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 1.500 stk. slagtesvin årligt, desuden er der 25 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.GUMMESMARKVEJ 20, "MØLHOLM", GUMMESMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 170092.KNUD KRISTENSEN, entreprenørformand, født d. 26.-1.-1962, søn af Aase og Svend Aage Kristensen, gift d. 29.-9.-1990 med Karin Margrethe Kragh, reg. revisor, født d. 21.-10.-1963, datter af Minna Margrethe og Oluf Madsen Kragh. Parret har datteren Henriette, født d. 26.-8.-1991.K.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1991 fra Birthe og Søren Peter Thomsen.



-^7- Ejendomsskyld 990.000. Areal 26 ha., heraf 10 ha. eng."Mølholm"s stuehus er opført i 1917 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus fra 1911 samt løsdriftstald fra 1973. Gården drives med en besætning på 40 årsammekøer, 20 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation.GYLLINGSVEJ 1, "GYLLINGSMIN- DE", NØRRE LOVRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178382.HOLGER GYLLING KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 25.-11.- 1941, søn af Dagmar og Kresten F. Kristiansen, gift d. 11.-5.- 1968 med Inge M. Olesen, medhjælpende hustru, født d. 21.-8.- 1945, datter af Elna og Ove Olesen. Parret har børnene: Anders, født d. 18.-10.-1976 og Lene, født d. 27.-2.-1982.H.G.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1972 fra sin far, der købte den i 1936.Ejendomsskyld 3.800.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 52 ha., desuden er der forpagtet 90 ha. Der er 8 ha. skov og mose.Stuehuset er opført i 1863 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungdyrstald fra 1974, kvægstald fra 1902, som er restaureret løbende og anvendes som ungdyrstald, kornlade fra 1902, foderhus fra 1978 og maskinhus fra 1988. Der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 95 årskøer, 190 ungdyr og 60 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er ansat 1 fodermester og 1 sæsonmedhjælper på gården.

født d. 16.-11.-1952.

GØRDINGVEJ 1, FLADSBJERG, 6690 GØRDING, tlf. 75-178791. SVEND AAGE BERNHARDT MOURITSEN, husmand, født d. 15.- 12.-1906, søn af Margrethe og Bernt Mouritsen, gift d. 15.-12.- 1938 med Betty Jensen, adoptivdatter af Maren og Kristian Jensen.Betty Mouritsen døde i 1992. Parret fik døtrene: Else Margrethe, født d. 4.-4.-1941, Kirsten, født d. 22.-1.-1944 og Bodil,S.Aa.B.M. overtog gården d. 13.-9.-1938 fra Jes Lassen.Ejendomsskyld 410.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er bortforpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1921 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget og udvidet i 1946, lade fra 1952 og hønsehus fra 1946. Der er 1 traktor på gården.



-M- GØRDINGVEJ 6, ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172459.ELSE HOLLÆNDER, født d. 4.- 6.-1941, datter af Dagmar Hedvig og Jens Bruun, gift d. 7.- 10.-1961 med Viggo Hollænder, snedker, født d. 4.-7.-1940, søn af Klara Caroline og Hagbart Hollænder. Parret har børnene: Bo, født d. 11.-2.-1962, Ib, født d. 2.-9.-1964, Majbritt, født d. 12.-5.-1969 og Per, født d. 13.- 7.-1974.E.H. overtog gården d. 26.-9.-1984 fra Anne Marie Vogt.Ejendomsskyld 500.000. Areal 1,5 ha., desuden er der forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført i 1870, det er udvidet i 1986 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af stald og garage fra 1870, stalden er renoveret i 1985. På gården er der 2 ammekøer og 1 slagtekalv af blandet race, 1 hest samt 2 traktorer.GØRDINGVEJ 7, NØRRE BØEL, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178797. THOMAS VEJRUP BONDEGAARD husmand, født d. 17.-5.-1933, søn af Mette og Peter Bonde- gaard, gift d. 16.-8.-1956 med Bodil Pedersen, rengøringsassistent, født d. 24.-5.-1938, datter af Jørgine og Ejnar Pedersen. Parret har døtrene: Anemette, født d. 14.-5.-1959 og Marianne, født d. 29.-5.-1963.T.V.B. overtog gården i 1959 fra Leif Kristensen.Ejendomsskyld 340.000. Areal 2,2 ha., der er frasolgt 11 ha.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1880 og maskinhus fra omkring 1960.

Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og

GØRDINGVEJ 9, "JUHLSGAARD", ILSTED, 6740 BRAMMNING.VERNER NISSEN, omtales under Nr. Høevej 3, 6740 Bramming. V.N. overtog gården i 1986 fra Hans Bech Andersen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24,5 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset, som er udlejet, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1880, svinestald fra 1934 og maskinhus fra 1978. ærter. Der bruges maskinstation.GØRDINGVEJ 11, ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178388.ANTON JENSEN, husmand, født d. 28.-8.-1924, søn af Ida Marie og Søren Lassen Jensen, gift d. 27.-1.-1968 med Gerda Elisabeth Jensen, plejehjemsassistent, født d. 22.-3.-1942, datter af Marie og Peter Kjærsgaard Jensen. Parret har sønnen Ole, født d. 24.-9.-1970.A.J. overtog gården i 1954 fra Søren Peter Larsen.



-49- Ejendomsskyld 500.000. Areal 5 ha., heraf 0,55 ha. eng. Jorden er bortforpagte!.Gørding vej 1 l's stuehus er opført i 1910 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 og staklade fra 1975.
GØRDINGVEJ 13, ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174392.LAURIDS HANSEN, gårdejer, født d. 29.-4.-1929, søn af Dorthea og Mads Hansen, gift d. 7.- 4.-1953 med Gudrun Agnethe Christoffersen, medhjælpende hustru, født d. 10.-9.-1932, datter af Marie og Christoffer Christoffersen. Parret har børnene: Jytte, født d. 14.-2.-1954, Benny, født d. 17.-1.-1956, Poul, født d. 19.-11.-1958 og Lone, født d.17.-2.-1967. L.H. overtog gården d. 1.-4.-1953 fra Sofus Mathisen. Ejendomsskyld ca. 600.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 20,9 ha.Stuehuset er opført i 1907. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, som er udvidet i 1965, lader fra 1914 og 1975 samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 4 ammekøer, 8 ungdyr og 4 slagtekalve af racerne Jersey og Limousine. Der er 2 traktorer på gården. GØRKLINTVEJ 12, "HØJ- VANGGÄRD", SDR. LOV- RUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-178411.JØRGEN LAURIDSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1933, søn af Anne og Laurids P. Lauridsen, gift d. 2.-12.- 1959 med Ida Christensen, medhjælpende hustru, født d. 20.-8.-1936, datter af Magdalene og Jens Peter Christensen. Parret harbørnene: Ejner, født d. 14.-6.-1961, Hans Peder, født d. 27.-12.-1962, Hanne, født d.13.-7.-1965 og Poul Erik, født d. 7.-1.-1972.J.L. været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1960 fra sin far, der købte den i 1927.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 4,6 ha., der er 3 ha. egekrat. Stuehuset er opført i 1925 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, ungdyrstald og foderhus opført efter brand i 1983, samt maskinhus fra 1975. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 85 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kraftfodersilo, kornloft og 1 blandeanlæg. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården, og der bruges maskinstation.



-50-

Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret kvægstald og lade fra 1961.

HALLUNDVEJ 10, HALLUND, 6690 GØRDING, tlf. 75-178449. BODIL TIEDEMANN, født d. 27.- 3.-1916, datter af Jens Laugesen, gift d. 27.-5.-1937 med Peter Tiedemann, født d. 26.-4.-1912, søn af Otto Tiemann. Parret fik datteren Edith, født d. 23.-10.- 1948.P.T. overtog gården i 1947 fra sin far.Ejendomsskyld 380.000. Areal 8,1 ha., jorden er bortforpagtet. løbende. Avlsbygningerne består af
HEJRSKOVVEJ 2, FONAGER, 6690 GØRDING, tlf. 75-178648. ANDERS JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-3.-1957, søn af Bodil og Svend Aage Nielsen. A.J.N. har været på Ladelund og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 11.-12.-1983 fra Erwig Petersen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 7 ha., desuden er der forpagtet 4,5 ha. Der er 5 ha. mose, eng og mergelgrav.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, ungdyrstald fra 1912, som er restaureret i 1984, samt maskinhuse fra 1974 og1990. Der er indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 44 årskøer og 44 ungdyr af racen Jersey. Der produceres korn til salg. Der er 3 traktorer på gården. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus, og der bruges maskinstation.HEJRSKOVVEJ 3, "KLØVERDAL", STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178845.SVEN OTTO JENSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1951, søn af Marie og Anton Jensen, gift d. 7.-7.- 1979 med Anna Bodil Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.-6.-1960, datter af Inger og Gregers Kristensen. Parret har børnene: Anton, født d. 4.-10.- 1980, Signe, født d. 2.-4.-1984, Inger, født d. 20.-12.-1987 ogKaren, født d. 24.-2.-1991. S.O.J. er formand for Gørding Skoles bestyrelsen og bestyrelsesmedlem i Kvægavlsforeningen Sydjysk Jersey, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1979 fra Kristian O. Hansen.Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er desuden forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført i 1916 og udvidet i 1992. Medhjælperbolig og garage er opført i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus fra 1979, ungdyrstald, som er renoveret i 1989, kalvestald fra 1989 og maskinhus fra 1993. Der er gylletank og



-51- udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 80 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 4 traktorer på gården. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation til høst.HEJRSKOVVEJ 5, NR. STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178019. HANS JOHANSEN LAUGESEN, murerarbejdsmand, født d. 1.-8.- 1930, søn af Ane og Jens Hansen Laugesen, gift d. 24.-4.-1959 med Astrid Buur Jensen, kontorfunktionær, født d. 9.-5.-1936, datter af Kathrine Buur og Axel Marinus Jensen. Parret har døt- rene: Tove, født d. 24.-1.-1960 og Elsebeth, født d. 26.-6.-1963.H.J.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra Robert Lindberg.Ejendomsskyld 510.000. Areal 10,5 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1917 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1917, begge ombygget til svinestald i 1970.HEJRSKOVVEJ 6, HEJRSKOV, 6690 GØRDING, tlf. 75-178265.EJNAR CLAUSEN, bygmester, født d. 29.-9.-1912, søn af Maren og Karl Clausen, gift d. 7.-11.-1937 med Kathrine Clausen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-6.-1913, plejedatter af Marie og Karl Bech. Parret har børnene: Karla, født d. 24.-10.-1940, Kirsten, født d. 8.-3.-1942 og Bent, født d. 24.-8.-1945.E.C. overtog gården i 1937 fra sin svigerfar.Ejendomsskyld 440.000. Areal 5 ha., desuden er der lejet 5 ha.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1947.HEJRSKOVVEJ 8, STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178263.JØRN PEDER JENSEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1938, søn af Mary og Eli Chr. Jensen, gift d. 10.-11.-1963 med Anni Thaysen, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.-8.-1940, datter af Ingeborg og Jørgen Thaysen. Parret har sønnerne: Steffen, født d. 7.-12.- 1964 og Hans Henrik, født d. 1.-12.-1966.J.P.J. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1963 fra Jørgen Nielsen. Sønnen Steffen, som har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, fik halvpart i gården i 1990, hvorefter gården drives som I/S.Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 30,2 ha., heraf 4,5 ha. eng, der er desuden forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1864 og ombygget i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget i 1972, spaltestald fra 1979, løsdriftstald fra 1992, foderhuse fra 1977 og 1992 samt maskinhus fra 1976. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 150 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs. På gården er der 4 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus og der bruges maskinstation.J.P.J. ejer og driver også Hejrskovvej 12, 6690 Gørding.HEJRSKOVVEJ 9, SDR. LOVRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178426.NIELS JØRGEN LAURIDSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1941, søn af Anna og Hans Lauridsen, gift d. 16.-5.-1987 med Herle Schmidt, plejer, født d. 5.-8.-1941, datter af Christine og Julius Schmidt.N.J.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra sin far.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha.



-52- Hejrskovvej 9's stuehus er opført i 1915 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, ungdyrstald fra 1910, som er renoveret i 1976, samt foderhus og maskinhus fra 1978. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 50 ungdyr og 15-20 slagtekalve af racen RDM. Der produceres fremavlskorn til salg. Der er 2 trak-torer på gården, og der bruges maskinstation til høst.HEJRSKOVVEJ 10, "KOLKSMIN- DE", SDR. LOVRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178273.KARL BERTELSEN, gårdejer, født d. 10.-7.-1934, søn af Frederikke og Peter Bertelsen, gift d. 11.-5.-1957 med Anne Margrethe Clausen, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-5.-1935, datter af Anne Kathrine og Jørgen Clausen. Parret har sønnerne: Frede, født d. 5.-9.-1957 og Steen, født d. 10.-1.-1959.K.B. overtog gården i 1957 fra sin far. Nuværende ejer er 5. generation på gården. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1870, som er renoveret og udvidet omkring 1918, maskinhus fra 1982 samt et aftægtshus fra omkring 1924, der nu anvendes som lagerrum. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der sælges ca. 70 smågrise årligt; desuden er der en besætning på 3 ammekøer og 4 ungdyr af racen Hereford samt 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn. Der er 1 traktor på gården og der bruges maskinstation til høst. HEJRSKOVVEJ 12, LOVRUP, 6690 GØRDING.JØRN PEDER JENSEN, gårdejer, omtales under Hejrskovvej 8, 6690 Gørding.J.P.J. overtog gården i 1990 fra Palle Nielsen.Areal 28 ha.Stuehuset er opført i 1916 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svi- nestald fra 1920, begge restaureret i 1948, samt lade fra 1948.HESSELLUNDVEJ 4, HESSELLUND, 6690 GØRDING, tlf. 75-178231.JENS BOYSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1939, søn af Valborg og Peder Boysen, gift d. 2.-5.-1964 med Grete Madsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-8.-1944, datter af Elna Haulrik og Niels Jørgen Madsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 24.-8.-1964, Finn, født d. 26.-3.-1967 og Tine, født d. 11.-12.-1977.J.B. overtog gården d. 1.-1.-1965 fra sin mor.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 17 ha., desuden er der forpagtet 40 ha.



-53- Hessellundvej 4's stuehus er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, som er udvidet i 1972 og 1987, foderhus fra 1990 og maskinhus fra 1978. Det gamle stuehus fra 1864 anvendes i dag som medhjælperbolig. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 85 årskøer af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 3 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation. 3.B. ejer og driver også Terpvej 21, 6690 Gørding.HESSELLUNDVE3 9, "SORGENFRI", HESSELLUND, 6690 GØRDING, tlf. 75-178141.KRISTIAN MARINUS 3ENSEN, gårdejer, født d. 8.-7.-1914, søn af Marie og Anders 3ensen, gift d. 24.-10.-1942 med 3enny Kathrine 3ensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-1.-1917, datter af Maren og Carl 3ensen. Parret har børnene: Margit Else, født d. 26.-3.-1944, Sonja Karla, født d. 3.-9.- 1946, Anders, født d. 8.-3.-1950 og Carl Chr., født d. 25.-4.-1954.K.M.3. har været på Skårup Landbrugsskole og er uddannet kontrolassistent. Han overtog gården d. 11.-5.-1940 fra Søren Hjort.Ejendomsskyld 770.000. Areal 25,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha., desuden er der forpagtet 9,6 ha. Der er 4,5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført i 1900, det er udvidet og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, svinestald fra 1883, som er udvidet i 1950, svinestald fra 1700-tallet og lade fra 1960. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der sælges 40 smågrise og 20 slagtesvin årligt; desuden er der 16 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg, der bruges maskinstation.HESSELLUNDVE3 10, HESSELLUND, 6690 GØRDING, tlf. 75- 178187.MAGNUS SØRENSEN, husmand, født d. 13.-3.-1918, søn af Mathea og Mathis Sørensen, gift d. 11.-11.-1947 med Maja Rose Thomsen, født d. 23.-5.-1925, datter af Magdalene og Arthor Thomsen.Maja Rose Sørensen døde i 1991. Parret fik døtrene: Inger Marie, født d. 25.-4.-1950, Karen Margrethe, født d. 18.-12.-1954 og Aase, født d. 24.-2.-1958.M.S. overtog gården i 1947 fra Peder Mikkelsen.Ejendomsskyld 400.000. Areal 9,9 ha. 3orden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkring 1922 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1922.



-54- HESSELLUNDVEJ 16, "HESSEL- LUNDGÅRD", HESSELLUND, 6690 GØRDING, tlf. 75-178039. PER 3. JOHANSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1965, søn af Johanne og Laurids Johansen. Forældrene bor på gården.P.J.J. har været på Riber Kjær- gård og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-11.-1992 fra sine forældre. Nuværende ejer er 7. generation på gården. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 6 ha., desuden er der forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1878, det er udvidet i 1964 og 1974 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og malkestald fra 1993 samt lade, som er udvidet i 1930. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården og der bruges lidt maskinstation.HJORTKÆRVEJ 1, "SOLVANG", OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191061.ARNE NIELSEN, husmand, født d. 29.-4.-1921, søn af Ida og Hans Nielsen, gift d. 2.-4.-1942 med Frida Kristiansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.-10.- 1920, datter af Kristine og Kristian Kristiansen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 7.-7.-1942 og Kristian, født d. 10.-5.-1950.A.N. overtog gården i 1953 fra Hans Madsen Nielsen.Ejendomsskyld 830.000. Areal 11,3 ha. Der er bortforpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1932 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1931, maskinhus fra 1977 og 13 minkhaller. Gården drives med en minkproduktion på 700 minktæver, desuden produceres der 30 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer på gården og der bruges maskinstation.Datteren og svigersønnen, Kirsten og Ole Sørensen, driver minkfarmen.HJORTKÆRVEJ 12, "OMME- GAARD", OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191069.LAURIDS PEDER JENSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1926, søn af Mette Marie og Laurids Chr. Jensen, gift d. 16.-10.-1949 med Henny Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-5.-1927, datter af Henriette og Carl Chr. Hansen. Parret har børnene: Carl Erik, født d. 15.-8.-1950, Alice, født d. 15.-9.-1955 og John, født d. 2.-8.-1964.L.P.J. overtog gården d. 1.-10.-1949 fra sine svigerforældre, der købte den i 1923. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 4,9 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1884 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1890, som er udvidet i 1960, svinestald fra 1890, maskinhuse fra 1961 og



-55- 1979, lade fra 1937 og foderhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 1 ammeko og 20 ungdyr af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges maskinstation. HJORTKÆRVEJ 13, "DAUBORG- GÅRD", OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191128.MORTEN NIELSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1915, søn af Marta og Marius Nielsen, gift d. 16.-6.-1944 med Helga Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-2.-1924, datter af Petra og Niels Sørensen. Parret har børnene: Aage, født d. 17.-5.-1945, Margit, født d. 10.-11.-1946,Eva, født d. 23.-10.-1949 og Gitte, født d. 12.-1.-1964.M.N. overtog gården d. 1.-11.-1946 fra sine forældre. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 750.000. Areal 25 ha. Oorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1885 og restaureret flere gange, senest i 1985. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestaid fra 1926, og lader fra 1939 og 1956. Der er 1 traktor på gården.HJORTKÆRVEJ 14, OMME, 6470 BRAMMING, tlf. 75-191013. HENRIK CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 12.-9.-1960, søn af Eva og Viggo Christensen, gift d. 4.-12.-1982 med Ella Nygaard Rasmussen, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-5.-1962, datter af Dinne og Holger Nygaard Rasmussen. Parret har børnene: Britta, født d. 9.-4.-1985, Jørgen, født d. 18.-3.-1988, Christian, født d. 3.-10.-1990 og Anette, født d. 27.-2.-1993.H.C. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-5.-1983 fra Hermann Pedersen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Desuden er der forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, som er renoveret i 1983, ungdyrstald og foderhus fra 1986, malkerum fra 1990 og maskinhus fra 1962. Der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg, og der bruges maskinstation. Der er ansat 1 medhjælper.HJORTKÆRVEJ 15, OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191057.HANS JØRGEN HØJ, gårdejer, født d. 13.-12.-1945, søn af Ingeborg og Marius Høj.H.J.H. overtog gården d. 1.-7.- 1985 fra sine for ældre. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 850.000. Areal 24,6 ha., heraf 5,5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1906 og



-56- restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1906, som er renoveret i 1959 og udvidet i 1986, lade fra 1927 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer og kornsilo på gården, og der bruges maskinstation.HOVEDVEJ Al 7, 6740 BRAMMING.KRISTEN THOMSEN, gårdejer, omtales under Hovedvej Al 16, 6740 Bramming.K.T. overtog gården i 1986 fra Johannes Sørensen.Ejendomsskyld 560.000. Areal 9,7 ha.Stuehuset er opført i 1918. Avlsbygningerne består af stald og lade fra 1918.K.T. ejer og driver også Hovedvej Al 16, 6740 Bramming.HOVEDVEJ Al 9, "LILLEVANG", ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191149.HANS PETER SMIDT, husmand, født d. 15.-8.-1924, søn af Ane og Morten Smidt, gift d. 9.-1.- 1953 med Solveig Paasch Daniel- sen, medhjælpende ægtefælle og biblioteks filialleder, født d. 5.- 9.-1930, datter af Dorthea og Emil Danielsen. Parret har børnene: Kaj, født d. 21.-7.-1954, Rita, født d. 13.-1.-1958 ogHenrik, født d. 5.-7.-1966. S.P.D. har været på Odense Husmandsskole.H.P.S. forpagtede gården fra d. 1.-1.-1953 og overtog den d. 1.-1.-1958 fra sin far, som opførte gården i 1920.Ejendomsskyld 300.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 8 ha.Stuehuset er opført i 1920 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, som er renoveret i 1965, svinestald fra 1965 og hønsehus fra 1954.HOVEDVEJ Al 10, ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191354.OSVALD BRIX, gårdejer, født d. 23.-10.-1911, søn af Maren og Niels Brix, gift i 1942 med Dorthea Lindegård, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-3.-1916, datter af Dorthea og Mads Peter Lindegård. Parret har børnene: Ruth, født d. 28.-6.-1942, Inga, født d. 2.-2.-1944, Leif, født d. 11.-9.-1945, Anni, født d. 21.-4.-1947, Lissy, født d. 3.-7.-1951, Kaj, født d. 6.-4.-1949, Bodil, født d. 1.-7.-1955 og Niels Peter, født d. 1.-12.-1959.O.B. overtog gården i 1944 fra sin far, som opførte den i 1911.Areal 0,5 ha., der er frasolgt 11 ha.Stuehuset er opført i 1911 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1911.HOVEDVEJ Al 11, ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191230. JØRN DRANSFELDT, gårdejer, født d. 15.-7.-1942, søn af Anne og Magnus Dransfeldt, gift d. 20.-7.-1963 med Betty Andersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-10.-1943, datter af Kirstine og Hans Andersen. Parret har børnene: Freddy, født d. 16.-9.- 1963, Tommy, født d. 25.-8.-1967 og Jytte, født d. 30.-12.-1971.J.D. overtog gården i 1963 fra Ejnar Christensen. Sønnen Freddy overtog halvpart i gården i 1988. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er desuden forpagtet 12 ha.



-57-Stuehuset er opført i 1917 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953, ungdyrstald fra 1972, foderhus fra 1988 og maskinhuse fra 1976. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagte- kalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation. J.D. ejer og driver også Roustvej 232, 6740 Bramming.HOVEDVEJ Al 13, ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191240. NIELS PEDER KRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1926, søn af Karen og Kristian Peder Kristensen.N.P.K. har været på Beder Gartnerskole. Han overtog gården i 1970 fra Erna Jensen.Ejendomsskyld 690.000. Areal 11,6 ha. Der er bortforpagtet 11 ha. Stuehuset er opført i 1915 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1915, lade fra 1935, maskinhus 1975 og 7 minkhaller opført i perioden 1970-89. På gården er der 2 traktorer og halvpart i en mejetærsker.HOVEDVEJ Al 16, "HARAGER- GÅRD", ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191197.KRISTEN THOMSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1933, søn af Kristine og Niels Dejgård Thomsen, gift d. 31.-3.-1967 med Else Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-1.-1940, datter af Sigrid og Niels A. Jensen. Parret har døtrene: Annette, født d. 13.-1.-1968, Birgitte, født d. 12.-1.-1970, Charlotte, født d. 19.-12.-1974 og Kristine, født d.25.-5.-1979. K.T. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1967 fra Gerda og Ejnar Nielsen.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 40,5 ha., heraf 2 ha. gårdsplads og mergelgrav.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916, som er ombygget til svinestald i 1967, lade fra 1916, som er ombygget til svinestald i 1968, svinestald fra 1973 og maskinhuse fra 1968 og 1978. Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker.K.T. ejer og driver også Hovedvej Al 7, 6740 Bramming.HOVEDVEJ Al 20, ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191617. BENT KRISTENSEN, tømrer, født d. 22.-7.-1958, søn af Anna og Gudmund Kristensen, gift d. 1.-6.-1991 med Dorris Bejder, børnehavepædagog, født d. 28.-8.- 1962, datter af Ingeborg Marie og Helge Bejder. Parret har børnene: Thomas, født d. 10.-8.-1990 og Kirstine, født d. 11.-5.-1993. B.K. overtog gården d. 1.-5.-1992



-58- fra sine svigerforældre. Der var telefoncentral på gården fra 1917 til 1947, der købte den i 1947.Ejendomsskyld 460.000. Areal 6,3 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1914 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, lade fra 1917 og maskinhus fra omkring 1935. Gården drives med en besætning på 6 ammekøer og 6 ungdyr af blandet race. Der produceres korn til salg. Der er 1 traktor, og der bruges maskinstation til høst. HOVEDVEJ Al 26, "NY ENDRUPHOLM", ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 191071.CHR. LUND MADSEN, gårdejer, født d. 21.-10.- 1943, søn af Clara og Magnus Madsen, gift d. 25.-1.- 1969 med Annelise Hansen, fuldmægtig, født d. 23.- 12.-1941, datter af Signe og Theodor Hansen. Parret har børnene: Martin, født d. 7.-10.-1970, Mette, født d. 27.-11.-1972 og Søren, født d. 10.-1.-1977.C.L.M. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra sin far, som opførte den i 1964.Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 80 ha., desuden er der forpagtet 23 ha.Stuehuset er opført i 1964 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af pelseri fra 1984, svinestald fra 1964, som er udvidet løbende i perioden 1979-92, 9 minkhaller opført i perioden 1970-80, samt maskinhuse fra 1981 og 1993. Der er 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 4.200 slagtesvin årligt; desuden er der en minkproduktion på 1.000 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 2 faste medhjælpere ansat på gården.HOVEDVEJ Al 30, ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191072.JOHANNES RIBER, kontrolassistent, født d. 17.-4.-1924, søn af Petra og Chr. Riber, gift i 1950 med Selma Højbjerg, hjemmesygeplejerske, datter af Anna og Kresten Højbjerg. Parret har børnene: Hanne, født d. 9.-2.-1952 og Peter, født d. 2.-5.-1954. J.R. overtog gården i 1960 fra Kresten Enevoldsen.Ejendomsskyld ca. 250.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1957 og restaureret løbende.HOVEDVEJ Al 32, "HEDEVANG", VESTER VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191156.ERIK GAMMELGAARD, kreaturhandler, født d. 8.-5.-1938, søn af Helga Marie og Jens Gammelgård, gift d. 25.-6.-1984 med Lis Møller, mejériarbejder, født d. 12.-5.-1944, datter af Kristine og Sigurd Møller. Parret har børnene: Hanne, født d. 17.-2.-1961, død d. 6.-8.-1975, Birthe, født d. 30.-7.-1962, Ulla, født d. 16.- 12.-1963, Lene, født d. 15.-1.-1966 og Jens Erik, født d. 22.-6.-1972.E.G. har siden 1964 drevet Endrup Kreaturhandel. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Jens Laursen.Ejendomsskyld 510.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 6 ha.



-59-Stuehuset er opført omkring 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916 og lade fra omkring 1925. Gården drives med en besætning på 8 ammekøer og 12 ungdyr af racen Simmentaler. Der bruges maskinstation. HOVEDVEJ Al 33, "VEJRUP HØNSERI", VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191257.HANS JAKOB SØRENSEN, hønseriejer, født d. 30.-1.-1960, søn af Karna og Vagn Aage Sørensen. H.J.S. har datteren Stine, født d. 2.-2.-1982.H.J.S. overtog gården d. 1.-10.- 1986 fra Gunnar Nielsen.Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 11 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1850, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af hønsehuse fra 1973 og 1975, hønsehus fra 1974, som er udvidet i 1987, gødningshus fra 1987 og pakkerum fra 1972. Der er gylletank. Gården drives med en ægproduktion på 50.000 høns med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 1 traktor og 5 fodersiloer. Der er ansat 1 deltids medhjælper på gården.HOVEDVEJ Al 36, "MOSEVANG", NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191068.FREDE JAKOBSEN, gårdejer, født d. 25.-1.-1946, søn af Maja og Jens Jakobsen.F.J. overtog gården d. 1.-6.-1973 fra sin mor.Ejendomsskyld 630.000. Areal 15,2 ha., heraf 1 ha. hede og eng.Stuehuset er opført i 1951 efter brand. Avlsbygningerne består af samt lade fra 1961. Gården driveskvægstald og maskinhus opført i 1951 efter brandmed en besætning på 10 ammekøer, 10 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Simmentaler. Der produceres korn til salg. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 fodersilo. HOVEDVEJ Al 39, "BJERREGAARD", VESTER VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190366. GERT JAHREIS GROSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1963, søn af Birgith og Villy Grosen, bor sammen med Tina Holmeå Christiansen, pædagogmedhjælper, født d. 29.-4.-1970, datter af Metha Marie og Peder Hans Christiansen. G.J.G. er entreprenør og har været på Riber Kjærgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Jens Henrik Hermansen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal ca. 40 ha., desuden er der lejet ca. 30 ha.Stuehuset er opført i 1850 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1920 og 1950, lade fra 1920 samt maskinhus fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps, hvede, ærter og byg.



-60-På gården er der 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold dluft. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehuset. HOVEDVEJ Al 41, "LILLE BJERREGAARD", VESTER VEJR UP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190089.JOHANNES KRISTENSEN, gårdejer, født d. 30.-11.- 1936, søn af Signe og Kresten Kristensen, bor sammen med søsteren Eva Marie Kristensen, født d. 15.- 9.-1935.J.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han over-tog gården d. 1.-1.-1975 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld ca. 1.200.000. Areal 17,5 ha., heraf 1 ha. eng og mose, desuden er der forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907, som er udvidet i 1982, lade fra 1939 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. Der er 4 traktorer og sprinkleranlæg. Der bruges maskinstation.HOVEDVEJ Al 47, NØRRE VEJ- RUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 190038.TOBIAS TOBIASEN, gårdejer, født d. 1.-1.-1953, søn af Lilly og Hans Tobiasen, gift d. 19.-6.— 1982 med Lissy Brix, ekspeditrice, født d. 3.-7.-1951, datter af Dorthea og Osvald Brix. Parret har børnene: Karina, født d. 12.- 6.-1980, Maria, født d. 6.-3.-1985 og Charlotte, født d. 6.-6.-1991. T.T. overtog første halvpart af gården i 1977 og resten i 1984 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld ca. 2.000.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er desuden forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført efter brand i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, som er udvidet i 1986, ungdyrstald og lade fra 1977 og maskinhus fra 1990. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 110 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Der er ansat 1 medhjælper, og der bruges lidt maskinstation.HOVEDVEJ Al 51, "BECHSGÅRD", VEJRUP, 6740 BRAMMING.TAGE MORTENSEN, gårdejer og entreprenør.T.M. overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Agnes Bech Nielsen.Ejendomsskyld ca. 700.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført omkring 1907 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1976. Der er udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 12 ammekøer og ca. 16 ungdyr af racen Hereford.



-61-HØEVEJ 1, "METHASMINDE", ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178881.OLE OLESEN, gårdejer, født d. 31.-8.-1946, søn af Erna og Arne Olesen, bor sammen med Birgit Callesen, specialarbejder, født d. 20.-7.-1950, datter af Kresta og Bo Callesen.O.O. overtog gården i 1977 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 30 ha., og der er forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført i 1915 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, svinestald fra 1950, som er ombygget til ungdyrstald i 1977, foderhus fra 1978 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 60 ammekøer og 80 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.

gård Landbrugsskole. Han overtog gården d.

HØEVEJ 7, SDR. HØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173458.BENT SCHELDE, gårdejer, født d. 28.-10.-1931, søn af Eva og Alfred Schelde, gift d. 5.-12.-1964 med Petra Berger, omsorgsassistent, født d. 9.-4.-1935, datter af Sørine og Peter Berger. Parret har døtrene: Aase Merete, født d. 12.-1.-1968, Inga, født d. 20.-3.-1970 og Tove, født d. 13.- 9.-1972.B.S. har været på Riber Kjær-15.-3.-1990 fra Kristian Buhl.Ejendomsskyld 510.000. Areal 2 ha., der er frasolgt 9 ha.Stuehuset er opført i 1870, det er restaureret i 1982 og udvidet i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, garage og værksted fra 1870 og lade fra 1951.HØEVEJ 8, "SKYGGEDAL- GAARD", SDR. HØE, 6740 BRAMMING tlf. 75-102129. OLE ELLEGÅRD, gårdejer, født d. 15.-9.-1964, søn af Anna og Marius Ellegård, bor sammen med Birthe Puggaard, rengøringsassistent, født d. 7.-2.-1968, datter af Lilly og Hans E. Puggaard. Parret har sønnerne: Henning, født d. 9.- 12.-1987 og Dennis, født d. 4.-7.-1990.O.E. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra Bent Schelde.Ejendomsskyld ca. 1.250.000. Areal 33 ha. og der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1890 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, som er udvidet i 1992, svinestald fra 1967, som er ombygget til kostald i 1992, maskinhus fra 1986 og foderhus fra 1992. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 60 ungdyr af racerne RDM og Jersey. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.HØEVEJ 10, "BÆKKEDALGAARD", HØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174152.IRVING VAGN VOGT, gårdejer, født d. 11.-9.-1933, søn af Kirstine og Hans Vind Vogt, gift d. 16.-7.-1960 med Ingrid Skov, medhjælpende ægtefælle, født d. 4.-4.-1937, datter af Ellen og Kristian Skov. Parret har børnene: Trine, født d. 11.-11.-1963 og Jes, født d. 11.-1.-1970.I.V.V. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i juni 1969 fra sin



-62- far. I.V.V. er 5. generation på gården, hvis historie kan føres tilbage til 1841, hvor den blev frikøbt for 800 rigsdaler.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, lade fra 1985 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 19 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM. Der produceres fremavlskorn til salg. Der er 2 traktorer, markvandingsanlæg og der bruges maskinstation.HØEVEJ 11, HØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173482.ALFRED JENSEN TÆKKER, husmand, født d. 2.-9.-1910, søn af Marie og Hans Tækker, gift d. 27.-4.-1938 med Mary Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-4.- 1916, datter af Kirstine og Hans Peter Jensen. Parret har sønnerne: Bent, født d. 30.-3.-1939 og Henning, født d. 29.-7.-1944.A.J.T. overtog gården d. 1.-4.-1945 fra sin svigerfar. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 750.000. Areal 24 ha., heraf 2,5 ha. eng og skov. Der er bortforpagtet 21,5 ha.Stuehuset er opført i 1952 og restaureret siden efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1927. Der er 1 traktor på gården.HØEVEJ 12, "ENGVANG", NØRRE HØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172028.BENT FRIIS SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1950, søn af Anna Marie Waaben og Frands Sørensen, gift d. 28.-6.-1975 med Inge Møller, født d. 26.-11.-1955, datter af Dorit og Jørgen John- stad Møller. Parret har datteren Lisbet, født d. 10.-11.-1976.I.M. er forhandler af damprengøringsmateriel.B.F.S. er bestyrelsesmedlem i DEG's sektor for frilandsgrøntsager og bestyrelsen for Gasa's grøntsagssektor. Han overtog gården i 1975 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udstykket fra Bramming Hovedgård i 1841.Ejendomsskyld 500.000. Areal 20 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1981, det ældre stuehus er fra 1876. Stalden, som er udvidet omkring 1970, er opført i 1876. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er jordbær, gulerødder, porrer, jordbær til selvpluk og energipil. Desuden fremstilles og forhandles naturflethegn. På gården er der 3 traktorer samt markvandingsanlæg.HØJAGERVEJ 1, "HØJAGER", MULVAD, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174194.VIGGO BOLDING, tankvognchauffør, født d. 4.-5.-1934, søn af Betty og Jens Bolding, gift d. 20.-1.-1962 med Ingrid Brink, omsorgsmedhjælper, født d. 4.-8.-1940, datter af Marie og Otto Brink. Parret har døtrene: Connie, født d. 13.-12.-1965 og Anette, født d. 9.-12.-1969.V.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far.Ejendomsskyld 570.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 17 ha.Stuehuset er opført i 1908 og restaureret løbende. Kvægstalden fra 1908 er ombygget til garage og værksted i 1982.ILSTEDVEJ 2, "TOFTHOLM", ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178910.HELGE JENSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1964, søn af Erna og Søren G. Jensen, gift d. 30.-5.-1992 med Hanne Thøstesen, kontorassistent, født d. 2.-4.-1965, datter af Inger Marie og Erik Thøstesen. Parret har sønnen Anders, født d. 12.-3.-1993.H.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1991 fra



-63-Svend Erik Agergård.Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8 ha., desuden er der forpagtet 10 ha. Der er 0,7 ha. skov.Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, som er udvidet i 1992, foderhus fra 1993, ungdyrstald, lade og maskinhus fra 1977. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 66 årskøer, 75 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges maskinstation til høst.

Landbrugsskole. Han overtog gården i 1949 fra sin

ILSTEDVE3 7, "DAMK3ÆRGAARD", SØNDER BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-178140.30RGEN og OLE DAMK3ÆR SØRENSEN, gårdejere.3.D.S. er søn af Mette og Søren Peder Sørensen, han er gift med Asta Frydendahl Ernstsen, medhjælpende ægtefælle, datter af Klara Refsgaard og Søren Bjerre- gård Ernstsen. Parret har børnene: Søren, Ernst, Karen og Ole. 3.D.S. har været på Ladelund far, der købte den i 1919. 3.D.S.har sammen med sønnen Ole drevet gården som I/S siden 1987.Areal 82 ha., heraf tilkøbt 60 ha., desuden er der forpagtet 23 ha.Stuehuset er opført omkring 1825, det er udvidet og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972 og maskinhus fra 1992, lade fra 1976 og foderhus fra 1979. Der er 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 110 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker og 3 markvandingsanlæg. Der er 1 fodermester til hjælp på gården, og der bruges lidt maskinstation.3.D.S. og O.D.S. ejer og driver også 3ernvedvej 6, 6690 Gørding.ILSTEDVE3 10, 6690 GØRDING, tlf. 75-178262.LARS SANDBERG, gårdejer, født d. 1.-11.-1955, søn af Else og Magnus Sandberg, gift d. 8.-7.-1989 med Grethe Maasen, kontorassistent, født d. 26.-11.-1958, datter af Ingrid og Chr. Maasen. Parret har børnene: Christina, født d. 5.-4.-1990 og Claus, født d. 4.-6.-1992.L.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Sammen med faderen overtog han gården i oktober 1992. Den drives sammen med Ilstedvej 12, under navnet "Karensdal I/S". Stuehuset og stalden er opført i 1924.ILSTEDVE3 12, "KARENSDAL", BØEL BY, 6690 GØRDING, tlf. 75-178079.MAGNUS SANDBERG, gårdejer, født d. 3.-6.-1923, søn af 3ohan- ne og Hans Sandberg, gift d. 20.-7.-1953 med Else Kristensen, husmoder, født d. 29.-12.-1928, datter af Margrethe og Andreas Kristensen. Parret har børnene: Hans, født d. 5.-2.-1954, Lars, født d. 1.-11.-1955 og Helle, født d. 24.-9.-1961. Han overtog gården d. 15.-8.-1950 fra med sønnen Lars drevet gården som I/S.M.S. har været på Lyngby Landbrugsskole.Karen Pallesen. Siden 1986 har M.S. sammen



-64-Ejendomsskyld 6.190.000. Areal 89,7 ha.Stuehuset er opført i 1957 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af 8 svine- stalde opført i perioden 1977-91 samt maskinhus fra omkring 1977. Der er 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 350-400 årssøer, der sælges ca. 6.000 slagtesvin årligt. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 fast medhjælper på gården. M.S. og L.S. ejer og driver også Bøelvej 15, 6690 Gørding, samt Ilstedvej 10, 6690 Gørding. ILSTEDVEJ 14, "SØNDER BØEL- GAARD", SØNDER BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-178208.PETER OG SØREN EG NIELSEN, gårdejere.Brødrene er sønner af Nelly Margrethe og Niels Pallesen Nielsen. P.N. er født d. 26.-10.-1931 og S.E.N. er født d. 20.-6.-1933. Brødrene overtog gården i 1961 fra deres mor. Nuværende ejere er 4. generation på gården, der fik sin nuværende placering i 1881 efter en brand. Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 12 ha.Stuehuset er opført i 1881 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade opført i 1901 efter brand, kvægstalden er ombygget til svinestald i 1991, svinestald fra 1897 samt maskinhus fra 1972, som er udvidet i 1987. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 480 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og græs. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.INDUSTRIVEJ 75, TØMMERBY MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173354.SØVERIN ERNSTSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1926, søn af Klara Refsgård Frydendahl og Søren Bjerregård Ernstsen, gift d. 19.- 4.-1952 med Else Andersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.- 6.-1926, datter af Karen og Clemme Vesti Andersen. Parret har børnene: Grethe, født d. 27.-3.-1953, Inger, født d. 8.- 7.-1955,Anni, født d. 14.-5.-1958 og Jens Vesti, født d. 21.-3.-1960.S.E. er medlem af Bramming Læplantningslaug, næstformand for Ribe Amt Regionsudvalg og han har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-6.-1986 fra sønnen Jens Vesti Ernstsen.Ejendomsskyld 400.000. Areal 0,55 ha.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1913.JERNVEDVEJ 3, TANGE-RIIS, 6690 GØRDING.FREDE EGEGÅRD NIELSEN, gårdejer, omtales under Tangevej 11, 6690 Gørding. Sønnen Preben bor på gården.F.E.N. overtog gården i 1981 fra Jørgen Tobiasen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 30 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af stald fra omkring 1850 og maskinhus fra 1991. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er fremavlskorn.



-65- JERNVEDVEJ 6, NØRRE BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75-177176. OLE DAMKJÆR SØRENSEN, gårdejer, søn af Asta Frydendahl og Jørgen Damkjær Sørensen. O.D.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra Therkild Hansen. Areal 25 ha.Stuehuset er opført i 1938 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1938, svinestald, som er ombygget til ungdyrstald i 1965, samt maskinhus fra 1978. Der er 20 ungdyr af blandet race på gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg.JERNVEDVEJ 7 "TANGEGAARD", TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178651.ARNE JONNY NIELSEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1949, søn af Marie og Jes Peder Nielsen, gift d. 4.-7.-1970 med Tove Jørgensen, histolaborant, født d. 4.-8.-1948, datter af Maria og Jens Chr. Jørgensen. Parret har børnene: Ulrik, født d. 2.-3.-1974, Karsten, født d. 25.-7.-1977 og Rita, født d. 25.-8.-1979.A.J.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1981 fra Hugo Hermansen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. mose, der er desuden forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1872 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, svinestald fra 1962 og lade fra 1872, begge ombygget til ungdyrstald i 1973, maskinhuse fra 1963 og 1977 og foderhus fra 1973. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 52 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus.JERNVEDVEJ 14, TANGE RIIS, 6690 GØRDING.VERNER RICHARD BJERRE, gårdejer, omtales under Tangevej 3, 6690 Gørding.V.R.B. overtog gården i 1991 fra Kristian Schrøder Nielsen.Ejendomsskyld 450.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført i 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus fra 1900 samt lade fra 1931. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. JERNVEDVEJ 16, "TANGELUND", TANGE RIIS, 6690 GØRDING, tlf. 75-178173.VERNER DIXEN, gårdejer, født d. 14.-3.-1931, søn af Dorthea og Nis Peter Dixen.V.D. overtog gården i 1972 fra sin mor.Ejendomsskyld 670.000. Areal 22 ha., der er bortforpagtet 21 ha. Stuehuset er opført i 1881 og restaureret løbende. Avlsbygnin-



-66- gerne består af kvægstald og lade fra 1881, laden er udvidet i 1962. Der er 1 traktor på gården. JERNVEDVEJ 18, "ENGVANG", NØRRE BØEL, 6690 GØRDING, tlf. 75- 178097.EDVIN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1942, søn af Jenny og Andreas Kristensen, gift d. 21.-1.- 1967 med Mona Lisa Olesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 2.-6.-1944, datter af Kirsten og Christen Olesen. Parret har børnene: Torben, født d. 4.-1.-1968, Tina, født d. 28.-3.-1971 og Thomas, født 21.-12.-1979. E.K. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Johannes Sørensen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er desuden forpagtet 21 ha.Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1900, som er udvidet i 1975 og 1983, lade fra omkring 1900, foderhus fra 1979 og maskinhus fra 1973. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 70 ungdyr og 15-20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Maskinstation bruges til høst.KJÆRGÅRDVEJ 3, "HUNDERUP NØRREGÅRD", HUNDERUP, 6740 BRAMMNING tlf. 75-173948. SØREN DAMKJÆR SØRENSEN, gårdejer, født i 1950, søn af Asta og Jørgen Damkjær Sørensen, gift i 1982 med Lisbeth Klingsten, specialarbejder. Parret har børnene: Rasmus, Jeppe og Stine.S.D.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1981 fra Peder Kristiansen.Areal 47 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er desuden forpagtet 67 ha. Stuehuset er opført i 1976, det gamle stuehus fra 1900 anvendes som garage. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1930, som er renoveret i 1985, svinestalde fra 1973, 1982 og 1989, farestald fra 1992 og lade fra 1982. Der er 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 550 årssøer, der sælges 6.000-7.000 smågrise og 5.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter, frøgræs og pillegræs. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 3 faste medhjælpere på gården.KJÆRGÅRDVEJ 4, HUNDERUP MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173531.OSVALD PEDERSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1918, søn af Mette Abelone og Kristian Pedersen, gift d. 26.-4.-1946 med Karen Jebine Møller, født d. 7.-7.-1919, datter af Ane Margrethe og Hans Chr. Møller. Parret har sønnerne: Knud-Erik, født d. 31.-1.- 1949 og Vagn, født d. 27.-6.-1953.O.P. overtog gården d. 1.-4.-1946 fra sin svigerfar. Gården har været i slægtens eje siden 1891.



-67- Ejendomsskyld 480.000. Areal 4 ha., der er frasolgt 13 ha.Kjærgårdvej 4's stuehus er opført i 1911, det er udvidet i 1924 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1750, vognport fra 1955 og lade fra 1909. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 1 traktor på gården og der bruges maskinstation.
KJÆRGÅRDVEJ 7, HUNDERUP, 6740 BRAMMING.OLE MATHIAS JÆGER, gårdejer, omtales under Stratvej 7, 6740 Bramming.O.M.J. overtog gården i 1986 fra Jens Arne Rasmussen.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26 ha.Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svine- stald fra 1920, som er udvidet drives med en svineproduktion på 160omkring 1967, samt svinestald fra 1987. Gården årssøer, der sælges 3.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,raps og ærter. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.KJÆRGÅRDVEJ 12, HEKLAND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173607. GUNNAR CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1933, søn af Anne og Valdemar Christensen, gift d.2.-11.-1956 med Anne Marie Lassen, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.-4.-1936, datter af Agnes og Bertram Lassen. Parret har børnene: Jette, født d. 22.- 3.-1961 og Jørn, født d. 8.-1.- 1964. G.C. overtog gården i 1957 fra sin morfar, Mads Chr. Kristensen, som opførte den i 1914 og opdyrkede heden til ager.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 22,8 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1914 og udvidet i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916, som er udvidet i 1935 og 1967, kalvehus fra 1964, foderhus fra 1980 og maskinhuse fra 1969 og 1980. Der er 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 3 fodersiloer. Der bruges maskinstation til høst.KJÆRGÅRDVEJ 14, HUNDERUP MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173522.JES VERNER PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1936, søn af Bodil Maria og Henry Ejnar Pedersen, gift d. 17.-2.-1962 med Edith Lund Laursen, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-8.-1938, datter af Margrethe og Tage Lund Laursen. Parret har døtrene: Jonna, født d. 17.-5.-1964 og Jytte, født d. 12.-1.-1967.



-68- 3es V. Pedersen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-11.-1961 fra Peter Nielsen Pedersen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 15,7 ha., desuden er der forpagtet 2,5 ha. Der er 9 ha. mose og 6,7 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928, ungdyrstald fra 1980, lade fra 1930 og maskinhus fra 1975. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 90 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og fodersilo. Der bruges maskinstation til høst.K3ÆRGÅRDVE3 23, "TOFTEGÅRD", HUNDERUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173419.CHRISTIAN MANTELSEN HANSEN, gårdejer, født d. 14.-12.- 1927, søn af Kirstine og Herman Hansen, gift d. 2.-6.-1951 med Karen Marie Holberg, medhjælpende ægtefælle, født d. 16.-4.- 1926, datter af Abelone og Ing- vardt Holberg. Parret har døtre- ne: Lone, født d. 8.-7.-1951, Kirsten, født d. 29.-4.-1953 og Else, født d. 16.-10.-1958. C.M.H. overtog gården i 1959 fra sin svigerfar, der købte den i 1922. Ejendomsskyld 790.000. Areal 15,9 ha.Stuehuset er opført i 1834 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, som er renoveret i 1965 og ombygget til svinestald i 1978, hønsehus fra 1936, lade fra 1939 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en svineproduktion på 26 årssøer, der sælges 400 smågrise og 50 slagtesvin årligt; der er desuden 6 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer og 1 tårnsilo på gården, og der bruges maskinstation.K3ÆRGÅRDVE3 37, K3ÆRGÅRD MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-431496.KARLO LARSEN, landmand, født d. 5.-10.-1930, søn af Karen Marie og Lars Larsen, gift d. 16.- 11.-1955 med Elna Hermansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-12.-1932, datter af Mary og Peter Bjerre Hermansen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 2.- 3.-1963 og Tommy, født d. 30.- 5.-1969.K.L. overtog gården i 1955 fra Kristian Anthonsen.Ejendomsskyld 690.000. Areal 14,8 ha.Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, lade og stald fra omkring 1850 og maskinhus fra omkring 1973. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården.



-69-

d. 9.-9.-1960 og Helge, født d. 16.-5.-1964.

K3ÆRGÅRDVE3 38, "MØLLEGÅRD", HUNDERUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173524.SØREN G. 3ENSEN, gårdejer, født d. 30.-7.-1923, søn af Helga og Magnus 3ensen, gift d. 16.-6.- 1955 med Erna Frandsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.- 6.-1928, datter af Marie og Kristian Frandsen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 14.-7.- 1956, død i 1957, Kristian, født d. 16.-11.-1958, 3ens Ole, fødtS.G.3. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sine svigerforældre. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev opført i 1860 som møllegård, møllen brændte i 1960.Ejendomsskyld 630.000. Areal 19 ha., heraf 2,5 ha. marskeng. Der er frasolgt 8 ha. og bortforpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1860 samt maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 10 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.K3ÆRGÅRDVE3 44 A, "SØNDERGAARD", HUNDERUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 173773.SØREN INGVARTSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1946, søn af Rigmor og Hans Ingvart- sen, gift d. 7.-10.-1970 med Ellen Riisager, plejehjemsassistent, født d. 29.-9.-1952, datter af Marie og Christian Riisager. Parret har børnene: Lene, født d. 4.-3.-1971, Mette, født d. 4.-1.-1974 og Hans Chr., født d. 6.-5.-1982.S.I. overtog gården i 1967 fra sin far, der købte den i 1962.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er desuden forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, som er renoveret i 1979, løsdriftstald fra 1978, lader fra 1920 og 1940 samt maskinhus fra 1972. Der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 135 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der produceres lidt korn til salg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 sæsonmedhjælper og 1 skoledreng til hjælp på gården, og der bruges maskinstation.K3ÆRGÅRDVE3 54, HUNDERUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 173774.THOMAS HE3N 3ENSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1925, søn af Dorthea og Hans Hejn 3ensen, gift d. 28.-7.-1978 med Else Riis- hede, husmoder, født d. 21.-1.- 1923, datter af 3ohanne og Martin Riishede. T.H.3. har sønnen Bjarne, født d. 11.-6.-1953 fra ægteskabet med Ellen Margrethe, født Odgaard, som døde i 1977.T.H.3. overtog gården i 1950 fra 3ulius Madsen.Ejendomsskyld 920.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført i 1927, det er udvidet i 1991 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1959, lader fra 1927 og 1960 samt maskinhus fra 1969.



-70-Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og græs. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med kold luft. KJÆRGÅRDVEJ 60, "PILEGÄRD", HUNDERUP MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174062.TAGE GROSEN MØLLER, gårdejer, født 4.-10.-1925, søn af Metha og Hans Møller, gift d. 5.-11.-1950 med Karen Laugesen, husmoder, født d. 27.-10.-1928, datter af Sine og Lauge Laugesen. Parret har børnene: Hans, født d. 22.-2.-1951, Ib, født d. 22.-8.-1953, Rita, født d. 9.-9.- 1955 og Conny Sine, født d. 24.-4.-1960.T.G.M. overtog gården d. 1.-4.-1953 fra Thomas Svendsen.Ejendomsskyld 760.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er bortforpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1870 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1925. Der er 1 traktor på gården.KJÆRGÅRDVEJ 64, "FRØSIG- GAARD", HUNDERUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-431203.KJELD FINK PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-12.-1929, søn af Marie og Hans Pedersen, gift d. 30.-5.-1960 med Laura Thyssen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.-7.-1939, datter af Hedevig Kirstine og Simon Andersen Thyssen. Parret har sønnerne: Lars, født d. 4.-7.-1961 og Jørgen, født d. 25.-3.-1964.K.F.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far.Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 4 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret efter brand i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1750, som er renoveret og ombygget til goldsostald i 1978, farestald fra 1978, svinestald fra 1950 og lade fra 1923. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges 2.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges maskinstation til høst.KLØVBORGVEJ 4, "DARUM MASKINSTATION", DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179398.FINN ANDERSEN, maskinstationsejer, født d. 22.-6.-1958, søn af Inger Andrea og Gunnar Andersen, gift d. 25.-6.-1983 med Henny Christiansen, kontorassistent, født d. 19.-3.-1958, datter af Ane Dorthea og Hans Sørensen Christiansen. Parret har sønnen Chris, født d. 12.-4.-1986.F.A. overtog gården i 1982 fra sin far, der købte den i 1977.Ejendomsskyld 960.000. Areal 31,3 ha., heraf tilkøbt 22 ha., desuden er der forpagtet 6 ha. Stuehuset er opført i 1893 og restaureret i perioden 1982-91. Maskinhuset er opført i 1985 og værkstedet er fra 1935. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. På gården er der 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg samt diverse maskiner til drift af maskinstation. Der er ansat 3 medhjælpere i sæsonen.



-71-KRAGELUNDVEJ 3, KRAGELUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173415.NIELS ASMUSSEN JÆGER, gårdejer, født d. 18.-8.-1920, søn af Kristiane og Mathias Asmussen Jæger, gift d. 16.-3.-1946 med Mary Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-4.-1925, datter af Anna og Poul Pedersen. Parret har børnene: Poul, født d. 8.-12.-1946, Ole, født d. 25.-3.-1950, Anna, født d. 18.-11.-1953 og Hans, født d. 11.-8.-1963.N.A.J. overtog gården i 1946 fra Tue Hundebøl.Ejendomsskyld 540.000. Areal 20 ha., heraf 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1848 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1930. Der er 1 traktor på gården.KRAGELUNDVEJ 5, KRAGELUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173517.JENS HANSEN, født d. 4.-3.-1932, søn af Aksel Hansen.J.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1959 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 740.000. Areal 25 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1860, er restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1939 og 1974, lade fra 1928, foderhus fra 1964 og maskinhus fra 1974, en del af maskinhuset anvendes som stald. Der er gastæt silo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen RDM. Der produceres græs til salg. På gården er der 1 traktor og 2 fodersiloer. Der bruges en del maskinstation.KRAGELUNDVEJ 7, "ELMELY", KRAGELUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173961.EGON KJÆR, gårdejer, født d. 8.-4.-1935, søn af Helga og Anton Kjær, gift d. 2.-5.-1959 med Lilly Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-3.-1938, datter af Jenny Sørensen. Parret har sønnen Bjarne, født d. 1.-5.- 1960.E.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. SønnenBjarne har været på Ladelund Landbrugsskole. E.K. overtog gården i 1959 fra Hans B. Hansen. Ejendomsskyld 900.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 11,6 ha., der er ca. 4 ha. vedvarende græs.Stuehuset er opført i 1904 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, maskinhuse fra 1982 og 1988 og foderhus fra 1904. Gården drives med en besætning på 20 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race; desuden er der 8 Mohairgeder med opdræt. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.KRAGELUNDVEJ 8, "BØGELUND", KRAGELUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173540.HOLGER TRUELSEN, gårdejer, født d. 1.-6.-1927, søn af Anna og Niels Truelsen, gift d. 29.- 12.-1961 med Asta Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 1.-6.-1930, datter af Cecilie og Johannes Sørensen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 26.-4.-1962, Niels Erik, født d.25.-3.-1964 og Elin Cecilie, født d. 25.-9.-1968.H.T. overtog gården i 1959 fra sin far, der købte den i 1923.Ejendomsskyld 900.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. eng.



-72-Stuehuset er opført i 1916 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1908, svinestald fra 1953 og maskinhus fra 1949, som er udvidet i 1980. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korn tørreri med varm og kold luft.

Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin

KRAGELUNDVEJ 10, KRAGELUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173938.JENS MARIUS LAURIDSEN, gårdejer, født d. 2.-6.-1937, søn af Thora og Hilmar Lauridsen, gift d. 2.-6.-1962 med Ruth Matiasen, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.-9.-1936, datter af Esther og Marinus Matiasen. Parret har døt- rene: Gitte, født d. 24.-6.-1963 og Marianne, født d. 24.-4.-1966. J.M.L. har været på Gråsten far, der købte den i 1927.Ejendomsskyld 730.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 og lade fra 1975, det gamle stuehus er ombygget til svinestald i 1962. Gården drives med en svineproduktion på 2 årssøer, der sælges 15 slagtesvin årligt, desuden er der 9 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og der bruges maskinstation.KRAGELUNDVEJ 12, KRAGELUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173716.GUNNAR SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1935, søn af Jenny og Andreas Sørensen, gift d. 22.-3.-1962 med Vera Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-11.- 1935, datter af Karen Marie og Thomas Hansen. Parret har børnene: Karen, født d. 17.-7.-1963, død i 1968, Lene, født d. 12.-12.-1965 og Henrik, født d. 28.-3.-1974. G.S. overtog gården i 1961 fra sin mor, der kon dertil i 1930'erne.Ejendomsskyld 870.000. Areal 14,8 ha., heraf 1 ha. mose. Der er bortforpagtet 14 ha. Stuehuset er opført i 1932, det er restaureret løbende og udvidet i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget til pelseri omkring 1980, 4 minkhaller opført i perioden 1969-86, maskinhus fra 1966 samt lade. Der er 1 traktor på gården. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.KRAGELUNDVEJ 18, "KRAGE- LUNDGAARD", KRAGELUND, 6740 BRAMMING tlf. 75-173532. PEDER BOMM LAMBERTSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1932, søn af Ragnhild Bomm og Johannes Lambertsen, gift d. 14.-12.- 1957 med Inge Madsen, medhjælpende ægtefælle, født d. l.-l.- 1933, datter af Ingeborg og Søren Hattesen Madsen. Parret har døtrene: Grete, født d. 6.-10.- 1959 og Bente, født 8.-1.-1965.P.B.L. overtog gården i 1957 fra sin mor. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1777. Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5 ha., desuden er der forpagtet 5 ha. Der er 2 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1838 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1938, garage fra 1954 samt foderhus fra 1838, som er restaureret løbende. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer og 30 ungdyr af blandet race. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården.



-73- KÆRVEJ 15, "Æ EJENDOM", NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190164.VERNER THOMSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1935, søn af Helga og Kristian Thomsen, gift d. 30.-9.-1961 med Gerda Reppeen, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-5.-1941, datter af Anna og Aage Reppeen. Parret har børnene: Kurt, født d. 16.-11.-1962, Vagn, født d. 5.-10.-1965 og Lone, født d. 4.-1.-1968.V.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra dødsboet efter sin far.Ejendomsskyld 610.000. Areal 10 ha., heraf 2,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 og lade fra 1961.KÆR VEJ 19, "TVÆR BÆKG AARD", GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190401.VAGN REPPIEN THOMSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1964, søn af Gerda og Verner Thomsen, bor sammen med Lone Mazur, frisør, født d. 13.-3.-1960, datter af Kirstine og Jan Mazur. Parret har sønnerne: Erik, født d. 29.-9.-1988 og Ivan, født d. 5.-11.-1990.V.R.T. har været på RiberKjærgård og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-10.-1987 fra sin far. Nuværende ejer er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1900. Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 36 ha., heraf 4 ha. eng. Der er desuden forpagtet ca. 40 ha.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra omkring 1973, svinestald fra 1968, som er ombygget til kalvestald i 1979, løsdriftstald fra 1979, lade og stald fra omkring 1912, lade fra 1972, foderhus fra 1989 og maskinhus fra 1975. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 70 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Faderen Verner Thomsen hjælper til på gården, og der bruges maskinstation til høst.KÆRVEJ 20A, NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING.HENNING SØRENSEN, gårdejer, omtales under Kærvej 20B, 6740 Bramming.H.S. overtog gården i 1990 fra sin mor, Inger Sørensen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 2,3 ha.Kyllingehuset er opført i 1990. Gården drives med en kyllingepro- duktion, der sælges 300.000 kyllinger årligt.



-74- KÆRVEJ 20B, NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190530. HENNING SØRENSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1965, søn af Inger og Henry Sørensen, bor sammen med Tone Mørch Møller, sygeplejestuderende, født d. 12.-1.-1971, datter af Grethe og Finn Mørch Møller. Parret har datteren Ditte, født d. 3.-9.-1992.H.S. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1992 fra sin far, der købte den i 1960.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha., desuden er der forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1873 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, som er ombygget til kyllingehus i 1992, lade fra 1975 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en kyllingeproduktion, der sælges ca. 100.000 kyllinger årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 3 fodersiloer og 1 plansilo. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus.H.S. ejer og driver også Kærvej 20A, 6740 Bramming.LAMBERTSDAMVEJ 3, "SADBJERGGÄRD", LAMBERTSDAM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179049.CARL KRISTIAN MØLGAARD, gårdejer, født d. 26.-7.-1946, søn af Jenny og Anders Mølgaard, gift d. 25.-7.-1970 med Birgit Nielsen, afdelingsleder, født d. 4.-4.-1950, datter af Henny og Bertram Nielsen. Parret har børnene: Annette, født d. 13.-3.-1973 og Anders, født d. 5.-9.-1977.C.K.M. overtog gården i 1970 fra sin mor. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld ca. 900.000. Areal 5 ha., heraf en stor del med sø og skov; der er frasolgt 25 ha..Stuehuset er opført i 1936 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1918, svinestalde fra 1936 og 1978 og maskinhus fra 1956.LAMBERTSDAMVEJ 5, "BOESGAARD", LAMBERTSDAM, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 179142.MARIANNE PEDERSEN, kommuneassistent, født d. 30.-9.-1963, datter af Sonja og Villy Sørensen, gift d. 7.-10.-1989 med Preben Dose Pedersen, lagermedarbejder, født d. 9.-12.-1961, søn af Elin og Frits Dose Pedersen. Parret har sønnerne: Kenn, født d. 6.-5.-1988 og Dennis, født d. 26.-7.-1990.M.P. overtog gården d. 1.-10.-1991 fra Henning Nielsen.Ejendomsskyld 450.000. Areal 1,2 ha.Stuehuset er opført i 1958 og restaureret i 1980 og 1991. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1958 og 1980. Der er 1 traktor på gården.LILLE DARUMVEJ 1, LILLE DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 179164.FINN KOUSGAARD, gårdejer, født i 1935, søn af Elisabeth og Valdemar Kousgaard, gift i 1962 med Jytte Knudsen, medhjælpende ægtefælle, født i 1942, datter af Ellen og Andreas Knudsen. Parret har børnene: Ivan, født i 1962, Torben, født i 1965, Helle, født i 1968 og død i 1972, samt Helle, født i 1973.



-75-F.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Henry Hundebøl.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 27 ha., desuden er der forpagtet 25 ha. Der er 2 ha. marsk og 2 ha. vedvarende græs.Stuehuset er opført i 1958 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, som er ombygget i 1965, ungdyrstald og foderhus fra 1982 og maskinhus fra 1988. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der produceres frøgræs til salg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges maskinstation til høst.LILLE DARUMVEJ 4, LILLE DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 179156.HEINRICH CHR. LORENTZEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1933, søn af Hansigne og Brienholt Hansen.H.C.L. overtog gården i 1967 fra Johannes Nielsen.Ejendomsskyld 490.000. Areal 5 ha., heraf 2,5 ha. eng, der er frasolgt 10 ha.Stuehuset er opført i 1933 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1933, lade fra 1951 og maskinhus fra 1978. Der er 5-6 heste på gården, sombruges til pløjning og harvning. På gården er der 1LILLE DARUMVEJ 7, "KÆRVANG- GÅRD", LILLE DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179018.ANTON NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1945, søn af Marie Kirstine og Hans Nielsen, gift d. 31.-7.-1971 med Karen Marie Riisager, medarbejdede ægtefælle, født d. 19.-10.-1950, datter af Marie og Christian Riisager. Parret har børnene: Henrik, født d. 17.-4.-1975, Janne, født d.4.-2.-1978 og Hans, født d. 8.- 12.-1984. A.N. har været på Riber 

kornsilo og kold lufts tørreri.

Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d.1.-7.-1971 fra sin far, som købte den i 1937.Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er 16 ha. marsk og 8 ha. eng. Derudover er der forpagtet 28 ha.Stuehuset er opført i 1892 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1892, som er restaureret i 1926, kvægstald og foderhus fra 1976, ensilagehus fra 1980, maskinhus fra 1988 samt lade. Der er gylletank, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 120 ungdyr og 40-45 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs og korn. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation.LILLE DARUMVEJ 8, LILLE DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179148.KRISTIAN JOSEFSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1912, søn af Agnethe og Josef Josefsen, gift d. 4.-12.-1964 med Lilly Andersen, født d. 14.-10.-1938, datter af Anna og Anders Andersen. Parret har døtrene: Vita, født d. 15.-12.-1965, Aase, født d. 28.-8.-1969 og Inger, født d. 12.-12.-1971. K.J. overtog gården fra sin far.Areal 0,55 ha., der er frasolgt 17 ha.Stuehuset og kvægstalden er opført omkring 1900.



-7G-

d. 29.-9.-1973. C.F.H. overtog gården i 1965 fra sintion på gården. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30

LILLE DARUMVEJ 17, "FLODVANG", LILLE DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179105. CARL FREDERIK HANSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1937, søn af Karen og Thomas Hansen, bor sammen med Elly Elisabeth Mortensen, født d. 26.-9.-1943, datter af Johanne og Kristian Alfred Pedersen. Parret har børnene: Johanne Kathrine, født d. 28.-1.- 1967 og Hans Erik, født far. Nuværende ejer er 3. generaha., heraf 7 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1840 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1966 og maskinhus fra 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er bruges maskinstation.LILLE DARUMVEJ 21, "FLOD- VANGGÅRD", NØRRE MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179135. BENT VEJRUP, gårdejer, født d. 4.-10.-1935, søn af Emma og Aksel Vejrup, gift d. 5.-4.-1957 med Anna Josefsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-3.- 1936, datter af Marie og Anders Josefsen. Parret har sønnerne: Kim, født d. 31.-7.-1957, Ole, født d. 21.-9.-1958 og Ken, født d. 3.-5.-1971.B.V. er ansat som fabriksarbejder. Han forpagtede gården fra 1963 til overtagelsen i 1972 fra sin svigermor, der havde overtaget den i 1925.Ejendomsskyld 400.000. Areal ca. 1 ha., der er frasolgt ca. 20 ha.Stuehuset er opført i 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1940. LILLE DARUMVEJ 23, "LANGAGERGÅRD", LILLE DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179027. NIELS HANS SØRENSEN, gårdejer, født d. 27.-6.-1926, søn af Kirsten Marie og Søren Th. Sørensen, gift d. 8.-11.-1950 med Edith Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-8.-1927, datter af Astrid og Jens Kristian Hansen. Parret har børnene: Jens, født d. 12.-2.-1954 og Kirsten Marie, født d. 18.-10.-1957.N.H.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra sin svigerfar. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 400.000. Areal ca. 32 ha., heraf tilkøbt ca. 7 ha., der er desuden forpagtet ca. 3 ha.Stuehuset er opført i 1884 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1884 og 1956, lade fra 1939 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 150 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. N.H.S. udfører maskinstationsarbejde i lokalområdet. På gården er der 4 traktorer, 3 mejetærskere, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.



-77- LILLE DARUMVEJ 25, "NØR- VANG", LILLE DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174110.HANS PEDER JENSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1926, søn af Elisabeth og Jens Hansen Jensen, gift d. 3.-11.-1962 med Johanne Jørgensen, født d. 20.-5.-1933, datter af Dorthea og Peder Jørgensen. Parret har døtrene: Nina, født d. 30.-1.-1964 og Dorte, født d. 4.-3.-1966.H.P.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra forældrene, som overtog den i 1917. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Datteren Nina, som har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, forpagtede gården d. 1.-3.-1992. N.J. bor sammen med Erik Hansen, født d. 5.-1.-1961, søn af Eline og Hans Hansen. E.H. er uddannet rørlægger.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 6 ha. eng. Stuehuset er opført i 1917 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svine- stald fra 1972 og stald og lade fra før 1917, der anvendes som oplagsrum. Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 3.600 smågrise årligt.LOURUPVEJ 1, "VARHO VESTGÅRD", VARHO, 6690 GØRDING, tlf. 75-178200.SVEND ELBÆK SØRENSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1936, søn af Ane Else og Henrik Sørensen, gift d. 29.-10.-1960 med Bodil Marie Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-6.-1937, datter af Helene og Thorvald Hansen. Parret har børnene: Klaus og Lars, født d. 21.-7.-1961 samt Per og Lene, født d. 25.- 1.-1967. S.E.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1961 fra sin far, som købte den i 1958.Areal ca. 20 ha., heraf ca. 1,5 ha. frijord, der er desuden forpagtet ca. 2,5 ha. Stuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, svinestald fra omkring 1950, lade fra 1973 og maskinhus fra 1978. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 70 ungdyr af blandet race. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation.LOURUPVEJ 5, "ROSENLUND", VARHO, 6690 GØRDING, tlf. 75-178034.SVEND AAGE SCHMIDT, gårdejer, født d. 29.-7.-1913, søn af Marie og Ole Schmidt, gift d. 27.-10.-1939 med Anna Marie Elbæk, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-5.- 1915, datter af Thyra og Peter Elbæk. A.M.S. døde i 1988. Parret fik børnene: Ole, født d. 31.-1.-1942, Ingrid, født d. 19.-12.-1945 og Thyra, født d. 3.-2.-1951.S.Aa.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1939 fra Martin Thomsen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 9 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1907, begge restaureret løbende, samt maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og græs. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker på gården, og der bruges maskinstation.



-78- LOURUPVEJ 8, "KASHEDE", LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178305.KNUD ERIK JUULSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1955, søn af Grethe og Peder Juulsen, gift d. 8.-11.- 1974 med Agnes Ladelund Johannesen, konfektionsassistent, født d. 29.-12.-1955, datter af Jenny og Karl Johannesen. Parret har døtrene: Maybritt, født d. 9.-8.- 1974 og Mona, født d. 11.-10.- 1977.K.E.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra Klaus Nielsen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. sø. Der er desuden forpagtet 24 ha.Stuehuset er opført i 1877 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svine- stald fra omkring 1920 og maskinhuse fra 1974 og 1977. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 1.200 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor på gården, og der bruges maskinstation. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.LOURUPVEJ 10, "VANGGAARD", LOURUP. 6690 GØRDING.DINES FRIIS, gårdejer, født d. 29.-6.-1931, søn af Hans Friis. D.F. overtog gården d. 1.-10.-1963 fra sin mor.Ejendomsskyld ca. 700.000. Areal 18,1 ha., heraf ca. 1 ha. eng. Stuehuset, som er opført omkring 1850, er restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1920, som er restaureret flere gange, senest i 1975, foderhus fra omkring 1970 og maskinhus fra 1943. Gården drives med en besætning på 22 årskøer og ca. 27 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og plansilo på gården,og der bruges maskinstation til høst. LOURUPVEJ 11, "NORDGAARD", LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178414.CHRISTIAN HEICK, gårdejer, født d. 22.-5.-1941, søn af Johanne og Gregers Heick, gift d. 9.-5.-1964 med Ruth Madsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 8.-2.-1944, datter af Karen og Jørgen Madsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 11.-5.- 1965, Marianne, født d. 28.-3.- 1968 og Johnny, født d. 25.-4.-1971. C.H. er medlem af kommunalbestyrelsen i Bramming Kommune og har været påHammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sine svigerforældre, som overtog den i 1944. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1908. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er desuden forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i omkring 1890 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af



-79- svinestald fra 1967, som er renoveret og ombygget til kalvestald, kvægstald og lade fra 1976 og maskinhus fra 1973. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 90 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 3 traktorer og 1 mejetærsker.LOURUPVEJ 15, NØRRE LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75- 178442.VIGGO HANSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1930, opvokset hos bedsteforældrene Nicoline og Hans Fåborg Hansen, gift d. 8.-12.-1957 med Edith Marie Christiansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 25.-2.-1937, datter af Anne og Christian Christiansen. Parret har døtrene: Sonja, født d. 27.- 5.-1961, Jytte, født d. 29.-10.- 1967 og Gitte, født d. 25.-5.-1971.V.H. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Henning B. Lauridsen.Ejendomsskyld ca. 850.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha., desuden er der forpagtet 7 ha. Der er 1,7 ha. skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1925 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925, halvdelen af stalden er ombygget til svinestald i 1992, lader fra 1925 og 1968 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, der sælges 250 smågrise og 30 slagtesvin årligt; desuden er der 20 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Der bruges maskinstation til høst.LOURUPVEJ 17, NØRRE LOURUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178439.TAGE JEPPESEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1930, søn af Dagmar og Niels Thomsen Jeppesen, gift d. 5.-10.-1956 med Tove Storgård, sygehjælper, født d. 2.-4.-1937, datter af Gerda og Jens Storgård. Parret har børnene: Jonna, født d. 26.-6.-1957, Lene, født d. 28.-12.-1960, Jens Jørgen, født d. 20.-3.-1963 og Niels Henrik, født d. 21.-7.- 1966. T.J. overtog gården i 1956 fra Jordlovsudvalget. Gården er udstykket fra "Gyl- lingsminde" i 1955.Ejendomsskyld 740.000. Areal 19,7 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2,5 ha. skov og 1 ha. med frugttræer, roser m.m. Der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset, som er opført i 1956, er udvidet i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1956 og kyllingehus og maskinhus fra 1959. Der er 3 traktorer på gården.LOURUPVEJ 23, LOURUP, 6690 GØRDING.JOHANNES JUNCHER, gårdejer, født d. 5.-1.-1915, søn af Carl Juncher, gift d. 27.- 10.-1957 med Esther Christensen, datter af Hans Christensen.J.J. overtog gården i 1942 sin far.Ejendomsskyld 590.000. Areal 22,7 ha., jorden er bortforpagtet, og der er frasolgt 2 ha.Stuehuset er opført i 1925 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 og lade og maskinhus i 1939. Der er 1 traktor på gården.LOURUPVEJ 25, NØRRE LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178347.SVEND THORLUND NIELSEN, husmand, født d. 31.-7.-1930, søn af Maren og Mads Thorlund Nielsen, gift d. 7.-1.-1956 med Gerda Sørensen, født d. 30.-3.-1932, datter af Eline Kirstine og Søren Chr. Sørensen. Parret har børnene: Bente, født d. 18.-4.-1957, Niels, født d. 25.-6.-1959, Jørn, født d. 24.-8.-1962 og Lisbeth, født d. 31.-10.-1969. S.T.N. overtog gården d. 1.-12.-1955 fra Jens K. Jakobsen.Ejendomsskyld 460.000. Areal 8 ha., der er bortforpagtet 7,6 ha.Stuehuset er opført i 1883 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg-



-80- stald fra 1920, som er ombygget til svinestald i 1971, garage, vognport og svinestald fra 1883, garage fra 1978 og staklade fra 1883, som er restaureret i 1993. Der er 1 traktor på gården. LYKKESGÅRDSVEJ 2, "LYKKESGÅRD", NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190276.KURT BOLDING, gårdejer, født d. 6.-3.-1956, søn af Edith og Garner Bolding, gift d. 20.-8.-1983 med Ulla Jepsen, plejehjemsassistent, født d. 17.-11.-1958, datter af Ellen og H.C. Jepsen. Parret har børnene: Jakob, født d. 31.-3.-1987 og Pernille, født d. 14.-9.-1989.K.B. er bestyrelsesmedlem i Vejrup Lokalforening og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra Påsch Danielsen.Areal 50 ha., heraf tilkøbt 7 ha., desuden er der forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1918 og restaureret omkring 1979. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1976, kalvestald fra 1918, som er restaureret løbende, ungdyrstald og maskinhus fra 1986 og foderhus fra 1918. Der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM, der sælges 60 slagtekalve årligt. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Der er 1 fast medhjælper ansat på gården og der bruges maskinstation.K.B. ejer og driver også Lykkesgårdsvej 4, 6740 Bramming.LYKKESGÅRDSVEJ 8, "LILLE LYKKESGÅRD", NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190143. NIELS JØRGEN ANDERSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1941, søn af Anna Kirstine og Kresten Andersen, gift d. 7.-3.-1965 med Helga Johannessen, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-10.- 1943, datter af Olga og Kristian Johannessen. Parret har sønnerne: Niels Christian og Ole Rene. N.J.A. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1965 fra Bent Schlunsen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42,3 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 1,5 ha. sø. Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908, som er udvidet i 1972, ungdyrstald fra 1983, svinestald fra 1959, som er ombygget til kostald i 1979, silohus fra 1983 og lade, foderhus og maskinhus fra 1979. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 80 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og kold lufts tørreri. Der er ansat 1 fodermester og 1 sæsonmedhjælper.LYKKESGÅRDSVEJ 14, NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190359.POUL ERIK BRODERSEN, gårdejer, født d. 12.-12.-1957, søn af Hans Brodersen. P.E.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1984 fra Hans Jørgensen.Ejendomsskyld ca. 1.300.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 16 ha., desuden er der lejet 6 ha. Der er frasolgt 3,6 ha.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940, som er restaureret i 1986, samt maskinhus fra 1982. Der er gylletank og



-81- udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 44 årskøer og 32 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Der produceres byg til salg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.LYKKESGÅRDSVEJ 16, "KÆRHAVEGÅRD", NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190234.BRIAN JENSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1964, søn af Aage Jensen, bor sammen med Charlotte Pedersen, født d. 26.-7.-1966, datter af Johnny Sloth. Parret har døtrene: Joan, født d. 6.-11.-1986 og Michelle, født d. 17.-7.-1988.B.J. er ansat som husbondafløser og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1989 fra Knud Lunggård.Areal ca. 3 ha., desuden er der lejet ca. 8 ha.Stuehuset er opført omkring 1970 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade, foderhus og maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 11 årssøer, desuden er der 1 ungdyr og 7 slagtekalve af blandet race. På gården er der 1 traktor og 1 kartoffeloptager.

K.C. overtog gården i 1964 fra Niels Mortensen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 13 ha.

LYKKESGÅRDSVEJ 18, NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190073.KNUD CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1939, søn af Alma og Karl Rask Christensen, gift d. 29.-5.-1964 med Vanda Christensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-6.-1940, datter af Sofie og Jens Nørgård Christensen. Parret har børnene: Lone, født d. 15.- 7.-1969 og Bent, født d. 11.- 11.-1974.10 ha., der er desuden forpagtetStuehuset er opført i 1880, det er udvidet og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, som er udvidet løbende, spaltestald, foderhus og maskinhus fra 1979 og 2 minkhaller fra 1987. Der er gylletank, indendørs- og udendørs køre- siloer. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM; desuden er der en minkproduktion på 225 minktæver med opdræt. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.LYKKESGÅRDSVEJ 20, NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190227.ANNE DORTE NYGAARD, sygeplejerske, født d. 16.-2.-1960, datter af Inger Marie og Eigil Hansen, gift d. 11.-8.-1984 med Jens Karl Nygaard, lagerforvalter, født d. 3.-4.-1958, søn af Ellen og Svend Nygaard. Parret har børnene: Marianne, født d. 12.-9.-1986 og Michael, født d. 8.-7.-1989.J.K.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Parret overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Kurt Ladefoged.Ejendomsskyld 500.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1929, det er udvidet i 1969 og restaureret løbende. Kvægstalden fra 1929 er ombygget til beboelse i 1987, laden er opført i 1957.MULVADVEJ 34, "NORDMARK", MULVAD, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173150.HANS CARL IBSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1916, søn af Margrethe Møller og Adolf Charles Ibsen, gift d. 22.-5.-1947 med Kirstine Magdalene Lambertsen, født d. 29.-1.- 1923, datter af Ragnhild og Johannes Lambertsen. Parret har børnene: Bodil, født d. 18.-9.-1948, Inge-Margrethe, født d. 24.-4.-1951, Søren, født d. 16.-3.-1954 og Tove, født d. 13.-11.-1957.H.C.I. overtog gården d. 1.-1.-1947 fra sin far, som opførte den i 1913.



-82- Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 16 ha. og der er bortforpagte! 7 ha."Nordmark"s stuehus er opført i 1913 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1913 og maskinhus fra 1949. Gården drives med en besætning på 5 ammekø- er, 5 ungdyr og 7 slagtekalve af blandet race, desuden er der 8 moderfår med opdræt. Der er 1 traktor på gården.MULVADVEJ 51, "GRANLY", MULVAD, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173231.JØRGEN KRISTENSEN, landmand, født d. 22.-5.-1930, søn af Edith og Jens Kristensen, gift d. 4.- 12.-1955 med Yrsa Jørgensen, født d. 13.-7.-1933, datter af Dagny og Niels Jørgensen. Parret har børnene: Hanne, født d. 16.-7.-1956 og Jens Erik, født d. 23.-2.-1960.J.K. driver hundepension på gården og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Peder Bech.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 7 ha., der er frasolgt 4 ha. og der er bortforpagtet 6 ha. Stuehuset er opført i 1933 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg-stald og lade fra 1933 og maskinhus fra 1963. MØLHOLM VEJ 1, ØSTER VONG, 6740 BRAMMING, 75-170066. SVEND OVE LAMBERTSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1936, søn af Kathrine og Rasmus Kristian Lambertsen.S.O.L. overtog gården i 1980 fra Kristine Johannesen. Gården ejedes indtil 1947 af faderen Rasmus Kristian Lambertsen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,7 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., desuden er der forpagtet 5 ha. Der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, ungdyrstald fra omkring 1890, lade fra 1980 og garage fra 1940. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 24 ungdyr og 10 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der produceres korn til salg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.MØLHOLMVEJ 2, "ELKJÆR", ØSTER VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170074.LAURIDS LASSEN MØLLER, gårdejer, født d. 5.-5.-1939, søn af Hansigne og Ejnar Møller, gift d. 13.-3.-1965 med Klara Bennesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 1.-5.-1943, datter af Kathrine og Bende Bennesen. Parret har børnene: Åse, født d. 15.-9.-1967 og Kurt, født d. 5.-2.-1971.L.L.M. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1965 fra Marius Schjødt Jensen.



-83-

læg på gården, og der bruges maskinstation til høst.

Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 4,4 ha. mose og 2,5 ha. eng. "Elkjær"s stuehus er opført i 1923 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, som er udvidet i 1969, lade fra 1953 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsan-
MØLHOLMVEJ 4, "MØLHOLM", VONG, 6740 BRAMMING.JENS CARL OG JOHAN CARL KIRKEGAARD HANSEN, gårdejere, omtales under Størsbølvej 1, 6740 Bramming.J.C.H. og J.C.K.H. overtog gården i 1990 fra Andreas Lassen.Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført i 1920. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus fra 1920.MØLHOLMVEJ 8, "ESKETOFT", ØSTER VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170087.THEODOR JENSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1926, søn af Johannes Jensen, gift d. 25.-6.-1956 med Kaja Ladefoged, datter af Iver Ladefoged. Parret har sønnerne: Carsten og Finn Johannes. T.J. har været på Haslev og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra sin far.Ejendomsskyld ca. 850.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1879 og 1941, svinestald fra 1935, lader fra 1879 og 1985 og maskinhus fra 1978. På gården er der 2 stk. kreaturer af racen Hereford samt 2 traktorer og 1 mejetærsker.MØLLEGÅRDSVEJ 3, ENDRUP, 6740 BRAMMING.LAURIDS PEDER JENSEN, omtales under Hjortkærvej 12, 6740 Bramming.L.P.J. overtog gården i 1979 fra Henriette og Carl. Chr. Hansen.Ejendomsskyld 290.000. Areal 2,9 ha., der er frasolgt ca. 2 ha. til en fodboldbane i Endrup. Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af stald og lade fra 1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. L.P.J. ejer og driver også Hjortkærvej 12, 6740 Bramming.MØLLEGÅRDSVEJ 8, "TESMINDE", 6740 BRAMMING, tlf. 75-191192.KRISTIAN G. NIELSEN, landmand, født d. 11.-4.-1924, søn af Kristine Katrine Jensine og Niels Graversgård Nielsen, gift d. 15.-11.-1948 med Dagny Frandsen, født d. 2.- 2.-1927, datter af C. Frandsen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 27.-2.-1950, Henning, født d. 6.-3.-1951, Sigfred, født d. 2.-3.-1952, Ib, født d. 6.-4.-1953 og Anni, født d. 6.-4.-1954. K.G.N. overtog gården i 1948 fra sin far.Ejendomsskyld 510.000. Areal 2,3 ha., der er frasolgt 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1924, det er udvidet og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1924 og lade og maskinhus fra 1967. Der produceres græs til salg. Der er 1 traktor på gården.



-M- NR. HØEVEJ 3, "ILSTEDVAD", NØRREHØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178593.VERNER NISSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1949, søn af Minna og Henry Nissen, gift d. 4.-12.-1971 med Anna Marie Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.-4.- 1950, datter af Astrid Dorthea og Carl Thiim Jensen. Parret har børnene: Henry, født d. 12.-5.- 1972, Hanne, født d. 25.-8.-1974 og Helge, født d. 24.-8.-1982.V.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1973fra Hans Viktor Birk.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er desuden forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, svine- stald fra 1957, som er renoveret i 1976, lade fra 1957 og maskinhus fra 1978. Der er udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 60 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM; desuden er der en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 400 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Der bruges maskinstation.V.N. ejer og driver også Gørdingvej 9, 6740 Bramming.NR. HØEVEJ 5, "FRUELUND", NØRREHØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173470.SVEND EBBESEN, gårdejer, født d. 8.-4.-1929, søn af Kirstine og Kresten Ebbesen, gift d. 26.-10.-1951 med Evelyn Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-10.-1927, datter af Anne og Klemmen Jensen. Parret har børnene: Kirstine, født d. 17.-12.-1952 og Eigil, født d. 7.-12.-1956.S.E. overtog gården i 1951 fra sin far, som købte den i 1922.Ejendomsskyld 660.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1931 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, lade fra 1942 og maskinhus fra 1976. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården.NR. HØEVEJ 6, NØRREHØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172892. HERMAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 25.-11.-1953, søn af Nelly og Alfred Sørensen, gift d. 6.-12.-1975 med Inga Jepsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-8.-1956, datter af Sonja og Svend Jepsen. Parret har sønnerne: Brian, født d. 18.-5.-1978, Henrik, født d. 9.-11.-1980 og Torben, født d. 28.-8.-1985.H.S. overtog gården d. 31.-12.- 1978 fra Tage Nielsen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 12,6 ha., heraf 0,5 ha. skov, der er desuden forpagtet 33 ha.Stuehuset er opført i 1979 og udvidet i 1985. Avlsbygningerne består af 9 minkhaller opført i perioden 1982-89, kartoffelhus og pelsningsrum fra 1920 og 1956, begge restaureret løbende siden 1978, maskinhus fra 1985 samt det gamle stuehus, stald og lade, som siden er ombygget. Gården drives med en minkproduktion på 1.200 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er konsumkartofler, raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der er 4 medhjælpere i pelsningssæsonen og der bruges maskinstation.



-85- NR. HØEVEJ 9, "ÅLYKKEN", NØRREHØE GÅRDE, 6740 BRAM-MING, tlf. 75-174073.OTTO B. L AMBER TSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1932, søn af Kathrine og Rasmus Kristian Lam- bertsen, gift d. 4.-2.-1961 med Gudrun Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-11.-1941, datter af Helene og Ingvard Jensen. Parret har børnene: Ove, født d. 16.-2.-1962, Erik, født d. 2.-9.-1963, Jette, født d. 15.-4.-1965, Leif, født d. 23.-9.-1966, Ida, født d. 22.-9.-1971,Allan, født d. 17.-2.-1973 og Lene, født d. 8.-12.-1977.O.B.L. overtog gården i 1956 fra Aksel Pedersen.Ejendomsskyld 960.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1960 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, foderhus fra 1976 og maskinhuse fra 1973 og 1991. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 22 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Der produceres fremavlskorn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.NR. HØEVEJ 10, NØRREHØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172291.ANNI JENSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1946, datter af Mads Berg, gift d. 24.-4.-1965 med Svend Jensen, født d. 21.-11.-1942, søn af Karl Jensen. Parret har døtrene: Charlotte, født d. 25.-10.-1965 og Heidi, født d. 26.-5.-1970.A.J. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra Poul E. Adamsen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 11 ha., heraf 1,5 ha. eng, der er bortforpagtet ca. 8 ha. Stuehuset er opført i 1961 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald samt lade og maskinhus fra 1976. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.NR. HØEVEJ 12, "HEDVIGSMINDE", NØRREHØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173258.ARNE KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1933, søn af Petra og Laurids Kristiansen. På gården bor også Nanna Hansen, husholderske, født d. 8.-10.-1946, datter af Ellen og Gunnar Dam. N.H. har sønnen Torben, født d. 16.-6.-1968.A.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården i 1960 og overtog den i 1965 fra sin far, som kom til gården i 1926. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. eng, der er desuden forpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1881 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, svinestald fra 1970, kalvestald fra 1974, kartoffelhus fra 1972, lade fra 1955, maskinhus fra 1978 samt lade fra 1881, som anvendes som garage. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 50 ungdyr og 15-20 slagtekalve af racen SDM samt 6 ammekøer af blandet race; desuden er der en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges 400 slagtesvin årligt. Der produceres kartofler til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er 1 fast medhjælper ansat på gården og der bruges lidt maskinstation.NR. ILDSTEDMARKVEJ 1, NR. ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173768.BENT OG ORLA THOMSEN, gårdejere.På gården bor Metha Rosenfeldt Hansen, sygehjælper, født d. 27.-9.-1929, datter af



-86- Elna og Marius Hansen.M.R.H. var husbestyrerinde på gården fra 1956.Brødrene Bent og Orla Thomsen, som begge bor i Gørding, arvede gården i 1991 fra faderen Jens Peter Thomsen. Nuværende ejere er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 600.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1911 ogrestaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1943 og lade og maskinhus fra 1984. Der er 1 traktor på gården.NR. ILSTEDMARKVEJ 3, ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-177086.ULLA ELLEGAARD, gårdejer, født d. 18.-3.-1948, datter af Rubbi Elvira og Olav Alslev, gift d. 15.-4.-1967 med Carl Erik Ellegaard, havnearbejder, født d. 22.-3.-1947, søn af Johanne og Orla Ellegaard. Parret har børnene: Vivi, født d. 25.-10.-1967, Orla, født d. 13.-4.-1969 og Erik, født d. 4.-12.-1970.U.E. arbejder som kogekone i Skads Forsamlingshus. Hun overtog gården d. 11.-6.-1986 fra Ingeborg og Aksel Hansen.Ejendomsskyld 630.000. Areal 16 ha., der er bortforpagtet 1,5 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1847, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1947, 3 minkhaller fra 1991 og maskinhuse fra 1963. Gården drives med en minkproduktion på 250 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker på gården.NR. ILSTEDMARKVEJ 5, ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178241. ARNE JEPSEN PETERSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1936, søn af Anne og Peter Nielsen Petersen, gift d. 21.-3.-1958 med Ella Kirstine Petersen, sygehjælper, født d. 6.-9.-1939, datter af Karen Elisabet og Hans Peter Schultz Petersen. Parret har børnene: Hans Peter, født d. 8.-8.-1958, Kurt, født d. 26.-8.-1960, Helle, født d. 12.-11.-1961 og KarinElisabeth, født d. 28.-7.-1967. A.J.P. overtog gården i 1958 fra Erna og Mads Peter Jensen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 19 ha.Stuehuset er opført i 1964 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af 10 minkhaller opført i perioden 1985-87, det gamle stuehus fra 1920 er ombygget til stald i 1965. Gården drives med en minkproduktion på 1.500 minktæver, desuden er der 9 ammekøer af racen Simmentaler. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation til høst.NR. ILSTEDMARKVEJ 6, "TOFTBO", ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178242. SVEND AAGE LASSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1934, søn af Agnes og Bertram Lassen, gift d. 16.-1.-1960 med Kirsten Munch Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.-6.-1939, datter af Birgitte Munch og Charles Hansen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 23.-1.-1964, Finn, født d. 10.-3.-1967 og Jan, født d. 9.-1.-1971. S.Aa.L. overtog gården i 1959 fra Ulrikke Lauridsen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 12 ha., desuden er der forpagtet 10 ha. Der er 1,5 ha. eng.



-87-

minktæver. Der produceres korn til salg. På gården

"Toftbo"s stuehus er opført i 1932, det er udvidet i 1942 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, som er udvidet i 1973, svinestald fra 1932, foderhus og maskinhus fra 1979 og 3 minkhaller opført i perioden 1985-1992. Der er indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM; desuden er der en minkproduktion på 370 er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges maskinstation.NYGADE 29, "FLADSBJERG", FLADSBJERG, 6690 GØRDING, tlf. 75-178096.GUNNAR FRISGAARD MADSEN, husmand, født d. 24.-8.-1928, søn af Elisabeth og Harrald Madsen, gift d. 24.-1.-1960 med Ninna Johanne Schmidt, medhjælpende ægtefælle, født d. 25.-8.— 1933, datter af Birthe og Marinus Schmidt. Parret har børnene: Hanne, født d. 9.-8.-1960, Charles, født d. 29.-1.-1963, Ulla, født d. 25.-1.-1965 og Mogens, født d. 25.-3.-1970.G.F.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sine forældre, som købte den i 1925. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 350.000. Areal 2 ha., der er frasolgt 7 ha.Stuehuset, som er opført i 1880, er udvidet i 1925, ombygget i 1973 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 og svinestald fra 1970. Der er 1 traktor på gården. NØRLUNDVEJ 6 "VESTERGAARD", HUNDERUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173561.NIELS CHRISTIAN HINDKJÆR NAGSTRUP, gårdejer, født d. 14.-5.-1933, søn af Astrid og Jens Chr. Jeppesen Nagstrup, gift d. 23.-4.-1960 med Mary Laurine Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-2.-1940, datter af Anna Kristine og Niels Peder Pedersen. Parret har børnene: Jens, født d. 23.-2.-1961,Søren, født d. 4.-2.-1964, Ole, født d. 9.-8.-1968 og Lisbeth, født d. 20.-2.-1973.N.C.H.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1961 fra sin svigerfar, som overtog den i 1936. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., heraf 3 ha. mose og 2,2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1868 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, lade fra 1868 og maskinhus fra omkring 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.



-88- NØRLUNDVEJ 9, "FRUERLUNDBORG", KJÆRGÅRD MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173526. EGON KRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-5.-1928, søn af Johanne Marie og Hans Peter Karl Kristensen, gift d. 30.-3.-1958 med Merete Riisager Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-1.-1934, datter af Anne Dorthe Elise Kristine og Alfred Nielsen. Parret har børnene: Hans Jørgen, født d. 31.-5.-1959,Annemette, født d. 1.-7.-1961 og Hanna, født d. 14.-5.-1964.E.K. har været på Lægård Landbrugsskole og på Landbohøjskolen. Han overtog gården i april 1966 fra Marie Kurtsen.Ejendomsskyld 2.025.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt ca. 20 ha., desuden er der forpagtet 2 ha. Der er 2 ha. mose.Stuehuset er opført i 1938, efter at gården brændte, og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af 2 svinestalde fra 1938, begge renoveret i 1975, svinestalde fra 1966 og 1984 samt maskinhus fra 1971, som er udvidet i 1983. Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 2.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården, og der bruges maskinstation til høst.NØRLUNDVEJ 10, DARUM MRK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179205.HARRY CHRISTOFFERSEN, kommunal vejmand, født d. 19.-4.-1934, søn af Margrethe og Jens Christoffersen, gift d. 29.-3.-1958 med Gerda Laursen, fabriksarbejder, født d. 30.-5.-1938, datter af Mette og Rasmus Peter Laursen. Parret har børnene: Mette, født d. 17.-9.-1957, Jens, født d. 23.-1.-1959, Ulla, født d. 11.-2.-1964 og Jørgen, født d. 2.-8.-1969.H.C. overtog gården d. 1.-2.-1984 fra Hans Clausen.Ejendomsskyld 430.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 6 ha.Stuehuset er opført i 1960 og restaureret løbende.NØRLUNDVEJ 12 DARUM MARK, 6740 BRAMMING tlf. 75-179141. JENSINE LUND, gårdejer, født d. 26.-2.-1923, datter af Ane og Laurids Lund.J.L. var medhjælper på gården, indtil hun overtog den d. l.-l.- 1966 fra sin far, som overtog den i 1921. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden omkring 1892.Ejendomsskyld 550.000. Areal 12,3 ha., der er frasolgt ca. 2 ha. og bortforpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er udvidet i 1933, svinestald og lade fra 1926 og maskinhus fra 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 1 traktor på gården, og der bruges maskinstation til høst.NØRREBYVEJ 8, "HØJLUNDGÅRD", ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179081. HANS BOESEN NIELSEN, gårdejer, født d. 21.-6.-1923, søn af Anne Boesen og Laurids Nielsen, gift d. 20.-5.-1951 med Mary Anne Nielsen, sygehjælper, født d. 26.-8.-1931, datter af Kristine og Palle Dahl Nielsen. Parret har børnene: Palle, født 28.-9.-1953,



-89- Ole, født d. 12.-1.-1958, Anni, født d. 20.-3.-1959, Lau, født d. 10.-7.-1961, Claus, født d. 15.- 9.-1963 og Per, født d. 27.-11.- 1965.Hans B. Nielsen har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1951 fra sin far, som købte den i 1917. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 12 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1893 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af s vinestald fra 1952 og kvægstald fra 1893, som er ombygget i 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation.NØRREBYVEJ 13, ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179180. MAGNUS ANDREAS SØRENSEN, gårdejer, født d. 3.-10.-1912, søn af Ane og Søgård Julianus Sørensen, gift 3.-10.-1939 med Astrid Vejrup, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-8.-1913, datter af Helga og Mads Jepsen Vejrup. Parret har børnene: Helge, født d. 12.-7.-1946, Knud, født d. 25.-7.- 1948 og Signe, født d. 13.-3.- 1957. M.A.S. overtog gården i 1939 fra Anna og Niels Helle Boesen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 0,55 ha., der er frasolgt 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1908 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908, som er renoveret i 1959, lade fra 1959 og maskinhus fra 1952.NØRREBYVEJ 15, ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179149.JENS PETER BUUS THOMSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1922, søn af Laura og Enevold Thomsen, gift d. 23.-4.-1948 med Else Marie Josefsen, sygehjælper, født d. 17.-11.- 1925, datter af Marie og Anders Josefsen. Parret har børnene: Anders, født d. 6.- 2.-1949, Lene, født d. 17.-9.-1952 og Annette, født d. 23.-1.-1959.J.P.B.T. forpagtede gården fra 1959 og overtog den i 1964 fra Kristian Helle. Ejendomsskyld 800.000. Areal 7,7 ha., der er frasolgt 9 ha.Stuehuset er opført i 1950 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948, svinestald fra 1977, garage og hønsehus fra 1950, hønsehuset er ombygget til hestestald omkring 1972. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der sælges 70 stk. slagtesvin årligt. Der produceres korn til salg. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.NØRREMARKVEJ 4, "TINGVILLA", DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179203. AAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-4.-1930, søn af Johanne og Marinus Gunde Pedersen, gift d. 22.-5.-1957 med Edith Henriksen, medhjælpende ægtefælle, født d. 25.-6.-1937, datter af Johanne og Hans Henriksen. Parret har børnene: Johan, født d. 26.-9.-1958, Leif, født d. 26.-5.-1961 og Kirsten, født d. 14.-1.-1967.Aa.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra Hans Callesen.Areal 1,5 ha., der er frasolgt 17 ha.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, som er udvidet i 1976, lade fra 1913 og maskinhus fra omkring 1985. Der er 2 traktorer på gården.



-90-NØRREMARKVEJ 8, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179121.JAKOB HANSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1911, søn af Maren og Peder Hansen, gift d. 31.-10.-1939 med Anna Marie Krusborg, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-8.-1912, datter af Signe og Kristian Krusborg. Parret har sønnen Kristian, født d. 23.-4.-1944; Kristian bor på gården, hvorfra han driver murervirksomhed.J.H. overtog gården i 1939 fra sin svigerfar, som kom til gården omkring 1910. Ejendomsskyld 710.000. Areal 7 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1942, maskinhus fra 1950 og foderhus fra 1990, som er ombygget til svinestald. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 500 små- grise årligt. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation. NØRREMARKVEJ 15, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179144.SVEND TRØST KJÆR MADSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1925, søn af Inger Kjær og Anthon Madsen, gift d. 1.-5.-1953 med Elly- Birgitte Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-3.-1927, datter af Marie og Peder Iver Pedersen. Parret har døtrene: Lisbet, født d. 13.-12.-1955 og Bodil, født d. 21.-6.-1958.S.T.K.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra Agnethe Bennedsen.Ejendomsskyld 680.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1,5 ha. eng.Stuehuset, som er opført i 1870, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, lade fra 1940 og maskinhus, som er udvidet omkring 1958. Gården drives med en besætning på 10 årskøer og 18 ungdyr af blandet race; desuden er der en svineproduktion på 7 årssøer, der sælges 150 smågrise årligt. Der er 1 traktor og tårnsilo på gården, og der bruges maskinstation.NØRREMARKVEJ 21, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179217.HANS JENSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1926, søn af Jens Peter Jensen.H.J. overtog gården d. 27.-2.-1953 fra Niels Kristensen.Ejendomsskyld 820.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha., der er 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført omkring 1911 og restaureret i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, svinestald fra 1970, lade fra 1975, maskinhus fra 1962 samt roe- kammer. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der sælges 60 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og plansilo på gården, og der bruges lidt maskinstation.NØRREMARKSVEJ 25, DARUM MARK, 6740 BRAMMING.MARINUS LUNDGÅRD, gårdejer, omtales under GI. Darumvej 23, 6740 Bramming.M.L. overtog gården i 1983 fra John Nielsen.Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende, laden er opført i 1976.



-91- NØRÅVEJ 1, NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173858. KURT MADSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1945, søn af Marie og Henrik Emil Madsen, gift d. 6.-3.-1970 med Hanne Andersen, fuldmægtig, født d. 25.-4.-1944, datter af Johanne og Johannes Andersen. Parret har børnene: Jette, Helle og Frank.K.M. overtog gården i 1969 fra Svend Thøgersen. Ejendomsskyld 990.000. Areal 7,5 ha., der er frasolgt 13 ha. Stuehuset er opført i 1977, efter at gården brændte. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1977 og maskinhus fra 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 1 traktor på gården, og der bruges maskinstation til høst.NØRÅVEJ 2, N0RÄ BY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173462.ARNE BLELL, gartner, født d. 29.-7.-1922, gift i 1953 med Oda Petersen, født d. 15.-3.-1927, datter af Emma og Peter Skjødt Pedersen. O.B. døde i 1977. Parret fik sønnerne: Erik, født d. 23.-4.-1950 og John, født d. 1.- 6.-1955.A.B. overtog gården i 1963. Ejendomsskyld 420.000. Areal 2 ha.Stuehuset er opført i 1943. De 4 væksthuse er opført i 1963, pakhuset er fra 1943. Gården drives som gartneri, salgsafgrøden er forårsblomster. Der er 1 traktor på gården.

ha., heraf 1,5 ha. eng. Jorden er udlejet.

NØRÅVEJ 6, NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174509.VIGGO PEDERSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1911, søn af Peter Lauridsen Pedersen, gift d. 14.- 4.-1932 med Emma Tøstesen, født d. 9.-9.-1908. Parret har døtrene: Meta, født d. 28.-2.-1932 og Eva, født d. 13.-9.-1944. V.P. overtog gården d. 14.-4.- 1953 fra Einer Nielsen.Ejendomsskyld 350.000. Areal 6,5Stuehuset er opført i 1910 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1910 og lade og maskinhus fra omkring 1930. Der er 1 traktor på gården.NØRÅVEJ 7, "SKOLEVANG", NØRÅ BY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174118.GUNDE VESTERGAARD, landmand, født d. 1.-12.-1907, søn af Marie Vestergaard og Jens Peder Thomsen, gift d. 24.-1.-1933 med Karen Johanne Spangsberg, født d. 23.- 3.-1908, datter af Niels Spangsberg. K.J.V. døde i 1976. Parret fik børnene: Jenny, født d. 15.-6.-1936, Asger, født d. 30.-8.-1941, og Henry, som var født i 1943 og døde i 1944.



-92- Gunde Vestergaard overtog gården d. 1.-9.-1936 fra Peder Kristensen.Ejendomsskyld 460.000. Areal 10,4 ha., der er frasolgt 5 ha. Stuehuset er opført i 1936 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af stald og lade fra 1936. Der produceres græs til salg. Der er 2 traktorer på gården.
NØRÅVEJ 8, "ØSTERGAARD", NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174011.KJELD KJÆR NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1952, søn af Ragna og Svend Nielsen, gift d. 21.-11.-1981 med Jytte Jæger, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-5.-1958, datter af Krista og Svend Jæger. Parret har børnene: Lone, født d. 25.-8.-1981, Mette, født d. 20.-5.-1985 og Anders, født d. 21.-3.-1990.K.K.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Signe Jensen.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 20,7 ha., heraf 3 ha. eng. Der er desuden forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1916 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus fra 1978, maskinhus fra 1989 og kalvestald fra 1916, som er om- bygget i 1971 og 1979. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 80 ungdyr af racerne SDM og RDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus og der bruges maskinstation. NØRÅVEJ 9, NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172144.BENT SCHMIDT, teletekniker, født d. 26.-1.-1954, søn af Anna Jensen, gift d. 23.-5.-1975 med Johanne Thomsen, sygeplejerske, født d. 26.-9.-1952, datter af Karen og Elis Thomsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 3.-4.-1979 og Karen, født d. 17.-11.-1986.B.S. overtog gården d. 1.-4.-1993 fra sine svigerforældre, som kom til gården i 1949.Ejendomsskyld 510.000. Areal 14 ha., der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og maskinhus fra 1880, stalden er renoveret løbende og ombygget til hestestald i 1993. Der er 7 avls- og rideheste samt 3 ungkreaturer af blandet race på gården. Der er 1 traktor på gården og der bruges maskinstation til høst.



-93-N0RÄVEJ 11, NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-102264.BENT HYGUM, gårdejer, født d. 24.-12.-1960, søn af Inger og Tage Hygum.B.H. er ansat som chauffør og har været på Gråsted Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1987 fra sin far, som overtog den i 1958. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 870.000. Areal 20,8 ha., heraf 3,5 ha. skov. Der er desuden forpagtet 7,2 ha. Stuehuset er opført i 1948. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948, som er renoveret og udvidet løbende, samt maskinhus fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er fremavlsbyg, hvede og havre. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.

Parret overtog gården i 1968 fra Kresten Johannesen

OMMEVEJ 1, OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191180.BODIL M. VEJRUP, gårdejer, født d. 13.-10.-1943, datter af Dagmar og Holger Søberg, gift d. 28.-10.-1967 med Søren Sørensen Vejrup, født d. 21.-8.-1940, søn af Petra og Thorvald Vejrup. S.S.V. døde i 1979. Parret fik børnene: Kristian, født d. 21.-1.-- 1969, Lisbeth, født d. 10.-3.-1970 og Henrik, født d. 28.-8.-1974.Kristensen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44,4 ha., heraf tilkøbt 24 ha., desuden er der forpagtet 15,5 ha. Der er 4 ha. skov og sø.Stuehuset er opført i 1877 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svine- stald fra 1877, som er renoveret løbende, farestald fra omkring 1971 og maskinhus fra 1976. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion, der er 80 årssøer og der sælges 1.600 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges maskinstation.OMMEVEJ 9, OMME, 6740 BRAMMING.NIELS HOLDENSEN, gårdejer, omtales under Vardevej 6, 6740 Bramming.N.H. overtog gården i 1991 fra Hans Peter Andersen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkring 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973 og lade fra 1860. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 fodermester til hjælp på gården.N.H. ejer og driver også Vestergårdsalle 3, Esbjerg Kommune, og Vardevej 6, 6740 Bramming.PARKVEJ 2, SDR. HØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173820.BØRGE DITLEVSEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1941, søn af Petra og Laurids Ditlevsen, gift d. 21.-11.-1964 med Ulla Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-9.-1944, datter af Julie og Alfred Hansen. Parret har sønnerne: Jørgen, født d. 10.-9.-1965 og Robert, født d. 4.-7.-1971.B.D. overtog gården d. 1.-11.-1964 fra Adolf Madsen.Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 29,7 ha., heraf tilkøbt 19,7 ha., der er desuden forpagtet 28,3 ha.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, lade fra 1939, som er ombygget til stald i 1971, hønsehus fra 1968, foderhus fra 1980 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 61 ungdyr af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg og 1 gravemaskine. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp.



-94- PARKVEJ 5, "PARKVANG", SDR. HØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174066.JENS KRISTIAN HOLST, gårdejer, født d. 6.-9.-1934, søn af Mary og Ejnar Holst.J.K.H. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Peder Hansen. Ejendomsskyld 860.000. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 5,3 ha. Stuehuset, som er opført i 1900, er restaureret løbende og udvidet i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 6 ammekøer og 25 ungdyr af blandet race. Der produceres korn til salg. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.PORSHOLTVEJ 3, TØMMERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-101473.LEIF SKOV PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1955, søn af Thomas V. Pedersen, gift d. 27.-12.-1986 med Marianne Timmermann, født d. 18.-4.-1956, datter af Robert Timmermann. Parret har datteren Astrid, født d. 10.-8.-1988.L.S.P. er ansat som minkpasser og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Thomas Thomsen.Ejendomsskyld 680.000. Areal 19 ha., heraf 5 ha. eng, der er bortforpagtet ca. 4 ha. Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af stald fra 1957 og lade fra 1974. Der er gylletank. Gården drives med en fårebesætning på 21 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og byg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges lidt maskinstation.PORSHOLTVEJ 11, BRAMMING HOVEDGÅRDSMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174161.MARIUS KRISTIAN SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1925, søn af Anna og Johan P. Sørensen, gift d. 10.-12.-1955 med Elna Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 15.-4.-1932, datter af Martha og Jens Olaf Jensen. Parret har børnene: Anne-Marie, født d. 23.-3.-1957, Martha, født d. 2.-6.-1959 og Jens Johan, født d. 15.-11.-1961.M.K.S. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i 1956 fra Kristen Lauridsen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 5,5 ha., som er bortforpagtet, der er frasolgt 4,5 ha.Stuehuset er opført i 1972, kvægstalden er fra 1961. Der er 1 traktor på gården.PUGGÅRDSVEJ 9, "PUMPGAARD", SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173537.AKSEL IVERSEN, gårdejer, født d. 10.-6.-1908, søn af Betty og Theodor Iversen, gift d. 31.-7.- 1940 med Ella Kirstine Holdesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.-10.-1906, datter af Mette og Niels Holdesen. Parret har døtrene: Methe, født d. 8.-10.-1942 og Betty, født d. 9.-1.-1950.



-95-A.I. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1940 sin svigermor. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1876, og hvis historie kan føres tilbage til 1699. Der blev drevet privat mølleri på gården fra 1916 til omkring 1945. Gården er siden 1978 blevet drevet som I/S sammen med døtrene Methe og Betty.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 46 ha., heraf 5 ha. marsk. Der er bortforpagtet 1 ha. Stuehuset er opført i 1913 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1913 og maskinhus fra omkring 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og græs. På gården er der 3 traktorer, kornsilo og korntørreri. Der bruges maskinstation til høst.PUGGÅRDSVEJ 11, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173784. KNUD HANSEN, postbud, født d. 21.-2.-1942, søn af Marie og Kristian Marinus Hansen, gift d. 16.-11.-1963 med Hilda Mathia- sen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-2.-1942, datter af Esther og Marinus Mathiasen. Parret har sønnerne: Preben, født d. 7.-9.- 1964, Bjarne, født d. 9.-7.-1969 og Tommy, født d. 3.-10.-1974.K.H. overtog gården i 1971 fra sin far, som byggede den i 1936.Ejendomsskyld 700.000. Areal 6,5 ha., der er frasolgt ca. 11 ha.Stuehuset er opført i 1936 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er ombygget til kalvestald og svinestald i 1967, samt kostald og maskinhus fra 1967. Der er 5 ungkreaturer af blandet race på gården. Der produceres korn til salg. På gården er der 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til høst.PUGGÅRDSVEJ 15, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173815.THYGE JOHANSEN, gårdejer, født d. 15.-5.-1922, søn af Johan Johansen, gift d. 10.-11.-1951 med Magny Lauridsen, født d. 11.-5.-1930, datter af Peder Lauridsen. Parret har børnene: Else Marie, født d. 1.-7.-1954, Anne Mette, født d. 4.-4.-1956, Hanne-Grethe, født d. 23.-3.-1957 og Niels-Jørgen, født d. 9.-11.-1961.T.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1957 fra Hans Chr. Lauridsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 460.000. Areal 10,3 ha., heraf 1,3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1910. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er raps og byg. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo. Der bruges lidt maskinstation.PUGGÅRDSVEJ 16, "TRINDVANG- GÅRD", SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173614.HANS KRISTIAN BOEL HANSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1941, søn af Anna og Hjalmar Hansen, gift d. 28.-11.-1964 med Grethe Kirstine Lundgaard, medhjælpende ægtefælle, født d. 1.-10.-1944, datter af Anna og Uffe Lundgaard. Parret har børnene: Susanne, født d. 6.-4.-1966, Ulla, født d. 27.-1.-1969 og Børge, født d. 24.-12.-1970. H.K.B.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han



-96- overtog gården i 1964 fra sine forældre, som kom til gården i 1927, hvor den blev oprettet som statshusmandsbrug.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 48,7 ha., heraf tilkøbt 35,2 ha.Stuehuset, som er opført i 1927, er udvidet og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, som blev ombygget til dybstrøelsesstald i 1992, lade fra 1976 og silohus fra 1982. Der er indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 80 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der produceres græs til salg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation. PUGGÅRDSVEJ 18, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173712. GUNNAR JEPSEN, husmand, født d. 13.-9.-1926, søn af Ane og Marinus Jepsen, gift d. 19.- 10.-1953 med Gerda Jakobsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.-7.-1934, datter af Edel Marie og Valdemar Jakobsen. Parret har børnene: Kari, født d. 20.- 4.-1959 og Kurt, født d. 21.-12.- 1964.G.J. overtog gården i 1953 fra Vagn Nissen.Ejendomsskyld 670.000. Areal 18,2 ha., heraf 5,2 ha. frijord, der er bortforpagte! 17 ha. Stuehuset er opført i 1938 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 og maskinhus fra 1985. Gården drives med en besætning på 18 ungdyr af blandet race. Der er 1 traktor på gården.RAVNSØ MOSEVEJ 7, VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170093. ANDERS JAKOB SIMONSEN, gårdejer, født d. 28.-12.-1932, søn af Marie Kathrine og Simon Simonsen.A.J.S. overtog gården i 1959 fra sin far, som købte den i 1934. Ejendomsskyld 600.000. Areal 18,2 ha., heraf tilkøbt 3,2 ha., desuden er der lejet 1,5 ha.Stuehuset er opført i 1902 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1943, lade fra 1955 ogmaskinhuse fra 1966 og 1989. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 300 slagtesvin årligt; desuden er en besætning på 2 ammekøer og 8 ungdyr af blandet race. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.

født d. 23.-3.-1963 og Laila, født 24.-9.-1970.

RAVNSØ MOSEVEJ 9, VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170125. HENRY RAVN ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1929, søn af Kirsten Marie og Anton Ravn Andersen, gift d. 14.-5.-1955 med Gerda Christensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-6.- 1932, datter af Mathilde og Jens Christensen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 17.-12.-1956, Hardy, født d. 5.-5.-1959, Joan,



-97-H.R.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1955 fra Niels Jensen. Gården bliver i 1993 total eksproprieret til motorvejsanlæg.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 27,3 ha., heraf tilkøbt 13 ha.Stuehuset er opført i 1970 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, ungdyrstald og lade fra 1973 og maskinhus fra 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus, og der bruges maskinstation.RAVNSØ MOSEVEJ 11, GUMMESMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170021.KARL KRISTIAN KNUDTZEN, centerleder, født d. 10.-10.-1946, søn af Marie og Carl Knudtzen, gift d. 4.-9.-1971 med Grete Riisager Pedersen, lærer, født d. 30.-7.-1946, datter af Ester og Peder Pedersen. Parret har sønnerne: Ole, født d. 24.-7.-1973, Anders, født d. 17.-4.-1975 og Søren, født d. 14.-8.-1979.K.K.K. overtog gården i 1984 fra Viggo Hollænder.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1910, lade fra omkring 1953 og maskinhus fra omkring 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.RAVNSØVEJ 2, RAVNSØ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191176.LEO SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-4.-1937, søn af Vanda og Hans Chr. Sørensen, gift d. 31.- 3.-1964 med Ruth Bertelsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-5.-1944, datter af Ellen og Peder Bertelsen. Parret har børnene: Jonna, født d. 4.-12.-1964, Lis, født d. 7.-3.-1966, Hans Peter, født d. 1.-11.-1967, Lene, født d. 7.-4.-1971, Bjarne, født d. 2.-8.-1976 og Allan, født d. 5.-12.-1979.L.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Knud Knudsen. Gården er udstykket fra "Ravnsøgaard".Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 40 ha.Stuehuset er opført i 1930 og ombygget i 1978. Avlsbygningerne består af hønsestald fra 1973, som er udvidet i 1983, maskinhus fra 1970 og en gammel stald, som er ombygget til garage og værksted. Gården drives med en ægproduktion, der sælges 400 tons æg årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.RAVNSØVEJ 3, "RAVNSØGAARD", RAVNSØ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170015.HANS JØRGENSEN, gårdejer, født d. 9.-1.-1917, søn af Margrethe og Johannes Jørgensen, gift d. 31.-10.-1954 med Thea Pedersen, født d. 1.-4.-1925, datter af Ane og Magnus Pedersen. Parret har børnene: Johannes, født d. 9.-8.-1955, Arne, født d. 21.- 8.-1957, Niels, født d. 13.-10.-1961 og Margrethe, født d. 14.-8.-1965.H.J. driver gården som et I/S sammen med sønnerne Johannes og Arne, som fik part i gården d. 1.-1.-1983. Johannes har været på Ladelund Landbrugsskole, Arne har været



-98- på Grindsted og Ladelund landbrugsskoler. Hans Jørgensen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra sin far, som overtog den i 1938. Nuværende ejere er 3., hhv. 4. generation på gården. Gårdens historie kan føres tilbage til omkring 1508.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 85,3 ha., heraf tilkøbt ca. 20 ha., der er 10 ha. mose, skov og eng.Stuehuset er opført i 1508 og renoveret i 1860 og 1963. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908, som er renoveret løbende, ungdyrstald fra 1976, svinestald fra 1952, lade fra 1872 og maskinhuse fra 1956 og 1988. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 39 årskøer, 90 ungdyr og 20 slagtekalve af racen DRK, desuden produceres der 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus, og der bruges maskinstation.REBELSIGVEJ 3, BJERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178550. VERNER AAGE MØLLER, gårdejer, født d. 24.-12.-1941, søn af Oda og Svend Aage Møller, gift d. 21.-12.-1974 med Karin Høn- drup, sygehjælper, født d. 6.-8.- 1947, datter af Grethe og Sig- vald Høndrup. Parret har sønnerne: Christian, født d. 19.-8.-1966 og Glenn, født d. 30.-8.-1967. V.Aa.M. er uddannet klejnsmed.Han overtog gården i 1969 fra Arne Sandberg.Ejendomsskyld 750.000. Areal 10 ha., heraf 1,1 ha. vej og eng.Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1969 og 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1934 og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. På gården er der 1 traktor og 1 mejetærsker. REBELSIGVEJ 4, BJERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178017. GERT CLAUSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1938, søn af Ane Marie og Martin Clausen, gift d. 27.- 11.-1965 med Ella Kirstine Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 30.-5.-1941, datter af Signe og Anders Sørensen. Parret har døtrene: Lis, født d. 3.-9.- 1966, Jette, født d. 27.-8.-1969 og Pia, født d. 16.-8.-1974.G.C. overtog gården d. 15.-11.- 1965 fra Mie og Laurids Calle- sen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget i 1972, ungdyrstald fra 1978, lade fra 1948 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 50 ammekøer og 40 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. På gården er der 3 traktorer.



-99- REBELSIGVEJ 5, SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190068. BØRGE SANDVAD GJELSTRUP VEDSTED, husmand, født d. 8.- 9.-1930, søn af Mary Jørgine Kirstine og Martin Gjelstrup Vedsted, gift d. 26.-5.-1956 med Helga Elbert, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-7.-1937, datter af Anna Margaretha og Thomas Elbert. Parret har sønnerne: Bjarne, født d. 20.-9.-1958, Gunner, født d. 16.-11.-1960 og Preben, født d. 8.-3.-1964. B.S.G.V. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra sin far, som købte den i 1921.Ejendomsskyld 610.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 5,8 ha.Stuehuset er opført i 1912, det er restaureret løbende og udvidet i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932, staklade fra 1965, maskinhus fra 1976 og garage fra 1981. Gården drives med en besætning på 14 årskøer, 16 ungdyr og 6-8 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation.REBELSIGVEJ 6, REBELSIG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190341. EGON EBENER, tømrermester, født d. 16.-2.-1949, søn af Marie og Jørgen Ebener, gift d. 2.-4.- 1972 med Ingelise Kristensen, født d. 19.-5.-1950, datter af Lilly og Holger Kristensen. I.L.K. døde i 1992. Parret fik sønnerne: Martin, født d. 21.-5.- 1976, Thomas, født d. 4.-8.-1977 og Anders, født d. 10.-9.-1979. E.E. driver tømrervirksomhed fra gården, som han overtog d. 1.-8.-1974 fra Lilly Rasmussen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 0,55 ha., der er frasolgt 2,5 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1870, er udvidet i 1964. Værkstedet er opført i 1975 og udvidet i 1978 og 1982. Der er ansat 3 medarbejdere i tømrervirksomheden.REBELSIGVEJ 7, SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190169. ANDREAS K. PETERSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1919, søn af Martha og Martin Petersen, gift d. 30.-11.-1950 med Gerda Grandt, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.-3.-1932, datter af Anna og Otto Grandt. Parret har sønnerne: Martin, født d. 27.-12.-1955, Konrad, født d. 17.-1.-1959 og Palle, født d. 17.-10.-1965.A.K.P. har været på KorinthLandbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Emil Danielsen.Ejendomsskyld 570.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 0,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1923, det er udvidet i 1990 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, lade fra 1949 og staklade fra 1961. Der er 2 traktorer på gården.



-100- REBELSIGVEJ 9 "ØSTERGAARD", SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190033.HANS SOMMERLUND, husmand, født d. 17.-10.-1924, søn af Margrethe og Cenus Sommerlund, gift d. 10.-5.-1948 med Dagmar Hermansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-8.-1927, datter af Mary og Peder Hermansen. Parret har døtrene: Ellen Margrethe, født d. 10.-7.-1948, Lillian, født d. 7.-6.-1951, Birte, født d. 8.-8.-1955 og Aase, født d. 30.-3.-1957.H.S. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra sin far, som købte den i 1923.Ejendomsskyld 620.000. Areal 15,5 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907, lade fra 1902 og maskinhus fra 1937. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 60 stk. slagtesvin årligt, desuden er der 5 ungkreaturer af blandet race. Der produceres græs til salg. Der er 2 traktorer og kornsilo på gården, og der bruges maskinstation.RIBEVEJ 32, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173355.JENS P. GRAFF JØRGENSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1921, søn af Anna og Otto Jørgensen, gift d. 11.-5.-1946 med Ellen Juncker Møller, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-3.-1923, datter af Marie og Jeppe Møller. Parret har børnene: Erik, født d. 25.-5.- 1947, Inge Marie, født d. 22.-1.- 1951 og Svend, født d. 30.-12.- 1954.J.P.G.J. overtog gården i 1959 fra Kristian Laugesen.Ejendomsskyld 710.000. Areal 11 ha., der er bortforpagtet 10 ha. og frasolgt 2 ha. Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende, garagen er fra 1932. Der er 1 traktor. RIBEVEJ 38, "JØRGENSENS PLANTER", 6740 BRAMMING, tlf. 75-173678.JENS CHR. DAHLMANN JØRGENSEN, gartner, født d. 4.-9.-1933, søn af Kristine og Marinus Dahlmann Jørgensen, gift d. 4.-11.-1964 med Henny Madsen, gartner, født d. 20.-12.-1942, datter af Johanne og Erhard A. Madsen. Parret har børnene: Steven, født d. 25.- 8.-1965 og Jane, født d. 1.-5.-1968.Henny Jørgensen har været på Beder Gartnerskole. Parret overtog gården i november 1970 fra Skovsgaard Kristensen.Ejendomsskyld 885.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 11 ha. I marken er der 13 kongehøje, som han beses.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Drivhuset er fra 1979, forretningen er opført i 1954 og udvidet i 1973 samt løbende. Gården drives med en



-101- fårebesætning på 15 moderfår med opdræt af racen Dorset. Fra gartneriet sælges blomster og juletræer. Der er 2 traktorer. RIBEVEJ 40, "SØNDERGAARD", MULVAD BY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173669.ARTHUR REIMER SØRENSEN, afdelingsleder, født d. 27.-11.- 1940, søn af Marie Våben og Frands Sørensen, bor sammen med Inger Fløe Crafack, fuldmægtig, født d. 10.-3.-1941, datter af Anna Fløe og Johannes Skifter Crafack. Parret har børnene: Ulla, født d. 7.-5.-1961 og Morten, født d. 28.-3.-1963.A.R.S. overtog gården i 1973 fra Marinus Hansen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32,1 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er lejet 3 ha. og bortforpagtet 19,2 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, lade fra 1850 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 14 ammekøer og 14 ungdyr af racen Angus. Der er 2 traktorer på gården, der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus, og der er bruges maskinstation.RIBEVEJ 42, HUNDERUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172653.LARS JØRGEN HENRIKSEN, født d. 22.-9.-1907, søn af N. og Niels Henriksen, gift d. 14.-3.-1935 med Anna Margrethe, født d. 12.-2.-1910, datter af Hansigne og Thye Schmidt. A.M.H. døde i 1983. Parret fik børnene: Leif, født d. 16.-3.-1938, Arne, født d. 21.-5.-1940 og Hanne, født d. 9.-4.-1943.L.J.H. overtog gården i 1934 fra Niels Præstin, senere har datteren Hanne overtaget gården. Areal 7 ha., der er bortforpagtet 6,5 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1850, er udvidet i 1964 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1910. Der er 1 traktor på gården.RIBEVEJ 47, "BIGÅRDEN BRAMMING", MULVAD BY, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 101177.KELD FJORD, bimester, født d. 3.-12.-1955, søn af Ruth og Ivar Fjord, gift d. 10.- 7.-1981 med Mette Lykke Jepsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 18.-10.-1958, datter af Tove og Dan Lykke Jepsen. Parret har børnene: Morten, født d. 11.-6.-1982, Rasmus, født d. 16.-10.-1985 og Anne, født d. 21.-6.-1990.K.F. driver forretningen "Bigården Bramming" med import, eksport samt salg af tilbehør til biavl. Han overtog gården i oktober 1982 fra Johan Simonsen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1910, det er ombygget i 1993 og restaureret løbende. Stalden fra 1910 er ombygget til værksted i 1987, forretningshallen er opført i 1989. K.F. driver biavl med 30 bistader, som udelukkende anvendes til dronningeavl.RIBEVEJ 48, "POPPELHØJGAARD" HUNDERUPMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 173863.NIELS PETER HEMME, gårdejer, født d. 5.-8.-1927, søn af Edith og Hans P. Hemme, gift d. 21.- 3.-1959 med Ruth Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.- 1.-1934, datter af Jenny Sørensen. Parret har børnene: Edith, født d. 23.-3.-1960 og Jørn, født d. 9.-10.-1963.



-102-N.P.H. overtog gården i 1957 fra sin far, som kom til gården i 1923.Ejendomsskyld 750.000. Areal 22,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.Stuehuset er opført i 1908 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908, hønsehus fra 1939 og maskinhus fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er 1 traktor, og der bruges maskinstation til høst.

4.-1950 og Hans Carl, født d. 9.-7.-1953.K.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han som købte den i 1918.

RIBEVEJ 56, "HUNDERUP NY- GAARD", HUNDERUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173634.KNUD NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1917, søn af Marie og Hans L. C. Nielsen, gift d. 15.- 11.-1947 med Karen Schmidt Andersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-5.-1923, datter af Martha Schmidt og A.M. Andersen. Parret har børnene: Jette, født d. 4.-5.-1949, Else, født d. 26.-overtog gården i maj 1946 fra sin far, Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2,5 ha. mose ogeng.Stuehuset er opført i 1875 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, svinestald fra 1962, lade fra 1943 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 30 ungkreaturer af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation til høst.RIBEVEJ 65, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173406.NIELS HANSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1946, søn af Johanne og Andreas Hansen, gift d. 2.- 8.-1975 med Anne-Grete Sørensen, socialpædagog, født d. 23.- 9.-1950, datter af Gunhild og Peter Sørensen. Parret har børnene: Tina, født d. 5.-12.-1975 og Martin, født d. 29.-5.-1979. N.H. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1971 fra sin far, som købte den i 1953. Gårdens historie kan førestilbage til 1687.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 27 ha., desuden er der forpagtet 20 ha. Der er 7,3 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1978. Gården er ombygget efter brand i 1985, avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, svinestald fra 1967, lade fra 1985 og maskinhus fra 1987. Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 10 amme- køer og 10 ungdyr af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græs. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.RIBEVEJ 73, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING.FOLMER BOEL HANSEN, gårdejer, omtales under Ribevej 75, 6740 Bramming.F.B.H. overtog gården i 1990 fra Lehmann Klemmensen.Areal 1,8 ha.Stuehuset og kvægstalden er begge opført i 1960.



-103- RIBEVEJ 75, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173559.FOLMER BOEL HANSEN, gårdejer, født d. 25.-6.-1936, søn af Anna Boel og Jalmar Hansen, gift d. 17.-6.-1960 med Ingrid Olesen, født d. 29.-1.-1937, datter af Kathrine og Sigurd Olesen. 1.0. døde i 1979. Parret fik børnene: Jørgen, født d. 11.-4.-1962, Anna, født d. 5.-6.-1963 og Lars, født d. 18.-6.-1966.F.B.H. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Bodil og Lehmann Klemmensen. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 45,5 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er 5,5 ha. eng og 2 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1934 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, som er udvidet i 1970, lade fra 1934 og foderhus og maskinhus fra 1977. Der er 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagte- kalve af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Sønnen Lars, som har været på Dalum Landbrugsskole, hjælper til på gården, og der bruges maskinstation til høst.RIBEVEJ 84, "MATINUSM1NDE", SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174258.ALFRED KROGH SØRENSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1907, søn af Maria og Kristian Peder Sørensen, gift d. 5.-11.-1938 med Helga Marie Matinussen, født d. 5.-11.-1905, datter af Frederikke og Søren Matinussen. H.M.M. døde i 1990. Parret fik sønnen Frede, født d. 4.-6.-1945.A.K.S. overtog gården i 1938 fra sin svigerfar, som opførte den i 1914. Ejendomsskyld 243.000. Areal 8 ha., der er bortforpagtet 7,5 ha. og frasolgt 1,5 ha.eng.Stuehuset er opført i 1914 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1914. RISAGERVEJ 6, "RISAGERGÅRD",6690 GØRDING, tlf. 75-178124. ASKOV JENSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1926, søn af Søren Lassen Jensen, gift d. 1.-3.-1957 med Kirstine M. Hansen, født d. 12.-7.-1934.A.J. overtog gården i 1960 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 900.000. Areal 29 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1916 ogrestaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, svinestald og lade fra omkring 1900 og maskinhus fra omkring 1946. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 16 årssøer, der sælges 250 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges en del maskinstation.



-104-

i 1959 fra Hakon Nielsen. Ejendomsskyld 800.000. krat, der er desuden lejet 10 ha.

RISAGERVEJ 10, "GRANLY", AI- KE, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 178163.OLAF BAUN, gårdejer, født d. 3.-6.-1934, søn af Johannes Baun, gift d. 4.-6.-1959 med Sonja Roost, født d. 2.-7.-1940, datter af Adser Roost. Parret har børnene: Erik, født d. 10.-11.-1959, John, født d. 28.-10.-1960 og Ulla, født d. 2.-9.-1965.O.B. har været på Vejrup Husmandsskole. Han overtog gården Areal ca. 26 ha., heraf 1 ha. ege-Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1965 og 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, svinestald, som er ombygget til kostald i 1979, maskinhus fra 1979 og lader fra 1900 og 1979. Gården drives med en besætning på 15 årskøer og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug og hvede. På gården er der 5 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, 1 gummiged, plansilo og korntørreri. O.B. udfører maskinstations- og entreprenørarbejde. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården.RISAGERVEJ 13, AIKE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178762.ELISABETH BRUNKBJERG JEPSEN, født d. 12.-5.-1941, datter af Harald Brunkbjerg, gift d. 8.-8.-1959 med Arne Schultz Jepsen, født d. 5.-10.-1938, søn af M. og Niels B. Jepsen. Parret har børnene: Harald, født d. 24.-1.-1960, Edith, født d. 31.-5.-1962 og Lene, født d. 30.-6.-1971.E.B.J. overtog gården d. 1.-4.-1978 fra Thorvald Jørgensen.Ejendomsskyld ca. 370.000. Areal 9,5 ha., desuden er der forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført omkring 1912 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, som er renoveret i 1978, samt staklade. Gården drives med en besætning på 16 årskøer og 10 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, byg, rug og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og tørresilo. Der bruges en del maskinstation.ROUSTVEJ 230, OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 191150.PETER JESSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1933, søn af Mette og Johan Jessen, gift d. 16.-1.-1959 med Sigrid Søndergaard Johnsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 2.-5.-1935, datter af Julie Søndergaard og Hans Juul Johnsen. Parret har børnene: Hans, født d. 24.-2.-1961, Laila, født d.20.-12.-1962 og Anne Mette, født d. 10.-6.-1968.P.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sin svigerfar, som overtog den i 1932. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 950.000. Areal 23 ha., heraf 5 ha. eng. Hele jordarealet er pr. 1.-4.- 1993 frasolgt. Stuehuset er opført i 1838 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1964, som er ombygget til ungdyrstald i 1970, kvægstald fra 1930, staklade fra 1971 og lade fra 1933. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 52 ungdyr og 10-12 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor på gården, og der bruges maskinstation.



-105- ROUSTVEJ 232, OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191203.FREDDY DRANSFELDT, gårdejer, født d. 16.-9.-1963, søn af Betty og Jørn Dransfeldt, gift med Vibeke Hansen, butiksmedarbejder, født d. 4.-6.-1965, datter af Ingrid og Baggen Hansen. Parret har sønnen Martin, født d. 18.-7.-1992. F.D. har været på Riber Kjær- gårdlandbrugsskole. Sammen med faderen J.D. overtog han gården i 1972 fra Hans Andersen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1988. F.D. er medejer af Hovedvej Al 11, 6740 Bramming.ROUSTVEJ 253, "ESKEHØJ", OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191175.NIELS ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1925, søn af Helga og Magnus Jensen.N.A.J. overtog gården d. 1.-3.- 1966 fra Kristian P. Nielsen. Ejendomsskyld ca. 870.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. mose, der er frasolgt 8 ha.Stuehuset er opført i 1906 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er ombygget i 1975, lade fra 1936, som er ombygget til stald i 1975, garage og foderhus fra 1975 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 5 ammekøer og 15 ungdyr af blandet race. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.ROUSTVEJ 255, OMME, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191295.HANS IBSEN, husmand, født d. 14.-8.-1919, søn af Laura og Johan Ibsen, gift d. 24.-9.-1944 med Gerda Kallesen, husmoder, født d. 13.-10.-1924, datter af Hansigne og Hans Jensen Kallesen. Parret har datteren Astrid, født d. 11.-2.-1945.H.I. overtog gården i 1945 fra Svend Jessen.Ejendomsskyld 400.000. Areal 7 ha., heraf 2 ha. eng, der er bortforpagtet 5 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1840, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1840.RØNNEVEJ 4, NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191253.EMIL PEDERSEN, landmand, født d. 30.-8.-1926, søn af Anna og Poul Pedersen, gift d. 19.-4.-1952 med Erna Linding, hjemmehjælper, født d. 30.-11.-1931, datter af Marie og Magnus Linding. Parret har børnene: Kaj, født d. 14.-2.-1953, Kurt, født d. 5.- 9.-1954, Anny, født d. 1.-10.-1960, Egon, født d. 2.-2.-1965 og Jan, født d. 14.-12.- 1969.



-106- Emil Pedersen har været på Vinding Husmandsskole. Han overtog gården i februar 1952 fra Vilhelm Pedersen.Ejendomsskyld 590.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Oorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1915 og restaureret løbende, maskinhuset er fra 1957. På gården er der 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.
SDR. GRISBÆKVEJ 3, LINDELY", GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190078.KRISTIAN THOMSEN, husmand, født d. 11.-9.-1924, søn af Johanne Marie og Thomas Peder Thomsen, gift d. 3.-11.-1956 med Dagny Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 2.-9.- 1927, datter af Ane og Kristian Theodohr Kristensen. Parret har børnene: Jonna, født d. 13.-11.- 1952, tvillingerne Peder Kristian og Marianne, født d. 17.-8.- 1957 og Helle, født d. 24.-7.-1960.K.T. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1956 fra sin far, som købte den i 1920.Ejendomsskyld 350.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 11 ha.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1911 og staklade fra 1966. På gården er der 1 traktor og 1 kornloft.SDR. GRISBÆKVEJ 5, NØRRE VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190398.INGE DÜNNE, planlægningschef, født d. 11.-10.-1948, datter af Agnes og Carl Chr. Pedersen, gift d. 21.-10.-1972 med Kent Dünne, minkavler, født d. 13.- 1.-1945, søn af Karla og Henry Dünner. Parret har sønnerne: Christian, født d. 25.-5.-1974 og Kenneth, født d. 27.-9.-1979.I.D. overtog gården i 1978 fra Kathrine Præst.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 2,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. De 15 minkhaller er opført i perioden 1971-92. Gården drives med en minkproduktion på 2.000 minktæver. Der er 1 traktor og ansat 1 medhjælper på gården.SDR. GRISBÆKVEJ 6, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190146.EJNAR CALLESEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1940, søn af Martin Callesen, gift d. 8.- 12.-1962 med Lis Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-2.-1943, datter af Ebba og Niels Jørgen Pedersen. Parret har døtrene: Lene, født d. 3.-7.-1963 og Ulla, født d. 22.-9.-1965.E.C. overtog gården i 1968 fra Theodor Pedersen.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 39 ha., der er 1,5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1971. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1973 samt foderhus og halmhus fra 1982. Der er 3 gylletanke og 2 gastætte siloer. Gården drives som hønseri med 22.000 høns; desuden er der en besætning på 8 ammekøer og 50 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, roer og frøgræs. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården.



SDR. GRISBÆKVEJ 7, VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190254. HENNING LAMBERTSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1945, søn af Charlotte og Jens Lambertsen, gift d. 20.-7.-1968 med Irene Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 4.-3.-1946, datter af Edith og Gothard Nielsen. Parret har børnene: Jette, født d. 12.-1.-1970, Brian, født d. 14.-2.-1972 og Anni, født d. 5.-7.-1976.H.L. er bestyrelsesmedlem i Endrup Mejeri. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra sin far, som købte den i 1946. Gården har været i slægtens eje siden 1787. Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 18 ha., desuden er der forpagtet 14 ha. Der er 2 ha. mose.Stuehuset er opført i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, som er udvidet i 1988, samt foderhus og maskinhus fra 1979. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.SDR. GRISBÆKVEJ 8, SDR. GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190197.BENT MADSEN, entreprenør, født d. 2.-2.-1939, søn af Anna og Jens Chr. Madsen, gift d. 12.-6.-1965 med Bodil Rasmussen, husmoder, født d. 14.-3.-1947, datter af Karen Hansigne og Laurids Rasmussen. Parret har børnene: Bjarne Laurids, født d. 8.-2.-1966 og Tove, født d. 18.-8.-1967.B.M. overtog gården i 1968 fra Ejnar Callesen.Ejendomsskyld 340.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er restaureret løbende. Driftsbygningerne består af værksted og garage.SDR. GRISBÆKVEJ 11, GRISBÆK, 6740 BRAMMING tlf. 75-190147.AKSEL GRØNNING SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.- 3.-1938, søn af Laura Grønning og Karl Sørensen, gift d. 28.-3.-1964 med Oda Sofie Ekmann Bundesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-9.-1944, datter af Mary Elisa og Arthur Sig- fred Bundesen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 7.-1.-1966, Tove, født d. 9.-10.-1968 og Karsten, født d.25.-4.-1975.A.G.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1963 fra sin far. A.G.S. driver sammen med sønnen Bjarne gården som et I/S. Nuværende ejere er 5. hhv. 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1863. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 23 ha.Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1992, kalvestald fra 1972, som er udvidet i 1976, lade fra 1977 og foderhus fra 1983. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres 150 stk. slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.SDR. GRISBÆKVEJ 12, "SKOVGAARD", SDR. GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 190294.VAGN AAGE HOLLÆNDER, gårdejer, født d. 9.-4.-1948, søn af Klara Karoline og



-108- Hagbert Hansen Hollænder, gift d. 11.- 8.-1973 med Tove Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 18.-7.-1955, datter af Helen og Niels Henry Sørensen. Parret har børnene: Søren, født d. 9.-7.-1974, Mikael, født d. 13.-9.-1976, Ole, født d. 28.-6.-1978, Kim, født d. 4.-4.-1982, Morten, født d. 7.-4.-1984 og Charlotte, født d. 29.-1.-1987.Vagn Aage Hollænder har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1972 fra HanibalCallesen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23,3 ha.Stuehuset er opført i 1868 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1974 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 20 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo.SDR. GRISBÆKVEJ 14, GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190243. MARTIN CHRISTIANSEN, gårdejer, født d. 9.-7.-1933, søn af Christine og Peter Christiansen, gift d. 22.-4.-1961 med Hilda Christensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-12.-1937, datter af Ida og Chresten Christensen. Parret har sønnerne: Ove, født d. 6.-5.-1962 og Peter, født d. 12.-8.-1968.M.C. har været på GråstenLandbrugsskole. Han overtog gården i april 1972 fra Aksel Callesen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1880 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, ungdyrstald fra 1974, lade fra 1925, maskinhus fra 1964 og garage fra 1960. Gården drives med en besætning på 20 ammekøer og 30 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.SDR. GRISBÆKVEJ 16, SDR. GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190039.KRISTIAN GRØNNING POULSEN, specialarbejder, født d. 13.-10.- 1933, søn af Margrethe og Otto Poulsen, gift d. 19.-12.-1961 med Ruth Linda Brix, syerske, født d. 28.-6.-1942, datter af Dorthea og Osvald Brix. Parret har børnene: Flemming, født d. 17.-11.-1963, Jonna, født d. 29.-6.-1965 og Torben, født d. 10.-6.-1972.K.G.P. overtog gården i januar 1961 fra sine forældre, som købte den i 1928.Ejendomsskyld 500.000. Areal 7,7 ha., heraf 1 ha. eng, jorden er udlejet.Stuehuset er opført efter brand i 1944. Avlsbygningerne består af stald og lade fra 1928, svinestald fra 1964, det gamle stuehus fra 1928 er ombygget til lade i 1944.



-109- SDR. HØEVEJ 1, HØE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-102444.NIELS GERMANN JENSEN, maskinstationsejer, født d. 19.-1.- 1941, søn af Gerda og Knud Jensen, gift d. 7.-8.-1965 med Else Marie Skjolden Ejebakke, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-5.-1938, datter af Anna Skjolden og Johannes Ejebakke. Parret har børnene: Anitta, født d. 9.-11.-1966, Elin, født d. 3.- 9.-1969 og Ole, født d. 9.-11.- 1972.N.G.J. driver "Germann JensensMaskinstation" fra gården, som han overtog omkring 1967 fra Carlo Hansen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 12 ha., desuden er der forpagtet 50 ha.Stuehuset er opført i 1880 og restaureret løbende. Maskinhusene er opført i 1967, 1978 og 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker, 2 slamsugere, 3 bigballepresse- re samt diverse maskiner til drift af maskinstation. Der er ansat 4 faste medhjælpere.SDR. HØEVEJ 2, "HØJGÅRD", SDR. HØE BY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173490.VILLY GROSEN, gårdejer, født d. 26.-3.-1938, søn af Wikka og Rasmus Grosen, gift d. 21.-5.- 1960 med Birgit Christensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-1.-1937, datter af Maren og Chr. Christensen. Parret har børnene: Gert, født d. 24.-3.-1963 og Annette, født d. 22.-2.-1967. V.G. har været på HammerumLandbrugsskole. Han overtog gården d. 19.-4.-1960 fra Kristian Madsen. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er desuden forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført i 1931, det er udvidet i 1974 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1969, maskinhuse fra 1966 og 1976 og lade fra 1946, som er renoveret i 1976. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 25 am- mekøer og 40 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps til fremavl. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.SDR. ILSTEDMARKVEJ 4, SDR. ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172865.SVEN AAGE ØLGAARD LARSEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1948, søn af Johanne og Aage Larsen, bor sammen med Ethel Olesen, sygehjælper, født d. 26.-9.-1955, datter af Vera og Wilner Rosenfeldt Olesen. Parret har børnene: Anne Louise, født d. 29.-1.- 1979, Janne Marie, født d. 25.-4.-1980 og Kent, født d. 13.-5.-1983.S.Aa.Ø.L. overtog gården i 1980 fra Thorvald Jørgensen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 8,5 ha., heraf 1 ha. marsk.Stuehuset er opført omkring 1930 og restaureret løbende. Laden fra 1975 er ombygget til hestestald i 1980. Gården drives med en hestebestand på 6 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor på gården. Maskinstation bruges til høst.



-110- SDR. ILSTEDMARKVEJ 8, ILSTED, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 173428.LYNGBO IVERSEN, husmand, født d. 21.-1.-1917, søn af Kathrine og Anders Iversen, bor sammen med Ellen Agergaard, specialarbejder, født d. 7.-10.-1934, datter af Dorthea og Poul Agergaard.L.I. overtog gården i 1949 fra Laurids Søgaard.Ejendomsskyld 250.000. Der erfrasolgt 18 ha. Stuehuset er opført i 1931 og restaureret består af kvægstald og lade fra 1961, garagen er fra 1965. løbende. Avlsbygningerne
SDR. LOURUPVEJ 14A, 6690 GØRDING, tlf. 75-178455.SIMON SKRØDER LUND, gårdejer, født d. 28.-8.-1913, søn af Marie og Hans Jensen Lund, gift d. 24.-11.-1939 med Maren Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-3.-1918, datter af Barbera og Niels Nielsen. Parret har døtrene: Marie, født d. 21.-2.-1941, Anna Barbera, født d. 7.-6.-1942, Karen Kirstine, født d. 12.-1.-1944 og Ketty, født d. 21.-6.-1947. S.S.L. har været på Tune Landbrugsskole og var derefter fodermester på skolens landbrug. Han opførte gården i 1952.Ejendomsskyld 530.000. Areal 8 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1952 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1952. Der er 1 traktor på gården.SDR. LOURUPVEJ 20, 6690 GØRDING, tlf. 75-178866.STEEN EGEGÅRD NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1962, søn af Elna og Frede Egegård Nielsen, gift d. 1.-8.-1992 med Birgitte Blach Jørgensen, kontorassistent, født d. 31.-1.-1970, datter af Hanne og Mogens Jørgensen.S.E.N. er fabriksleder på en møbelfabrik og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.-1992 fra Søren Jørgensen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1934 og restaureret omkring 1981. Avlsbygningerne består af svi- nestalde fra 1934, 1950, 1970 og 1974, lade fra 1934 og maskinhus fra 1976. Der er gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 1.000 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 bigballepresser. S.E.N. udfører maskinstationsarbejde i lokalområdet.SDR. LOURUPVEJ 22A, SDR. GØRDING, 6690 GØRDING, tlf. 75-178322.KJELD E. HANSEN, husmand, født d. 12.-7.-1928, søn af Kristine og Thomas Hansen, gift d. 8.-11.-1953 med Gerda Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 18.-3.-1928, datter af Karoline og Martin Nielsen. Parret har børnene: Poul Erik, født d. 25.-7.- 1953, Gert, født d. 14.-8.-1954, Aase, født d. 16.-7.-1955, Agnes Gurli, født d. 3.- 11.-1956, Alice, født d. 24.-3.-1958, Margit, født d. 7.-4.-1959, Bjarne, født d. 17.- 8.-1960, Laila, født d. 15.-9.-1963 og Erling, født d. 5.-12.-1964.K.E.H. overtog gården i 1953 fra Ejnar Frandsen. I 1990 solgte K.E.H. gården til broderen Egon Hansen, som driver minkfarm på gården.Ejendomsskyld 440.000. Areal 7 ha., der er bortforpagtet 6,5 ha.



-111- Sdr. Lourupvej 22A's stuehus er opført i 1913, det er udvidet i 1968 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, som er renoveret løbende, hønsehus fra 1966, lade fra 1943 og 4 minkhaller opført i perioden 1968- 80. Der produceres korn til salg.
SDR. LOURUPVEJ 25B, "MØLLESVINGET", 6690 GØRDING, tlf. 75-178462.KARL JOHANNESSEN, gårdejer, født d. 27.-5.-1924, søn af Jen- signe Marie og Niels Johannessen, gift d. 27.-9.-1952 med Jenny Ladelund Madsen, dagplejemor, født d. 6.-2.-1931, datter af Agnes Ladelund og Thorvald Madsen. Parret har børnene: Niels Jørn, født d. 28.-12.-1953, Agnes, født d. 29.-12.-1955 og Karla, født d. 16.-8.-1958. K.J. overtog gården d. 15.-2.-1956 fra sine svigerforældre, som kom til gården i 1928.Ejendomsskyld 470.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. mose, der er bortforpagtet 11,5 ha. og frasolgt 1 ha.Stuehuset er opført i 1809 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg-stald og lade fra 1954. Der er 1 traktor på gården. SDR. LOURUPVEJ 32, "LILLE BENDIXMINDE", 6690 GØRDING. ESKE BENNEDSEN, gårdejer, omtales under Sdr. Lourupvej 38, 6690 Gørding.Faderen Benned Bennedsen bor på gården.E.B. overtog gården i 1986 fra Kjeld Aage Nielsen.Ejendomsskyld 710.000. Areal 25 ha., jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1880 ogrestaureret løbende. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1949 og stald fra 1880, som er udvidet i 1953.E.B. ejer og driver også Sdr. Lourupvej 38, 6690 Gørding.SDR. LOURUPVEJ 34, "ST. BENDIXMINDE", SDR. LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178407.HARDY VEJRUP, gårdejer, født d. 23.-5.-1944, søn af Petra og Thorvald Vejrup, gift d. 1.-7.-1967 med Sonja Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 3.-9.-1946, datter af Jenny og Kristian M. Jensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 20.-1.-1968, Lene, født d. 17.-11.-1970 og Martin, født d. 13.-9.-1973.H.V. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1970 fra Ernst Allerslev.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1 ha. skov.



-112- "St. Bendixminde"s stuehus er opført i 1852 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1975 og kvægstald og lade fra 1913, stalden er ombygget til hønsehus i 1987. Gården drives med en skrabeægproduktion på 3.500 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm og koldluft. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.SDR. LOURUPVEJ 38, "GAMMELBRO", SDR. LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178401.ESKE BENNEDSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1934, søn af Kirstine og Benned Bennedsen, gift d. 28.-10.-1960 med Edith Holst, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-7.-1937, datter af Emma og Peder Holst. Parret har børnene: Kurt, født d. 9.-11.-1961, dette, født d. 18.-6.-1964 og Benned, født d. 14.-3.-1966.E.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far, som overtog den i 1916. Sønnen Kurt blev i 1989 medejer af gården, der drives som I/S.Kurt Bennedsen er gift d. 31.-8.-1991 med Karin Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-4.-1962, datter af Inger og Henry Sørensen.K.B. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Nuværende ejere er 9. hhv. 10. generation på gården, som har været en slægtsgård siden ca. 1670.Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 57 ha., desuden er der forpagtet 31 ha.Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus fra 1989, kvægstald fra 1927, som er renoveret i 1965, svinestald fra 1938, som anvendes som værksted, ungdyrstald fra 1975, lade fra 1872 og maskinhus fra 1972. Aftægtshuset er opført i 1865. Der er 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 95 årskøer, 150 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården, og der bruges lidt maskinstation.SDR. LOURUPVEJ 39, "LANGAGER", LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178191. LARS S. LARSEN, gårdejer, født d. 13.-5.-1964, søn af Anne Lise og Vagn Larsen, gift d. 2.-12.-1989 med Lene Vibeke Christensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-11.-1966, datter af Inger og Peter Alfred Christensen. Parret har sønnerne: Lasse, født d. 26.-3.-1991 og Lau, født d. 16.-3.-1993.L.S.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 3.-5.-1989 fra Lars Nielsen.Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 44,3 ha., heraf 5,3 ha. skov, mose og eng. Der er desuden forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført omkring 1857 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952 som er renoveret i 1986, ungdyrstald fra 1972, lade og foderlade fra 1915 og foderhus fra 1991. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 78 årskøer og 90 ungdyr af racen Jersey. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker på gården, og der bruges maskinstation.



-113-SDR. VEJRUPVEJ 4, "ØSTERGAARD", SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 190314.KRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 31.-3.-1922, søn af Karen Petra Nybro og Hans Kristian Madsen Hansen, gift d. 30.-10.-1954 med Karen Jepsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-7.-1929, datter af Astrid og Peder Jepsen. Parret har datteren Inger, født d. 22.-11.-1956.K.H. overtog gården i 1960 fra sin svigermor. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 960.000. Areal 26,8 ha., heraf 1 ha. mose, jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1967 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, svinestald og lade fra 1958 og maskinhus fra 1957. Der produceres 20 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer, tårnsilo og kold lufts tørreri.SDR. VEJRUPVEJ 6, "GAMMEL- GAARD", SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190180.JOHAN JOHANNESSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1950, søn af Aase og Hans Johannessen, gift d. 13.- 9.-1975 med Grethe Madsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.- 8.-1955, datter af Eva Marie og Mads Oxlund Madsen. Parret har børnene: Jens, født d. 28.-10.- 1976, Anette, født d. 14.-6.-1978 og Mette, født d. 19.-8.-1986.J.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1975 fra Hans Kristensen.Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 17 ha., desuden er der forpagtet 37 ha. Der er 6 ha. eng.Stuehuset er opført i 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, som er udvidet i 1978, kalvestald fra 1880, som er renoveret løbende, lade fra 1990 og maskinhus fra omkring 1988. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 58 årskøer, 110 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp på gården, og der bruges maskinstation.SDR. VEJRUPVEJ 8, SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190208.OLE PEDERSEN, født d. 30.-8.-1959, søn af Bent Pedersen, gift d. 23.-9.-1983 med Gitte Jensen, født d. 28.-10.-1962, datter af Niels Christian Jensen. Parret har børnene: Louise, født d. 8.-11.-1983 og David, født d. 26.-11.-1987.O.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Knud Wenzel.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 11 ha., desuden er der forpagtet 43 ha.Stuehuset er opført i 1896, det er udvidet i 1975 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1934 og 1979, lade fra 1979 og maskinhus fra 1971. Der er udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 90 årskøer og 122 ungdyr af racen SDM, desuden er der 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges en del maskinstation.SDR. VEJRUPVEJ 10, "KATRINELUND", SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 190259.HANS ERLING THOMSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1949, søn af Frode Thomsen.H.E.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1987 fra sin far.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,7 ha., desuden er der lejet 2 ha.Stuehuset er opført i 1864 og restaureret i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald



-114- fra 1959, ungdyrstald, lade og silohus fra 1983, kalvestald fra 1963 og maskinhus fra 1975. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 kraftfodersilo. Der er løs medhjælp på gården og der bruges lidt maskinstation. SDR. VEJRUPVEJ 14, SDR. VEJ- RUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 190114.BENT PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1930, søn af Kirstine Sørine og Thorvald Pedersen, gift d. 3.-8.-1958 med Eleonora Lauridsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-6.-1931, datter af Johanne Helene og Jens Lauridsen. Parret har børnene: Ole, født d. 30.-3.-1959, Hanne Kristine, født d. 13.-3.-1960, Britta, født d. 16.-2.-1963 og Linda, født d. 3.-6.-1965.B.P. har været på Østjyllands Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1959 fra sin far, som købte den i 1921.Ejendomsskyld 940.000. Areal 22,4 ha., heraf tilkøbt 16 ha.Stuehuset er opført i 1900, det er udvidet i 1953 og 1975 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, som er udvidet i 1934 og 1971, samt lade fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.SEJSTRUPVEJ 6, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173534. ARNE PEDERSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1933, søn af Johanne og Marinus Pedersen, gift d. 5.-9.-1965 med Inge Lise Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 15.-4.-1944, datter af Helga og Herløv Jensen. Parret har børnene: Flemming, født d. 8.-4.-1967 og Jette, født d. 1.- 11.-1971.A.P. overtog gården i 1964 fra Peder K. Boel.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 20 ha., der er bortforpagtet 19 ha. og frasolgt 5 ha. Stuehuset er opført i 1938 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1932, foderhus fra 1979 og maskinhus fra 1976. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.SEJSTRUPVEJ 12, "LYKKEBO", SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174225.SØREN KARLO TÆKKER, gårdejer, født d. 1.-5.-1951, søn af Maren og Svend Tækker, gift d. 15.-6.-1974 med Berit Kristensen, gartnerimedhjælper, født d. 18.-10.-1954, datter af Aase og Svend Kristensen. Parret har børnene: Tina Aase, født d. 30.-10.- 1972, Maiken, født d. 30.-11.-1974 og Brian, født d. 26.-4.-1979.S.K.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sin



-115- far, som er født på gården. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4 ha., desuden er der forpagtet 21 ha. Der er 5 ha. eng og marsk.Stuehuset, som er opført omkring 1860, er restaureret i 1992 og 1993. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, som er udvidet flere gange senest i 1992, foderhus fra 1991 og maskinhus fra 1979. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 48 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation. SEJSTRUPVEJ 15, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172844. HANS HOLLÆNDER, gårdejer, født d. 29.-4.-1954, søn af Karen Margrethe og Simon Thomsen Hollænder, bor sammen med Lisbeth J. Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-9.-1956, datter af Mathilde og Villy J. Pedersen. Parret har børnene: Dennis, født d. 26.-7.-1978, Karen Margrethe, født d. 6.-10.-1986 og Kristina, født d. 8.-4.-1990.H.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1973 fra MethaHoldensen.Ejendomsskyld 940.000. Areal 29,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er desuden forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1955 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1944 og lade fra 1950. Gården drives med en besætning på 50 ungkreaturer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, græs og lucerne.SEJSTRUPVEJ 21, "SØNDER- LUND", ILSTEDMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173453.NIELS STRANDE, gårdejer, født d. 7.-9.-1937, søn af Marie og Arne Strande, gift d. 20.-1.-1962 med Marie Lydiksen, medhjælpende ægtefælle, født d. 30.-1.-1939, datter af Augusta og Peter Lydiksen. Parret har sønnerne: Ole, født d. 9.-6.-1965 og Hans, født d. 21.-11.-1967.N.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Janus Abelgaard.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 38 ha., desuden er der forpagtet 21 ha. Der er 3 ha. varig græs og beplantning.Stuehuset er opført i 1924 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, som er ombygget i 1969 og 1972, foderhus fra 1974 og maskinhus fra 1974, som er udvidet i 1977. Gården drives med en besætning på 135 ungkreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.SMEDEGÅRDSVEJ 1, "SMEDEGAARD", SMEDEGÅRD, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 173018.VIKTOR ØSTERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1923, søn af Hans Pedersen, gift d. 15.-9.-1946 med Kirsten Johansen Jensen, født d. 2.-3.-1924, datter af Carl M. Jensen. Parret har børnene: Kurt, født d. 2.-1.-1947, Hans Carl, født d. 25.- 2.-1948, Edith, født d. 16.-3.-1950 og Solveig, født d. 16.-1.-1955.



-116- Viktor 0. Pedersen overtog gården d. 11.-12.-1946 fra H. Schultz.Ejendomsskyld 690.000. Areal 25 ha., heraf ca. 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1924 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1924 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 15 årskøer, 14 ungdyr og 3 slagtekalve af racen RDM; desuden er der en svineproduktion på 9 årssøer, der sælges ca.50 smågrise og 10 slagtesvin årligt. Der produceres byg til salg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges en del maskinstation.SPANGVEJ 1, GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191198.EJNAR RUNGE, gårdejer, født d. 21.-4.-1920, søn af Maren og Peder Runge. E.R. har børnene: Peder, født d. 5.-2.-1952, Hans, født d. 4.-4.-1953, Karl, født d. 21.-5.-1954, Margit, født d. 12.-4.-1956 og Theodora, født d. 18.-1.-1961.E.R. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-9.-1951 fra Arne Holm. Ejendomsskyld 360.000. Areal 14 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1944 og restaureret omkring 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1944 og 1979, svinestald fra 1940, lade fra omkring 1900 og maskinhus fra 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er byg og hvede. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.SPANGVEJ 3, "VESTERGÅRD", LILLE GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191070. TAGE IVAR MATIASEN, gårdejer, født 14.-1.-1940, søn af Esther og Marinus Matia- sen. T.I.M. overtog gården i 1973 fra sin mor. Nuværende ejer er 5. generation på gården. Ejendomsskyld 420.000. Areal 24,5 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført omkring 1848 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1909 og 1971, lade fra 1962 og hønsehus fra 1900. Gården drives med en besætning på 8 årskøer og 7 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. Der er 1 traktor på gården, og der bruges maskinstation.SPANGVEJ 4, GRISBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191365.TAGE ALGREEN-USSING, ingeniør, født d. 24.-11.-1932, søn af Agnethe og Hågen Algreen-Ussing, gift d. 26.-3.-1960 med Anne Kronor, landmand, født d. 28.-7.-1936, datter af Rosa og Kaj Kronor. Parret har børnene: Anne Marie, født i 1961 og Christian, født i 1964.Parret overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Bjarnum Nielsen.Areal 10,8 ha., heraf 2,3 ha. eng, 3,3 ha. plantage og 5,3 ha. græs.Stuehuset er restaureret i 1977, laden er opført i 1976. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården.STENBROVEJ 4, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-102104. SVEND OTTO SØRENSEN, gårdejer, født d. 6.-11.-1955, søn af Paula og Poul Sørensen.S.O.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra sine forældre, som købte den i 1954.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 6 ha., desuden er der forpagtet 3,3 ha.



-117-Stuehuset er opført i 1710 og restaureret i 1970 og 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, ungdyrstald fra omkring 1975, foderhus fra 1990 og maskinhus fra 1972. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.STENBROVEJ 5, "STENBROGAARD", KJÆRGÅRD SKOV, 6740 BRAMMING.ANNA MARIE ANDERSEN, gårdejer, omtales under Stratvej 4, 6740 Bramming. A.M.A. overtog gården i 1992 fra Marie Sørensen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31,5 ha., heraf 3 ha. fredskov. Desuden er der forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1957. Gården drives med en besætning på 46 ammekøer og 26 ungdyr af racen Belgisk Blåhvidt.

Kjærgård Landbrugsskole. Ejendomsskyld 2.200.000.

STENBROVEJ 7, "SKOVGÅRDEN", KJÆRGÅRD HOVEDGÅRD, 6740 BRAMMING, tlf. 75-101257.IB HANSEN HOLLÆNDER, gårdejer, født d. 2.-9.-1964, søn af Else Brun og Viggo Hansen Hollænder, bor sammen med Betina Waldeidr, malermester, født d. 21.-7.-1965, datter af Ingrid og Bent Waldeidr.I.H.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1991 fra Riber Areal 28 ha., heraf 3 ha. fredskov, desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af svinestal- de fra 1955 og 1976. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 190 årssøer, der sælges 1.200 smågrise og 3.000 slagtesvin årligt; desuden er der en besætning på 3 ammekøer og 2 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Der bruges maskinstation.STOREGADE 54, "DYRLÆGEGAARDEN", VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190135. THOMAS JUNKER NIELSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1933, søn af Signe og Christian Nielsen, gift d. 2.-11.-1956 med Tove Andersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-1.-1934, datter af Marie og Johannes Andersen. Parret har børnene: Knud, født d. 10.-1.-1959 og Signe, født d. 26.-4.-1963.T.J.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.- 1956 fra Nelly Kristensen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 5 ha., desuden er der lejet 6 ha. Der er frasolgt 2 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911, som er udvidet i 1965, lade fra 1911 og maskinhus fra 1965. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM; desuden er der en svineproduktion på 4 årssøer, der sælges 50 smågrise og 20 slagtesvin årligt. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.STOREGADE 61A, VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190220.SØREN JENSEN, gårdejer, født d. 7.-2.-1929, søn af Anne Marie og Anthon Jensen. S.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra Bendet Iversen. Gården husede Vejrup Sparekasse fra 1874 til 1933.Ejendomsskyld 630.000. Areal 16 ha., der er forpagtet og frasolgt 5 ha.



-118- Storegade 61A's stuehus er opført omkring 1800 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1935 og maskinhus fra omkring 1900. Gården drives med en fårebesætning på 11 moderfår med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo.
STOREGADE 80, "SKOLEGÅRDEN", VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190238.RITA GAMMELGAARD, gårdejer, født d. 25.-5.-1941, datter af Dagny og Peter Mathiesen, bor sammen med Per Hansen, entreprenørmedhjælper, født d. 27.- 3.-1949, søn af Kirstine og Chr. Hansen. Parret har børnene: lens Erik, født d. 22.-6.-1971 og Helle, født d. 26.-3.-1981.R.G. driver Vejrup Entreprenørforretning fra gården. P.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. R.G. overtog gården d. 1.-1.-1982 fra Kristian B. Madsen. Der har været skole på gården.Ejendomsskyld 1.130.000. Areal 9 ha., heraf 4 ha. skov og mose, der er frasolgt 2 ha. Stuehuset er opført i 1867 og restaureret og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald og lade fra 1978 og maskinhus fra 1979. På gården er der 1 traktor, 1 rendegraver, 1 jordvogn, 1 slamsuger og 1 ammoniaknedfælder. Der er ansat 1 fast medhjælper i virksomheden.STOREGADE 82, VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190065.CHRISTIAN HANSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1922, søn af Kirstine og Jeppe Peder Hansen, gift d. 20.-9.-1947 med Kirstine Kjær Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-7.-1927, datter af Margrethe og Kristian Hansen. Parret har børnene: Per, født d. 27.-3.-1949 og Annette Margrethe, født d. 1.-9.-1960.C.H. overtog gården i 1978 fra Marie Hansen.Ejendomsskyld 380.000. Areal 4 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1890, er restaureret i 1980. Kvægstalden fra 1890 er delvis ombygget til stuehus, hestestalden er fra 1981. Der er 6 heste og 1 traktor på gården. STRATVEJ 1, STRAT, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173414.HANS CHR. SCHRØLER, gårdejer, født d. 2.-1.-1927, søn af Kirstine og Emil Kristensen Schø- ler, gift d. 28.-10.-1949 med Signe Bjerregaard Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.- 7.-1927, datter af Jørgine og Peder Knudsen Pedersen. Parret har børnene: Boye, født d. 1.- 4.-1953 og Lene, født d. 6.-7.- 1957.H.C.S. overtog gården i 1952 fra



-119- sin far. Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 1,5 ha. marsk og 1,5 ha. mose.Stuehuset er opført i 1887 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1887, som er udvidet omkring 1925, og maskinhus fra omkring 1920. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 2 traktorer og kornmagasin på gården, og der bruges maskinstation til høst.STRATVEJ 3, STRAT, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174015.MARTIN DYCKE MADSEN, gårdejer, født d. 24.-10.-1919, søn af Kristine og Karl Madsen, gift d. 5.-3.-1945 med Martha Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 21.- 8.-1922, datter af Margrethe og Mads Chr. Nielsen. Parret har døtrene: Krista, født d. 17.-2.-1946 og Elin, født d. 15.-10.-1953.M.D.M. overtog gården i 1945 fra Hans Madsen.Ejendomsskyld 560.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1918. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1918, som er ombygget og udvidet i 1950, lade fra 1950, hønsehus fra 1955 og garage fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 1 traktor på gården, og der bruges maskinstation til høst.

29.-8.-1978. K.A. overtog gården i 1969 fra Aksel

STRATVEJ 4, STRAT, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174026.KNUD ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-12.-1941, søn af Karen Helene og Anton Andersen, gift d. 10.-8.-1968 med Anna Marie Varming, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-12.-1940, datter af Inger og Hans Kristian Varming. Parret har børnene: Kjeld, født d. 7.-2.-1969, Inger, født d. 31.-10.-1970 og Mark, født d.Kristensen.Ejendomsskyld 2.850.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 25 ha., desuden er der forpagtet 30 ha. Der er 1 ha. skov og mose.Stuehuset er opført i 1850, det er udvidet i 1977 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, som er udvidet i 1970 og 1974, kostald og foderhus fra 1986 samt maskinhus fra 1975. Der er 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 104 årskøer, 200 ungdyr og 90 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 fast medhjælper og sønnen Kjeld er fodermester på gården. K.A. ejer og driver også Stenbrovej 5, 6740 Bramming.STRATVEJ 5, STRAT, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172940.ERNST INGVARTSEN, gårdejer, født d. 15.-3.-1954, søn af Petrine og Dusinus Ingvartsen, gift d. 21.-5.-1981 med Kirsten Klok, filialleder, født d. 18.-8.-1953, datter af Else og Adolf Klok. Parret har børnene: Louise, født d. 29.-9.-1981, Pernille, født d. 14.-10.-1984 og David, født d.4.-11.-1990.E.I. har været på Ladelund ogHan overtog gården i 1978 fra sin Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 51 far, som overtog den i 1947. ha., heraf tilkøbt 22 ha.Stuehuset er opført i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, svinestald fra 1964, foderhus fra 1979, maskinhuse fra 1972 og 1975 samt det gamle stuehus fra



-120- omkring 1860, som er ombygget til ungdyrstald. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM; desuden er der 10 årssøer, der sælges 200 stk. slagtesvin årligt. Der produceres korn til salg. Der er 4 traktorer og 2 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst. STRATVEJ 7, STRAT 6740 BRAMMING, tlf. 75-173853.OVE MATHIAS JÆGER, gårdejer, født d. 25.-3.-1950, søn af Mary og Niels A. Jæger, gift d. 8.-7.- 1972 med Karen Rasmussen, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.- 2.-1952, datter af Marie og Jens Arne Rasmusen. Parret har børnene: Sanne, født d. 29.-3.-1975, Ditte, født d. 10.-6.-1977 og Claus, født d. 26.-8.-1979.O.M.J. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-3.-1973 fra Søren Chr. Rasmussen. Nuværende ejer er 5. generation på gården. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. mose, desuden er der forpagtet 51 ha.Stuehuset er opført omkring 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, som er ombygget til svinestald i 1988, lade fra 1979 og maskinhus fra 1974; svinestalden fra 1963 anvendes som garage, den gamle stald fra omkring 1860 er indrettet som værksted og hobbyrum. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 3.750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.O.M.J. ejer og driver også Kjærgårdsvej 7, 6740 Bramming.STRATVEJ 8, SEJSTRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 172508.LEIF NISSEN JENSEN, gårdejer, født d. 16.-8.- 1957, søn af Maja og Hans Nissen Jensen.L.N.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1985 fra sin far, som kom til gården i november 1949.Ejendomsskyld 1.050.000.Areal 26 ha., heraf 3 ha. marsk, der desuden forpagtet 1 ha.Stuehuset er opført i 1902 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1902, som er ombygget og udvidet i 1966 og 1975, svinestald fra 1952, lade fra 1950, foderhus fra 1975 og maskinhuse fra 1975 og 1983. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen Jersey. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.STRATVEJ 9, STRAT, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173687.JENS PETER BACH, gårdejer, født d. 13.-9.-1953, søn af Sigrid Marie og Kristian Michael Bach, gift d. 17.-11.-1989 med Sonja Kristensen, pædagogmedhjælper, født d. 19.-7.-1963, datter af Ester og Niels Kristian Kristensen. Parret har børnene: Helle, født d. 12.-1.-1984, Søren, født d. 2.-6.-1986 og Rikke, født d. 17.-10.-1989.



-121- 3ens P. Bach har været på Riber Kjærgård og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog første halvpart af gården i 1980, anden halvpart i 1992 fra sin far, som overtog den i 1959. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., desuden er der forpagtet 3 ha. Der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er renoveret omkring 1971, maskinhus fra 1982, som er udvidet i 1992, maskinhus fra 1989 samt lade fra 1934, som brændte i 1959 og blev genopført og ombygget til kvægstald i 1971. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. På gården er der 3 traktorer og 1 mejetærsker. Forældrene Sigrid og Kristian Bach hjælper til på gården.3.P.B. ejer og driver også Stratvej 13, 6740 Bramming.STRATVE3 18, "SLÆGTSBO", STRAT, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173257.AGNER THIM, gårdejer, født d. 18.-5.-1930, søn af Sørine Ane og Kristian Thim, gift d. 20.-9.- 1956 med Marie Buus, kontorassistent, født d. 13.-7.-1937, datter af Marie og Anton Buus. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 5.- 3.-1957, Mona, født d. 2.-3.-1959 og Laila, født d. 5.-3.-1968.A.T. overtog gården i 1953 fra sin far, som overtog den i 1917. Nuværende ejer er 4.generation på gården, som oldefaderen opførte i 1862.Ejendomsskyld 750.000. Areal 29,3 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 4 ha. marsk og 1,3 ha. mose. Der er bortforpagtet 28 ha.Stuehuset, som er opført i 1862, er udvidet løbende, senest i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 og lade fra 1951. Der er 1 traktor på gården.

Vestergaard. Parret har sønnerne: Rasmus, født

STØRSBØLVE3 1A og IB, "STØRS- BØLGAARD", STØRSBØL, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191079.UENS CARL KIRKEGAARD HANSEN og 3OHAN CARL KIRK- GAARD HANSEN, gårdejere.Brødrene er sønner af Anna og Svend Hansen.3.C.K.H. er født d. 29.-2.-1956, han bor sammen med Karen Marie Vestergaard, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-11.-1965, datter af Inger Marie og Arne d. 24.-7.-1987 og Kasper, født d.23.-6.- 1991. 3.C.K.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.3ohan C.K.H. er født d. 23.-6.-1957, han er gift d. 28.-12.-1991 med Kirsten 3ørgen- sen, klinikassistent, født d. 2.-3.-1963, datter af Kirstine og Peder 3ørgensen. Parret har døtrene: Helene, født d. 12.-3.-1988 og Henriette, født d. 22.-10.-1989. 3ohan C.K.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Brødrene overtog gården i 1973 fra deres far, som købte den i 1949. Gården drives som I/S. Nuværende ejere er 3. ge-



-122- neration på gården. Ejendomsskyld 4.100.000. Areal 128 ha., heraf tilkøbt ca. 68 ha., desuden er der forpagtet 18 ha. Der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1888 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1980, malkerum, løsdriftstald og lade fra 1974, værksted fra 1888 og maskinhus fra 1976. Der er 2 gylletanke samt 1 indendørs og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 140 årskøer, 150 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 fast medhjælper.Brødrene Jens Carl Kirkegaard Hansen og Johan Carl Kirkegaard Hansen ejer og driver også Mølholmvej 4, 6740 Bramming.STØRSBØLVEJ 7, V. NYKÆR, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191213.KAJ VILSTER, gårdejer, født d. 20.-6.-1926, søn af Bertel Vilster.Jytte Vilster, som er enke efter K.V.'s bror Svend Vilster, er medejer.K.V. overtog gården i 1978 fra Frederik Vilster.Ejendomsskyld 700.000. Areal ca. 17 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., der er 1,5 ha. græsningseng. Der er bortforpagtet 16 ha.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus fra 1963, det gamle stuehus er sammenlagt med stalden. Gården drives med en besætning på 7 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges lidt maskinstation. STØRSBØLVEJ 8, "LINDEGAARD" STØRSBØL, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191249.JOHANNES BRÆNDGAARDSCHMIDT, gårdejer, født d. 19.- 1.-1953, søn af Maren og Niels Schmidt, gift d. 11.-9.-1976 med Inger Hansen, sparekasseassistent, født d. 3.- 1.-1953, datter af Kirsten og Gunnar Kjær Hansen.J.B.S. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra sin mor.Ejendomsskyld ca. 2.900.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 46 ha., der er 5 ha. eng. Der er desuden forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1962 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, som er udvidet løbende, kalvestald fra 1962 og foderhuse fra 1976 og 1993. Der er 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 93 årskøer og 135-140 ungdyr af racen SDM. På gården er der 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der bruges maskinstation.J.B.S. ejer og driver også Størsbølvej 3, 6740 Bramming.STØRSBØLVEJ 9, "DAMGAARD", ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191183.ENGERS HANSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1924, søn af Karen Johanne og Jens Peder Kristian Hansen, gift d. 22.-10.-1949 med Anna Jepsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 3.-8.-1926, datter af Alma og Tage Jepsen. Parret har døtrene: Kirsten, født d. 5.-3.-1951 og Else, født d. 22.-2.-1953.E.H. overtog gården i 1968 fra Egon Lortentsen.



-123-Ejendomsskyld 850.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng. Oorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1870 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1870, som er restaureret løbende, kvægstald fra 1976, svinestald fra 1965, staklade fra 1968 og lade fra 1870. Der er 1 tårnsilo på gården.STØRSBØLVEJ 11, "FISKERGÅRDEN", ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191038.PETER ANDERSEN ERLANG, gårdejer, født d. 7.-2.-1939, søn af Minna og Frede Andersen Er- lang, gift d. 8.-9.-1973 med Kirsten Snoghøj Rasmussen, familieplejer, født d. 3.-1.-1939, datter af Petra og Johan Rasmussen. Parret har døtrene: Pia, født d. 27.-11.-1958, Lene, født d. 4.-4.-1961 og Tina, født d. 9.-6.-1962.P.A.E. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin far, som købte den i 1937. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld ca. 700.000. Areal 16,7 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng, der er forpagtet 15 ha. og frasolgt 13 ha.Stuehuset er opført i 1863 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909 og lade fra 1947. Gården drives med en besætning på 100 ungdyr af blandet race, der produceres græs til salg. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation.STØRSBØLVEJ 12, "FARVER- GAARDEN", STØRSBØL, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191143.HERLØV KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1918, søn af Johanne og Karl Martin Jensen, gift d. 27.-11.-1945 med Helga Thøstesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-7.-1923, datter af Else og Jørgen Thøstesen. Parret har døtrene: Ingelise, født d. 15.-3.-1944, Else Johanne, født d. 7.-3.-1946 og Aase Marie, født d. 25.-12.-1948.H.K.J. er ansat ved Esbjerg Skadedyrsbekæmpelse. Han overtog gården i december 1945 fra Jakob Jensen. Omkring århundredeskiftet var der farveri på gården.Ejendomsskyld 640.000. Areal Areal 6 ha., der er frasolgt 10 ha. Jorden er udlejet. Stuehuset er opført i 1952 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, hønsehus fra omkring 1900 og maskinhus fra 1978. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården. STØRSBØLVEJ 14, ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191163. KAJ CHR. HANSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1944, søn af Edel og Magnus Hansen, gift d. 8.-10.- 1983 med Aase Marie Franzmann, rengøringsassistent, født d. 21.- 10.-1944, datter af Else og Aage Franzmann. Parret har døtrene: Dianne, født d. 7.-7.-1966, Hei- die, født d. 25.-10.-1967 og Yvonne, født d. 24.-8.-1974.



-124-K.C.H. overtog gården i 1970 fra sine forældre, som købte den omkring 1935. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 5 ha., desuden er der forpagtet 6 ha. Der er 3,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1850, svinestald og lade fra 1966 og maskinhus fra 1979. Der er gylletank og udendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 21 årskøer, 40 ungdyr og 10-15 slagtekalve af racen SDM; desuden er der en svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 50 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation. STØRSBØLVEJ 18, "HJØRNEBO", ENDRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191397.SØREN NØRREGAARD OLESEN, husmand, født d. 26.-7.-1928, søn af Marie Nørregaard og Jens Valdemar Olesen, gift d. 17.-11.-1956 med Eva Støjer, medhjælpende ægtefælle, født d. 8.-1.-1934, datter af Mathilde og Anton Støjer. Parret har børnene: Lissi, født d. 28.-9.-1958, Nina, født d. 10.- 6.-1961, Mona, født d. 6.-3.-1964 og Brian, født d. 4.-11.-1967.S.N.O. overtog gården i 1956 fra sin svigerfar, som købte den i 1927.Ejendomsskyld 500.000. Areal 5,6 ha., der er frasolgt 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1914 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1914, kalvehus fra 1938, hønsehus fra 1920 og staklade fra 1964. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 12 slagtesvin årligt, desuden er der 7 ungkreaturer af blandet race. Der er 1 traktor på gården, og der bruges maskinstation.STÅRUPVEJ 2, STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178637.PEDER CHRISTIAN BRODERSEN, husmand, søn af Johanne Marie og Frederik Brodersen. P.C.B. overtog gården i 1951 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 550.000. Areal 10 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. Laden fra 1930 er ombygget til kvægstald i 1968.STÅRUPVEJ 3, STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178342.JOHANNES JESSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1922, søn af Johanne og Nicolaj Jessen, gift d. 26.- 3.-1950 med Erna Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-5.-1931, datter af Ella og Niels Kristian Nielsen. Parret fik børnene: Anna, født d. 9.-4.- 1953 og Bent, født d. 12.-8.-1958 og død i 1982.J.J. overtog gården i 1950 fra Kristian Hansen.Ejendomsskyld 270.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 13 ha.Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, lade fra 1930 og maskinhus fra 1977. Der er 1 traktor på gården.



-125- STÅRUPVEJ 7, "KLOSTERGÅRD", STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178059.VAGN OLESEN, gårdejer, født d. 3.-4.-1937, søn af Hansine og Elias Olesen, gift d. 24.-5.-1962 med Grethe Refsgaard, datter af Edith og Frederik Refsgaard. Parret har børnene: Kirsten, født d. 21.-12.-1963, Henrik, født d. 4.- 1.-1965, Edith, født d. 10.-6.- 1966 og Morten, født d. 13.-4.- 1976.V.O. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1962 fra Helene og Mathias Dreyer. Gårdens historie kan føres tilbage til 1719.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 4 ha. varigt græs. Stuehuset er opført efter brand i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932, som er ombygget til svinestald i 1988, svinestald fra 1979, fritliggende stald til fedekvæg, lade fra 1932, værksted og maskinhus fra omkring 1970 og maskinhus fra 1984. Der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 1.400 slagtesvin årligt; desuden er der en besætning på 10 ammekøer og 15 ungdyr af racen Limousine. Der produceres raps til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus.STÅRUPVEJ 10, "STÅRUP- GÅRD", STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178714. HARALD LINDBERG JESSEN, gårdejer, født d. 14.- 4.-1946, søn af Edit og Otto Lindberg Jessen, gift d. 31.-8.-1984 med Kirsten Karkov, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-11.- 1958, datter af Marie og Hans Karkov. Parret har børnene: Helle, født 12.- 9.-1985, Søren, født d. 30.-6.-1987, Rune, født d. 21.-3.-1990 og Marie, født d.26.-5.-1992.H.L.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Katrine Thomsen. Gårdens historie kan føres tilbage til 1483.Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er forpagtet 5 ha. Der er 10 ha. eng.Stuehuset er opført i 1861 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald, ungdyrstald og foderhus fra 1977 samt lade fra 1990. Gården drives med en besætning på 64 årskøer, 30 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 7 avlsheste af racen Shagya. Der produceres korn til salg. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 medhjælper på gården i sæsonen.STÅRUPVEJ 12, STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178047.HANS KARKOV, gårdejer, født d. 4.-11.-1918, søn af Anna og Kristian Karkov, gift d. 2.-11.-1948 med Marie Schmidt, medhjælpende ægtefælle, født d. 16.-11.-1926, datter af Johanne og Hans Schmidt. Parret har døtrene: Anny Johanne, født d. 20.-4.-1951, Annette, født d. 27.-3.-1954, Marianne, født d. 20.-5.-1957 og Kirsten, født d. 13.- 11.-1959.H.K. overtog gården i 1948 fra sin far, som overtog den i 1918. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1844.



-126- Ejendomsskyld 338.000. Areal 2 ha., der er frasolgt 27 ha.Stårupvej 12's stuehus er opført omkring 1750 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1934 samt maskinhus fra 1941.
STÅRUPVEJ 15, STÅRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75- 178296.ERIK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 25.-8.-1942, søn af Bertha og Harald Jørgensen, gift d. 20.-8.- 1965 med Anne Knudsen Lund, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-1.-1942, datter af Signe og Helge Lund. Parret har døtrene: Bente, født d. 23.-9.-1966 og Anette, født d. 26.-7.-1969.E.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra Bent Poulsen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 28 ha.Stuehuset er opført efter brand i 1960. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, som er udvidet løbende, lade fra 1978 og maskinhus fra 1973. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM. Der produceres fremavlskorn til salg. Der er 3 traktorer på gården, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus og der bruges maskinstation.

mel og grøntsager fra egen butik.Ejendomsskyld 480.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt

STÅRUPVEJ 19, TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178723.BENT DEGN, landmand, født d. 26.-11.-1958, søn af Anna og Henrik Degn, gift d. 20.-11.-1982 med Birthe Møller, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-12.-1959, datter af Gerda og Jørgen Møller.B.D. overtog gården i 1982 fra Thyra og Niels Christensen. Gården drives som økologisk landbrug med salg af smør, mælk, æg, ost, 2,3 ha., desuden er der forpagtet 1,5 ha. Der er 0,5 ha. mose.Stuehuset er opført i 1926 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1926, stalden er udvidet i 1990. Gården drives med en besætning på 10 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen Jersey; desuden er der 1 årsso, der sælges 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er økologiske grøntsager og brødkorn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og part i en solfanger. Der bruges maskinstation til høst.



-127-SVIEGADE 18, ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179029.BØRGE BJERRE, gårdejer, født d. 20.-4.-1924, søn af Andrea og Peder Bjerre, gift d. 15.-10.-1949 med Jenny Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 30.-1.-1925, datter af Alma og Regnar Hansen. Parret har sønnerne: Peter, født d. 7.-1.-1952, Regnar, født d. 25.-4.-1954 og Henning, født d. 29.-10.-1958.B.B. overtog gården i 1949 fra Thorvald Jensen.Ejendomsskyld 810.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 8 ha. marsk. Der er bortforpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1890 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, lade fra 1890 og maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der bruges maskinstation.SVIEGADE 42, "BAUNLY", ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179276.LASSE BOESEN, gårdejer, født d. 12.-5.-1950, søn af Kirsten og Fred Boesen, gift d. 1.-8.-1970 med Alis Lauridsen, fagforeningsformand, født d. 13.-7.-1952, datter af Anna og Hans Lauridsen. Parret har døtrene: Benita, født d. 21.-12.-1970 og Camilla, født d. 3.-5.-1975.L.B. er uddannet mejerist og ansat som fabrikschef. Han overtog gården i 1985 fra sin far, som kom til gården i 1932. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 22 ha., desuden er der forpagtet 6 ha. Der er 42 ha. marsk.Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret i 1988/89. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er udvidet i 1954, lade fra 1950 og vognport fra 1940. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er raps, hvede og byg. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker.SØNDER BYVEJ 21, "SØNDERBY- GAARD", ST. DARUM, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179034.ERIK PEDERSEN, født d. 12.-8.- 1931, søn af Kresten M. Pedersen, gift d. 31.-10.-1956 med Gerda Kristine Davidsen, født d. 28.-5.-1936, datter af Hans Chr. Davidsen. Parret har børnene: Kresten, født d. 6.-7.-1957, Mary, født d. 3.-6.-1959, Vivian, født d. 11.-5.-1964 og Hans Arne, født d. 24.-1.-1969.E.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.-3.-1960 fra sin far.Ejendomsskyld ca. 2.500.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 60 ha., desuden er der lejet ca. 10 ha. Der er 50 ha. eng.Stuehuset er opført før 1820 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1820, som er renoveret og ombygget til ungdyrstald i perioden 1978-80, lade og foderhus fra 1972 og maskinhus fra 1980. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 110 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og græs. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg og 7 kornsiloer. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården og der bruges lidt maskinstation.E.P. ejer og driver også Sønderby vej 13, 6740 Bramming.



-128- SØNDER BYVEJ 23, "ENGHAVE- GAARD", DARUM SØNDERBY, 6740 BRAMMING tlf. 75-179135. JOHANNES LAURIDSEN, gårdejer, født d. 15.-10.-1960, søn af Edith og Jens Chr. Lauridsen, gift d. 10.-7.-1993 med Aase Nielsen, fysioterapeut, født d. 11.-4.-1964, datter af Elly og Niels Chr. Nielsen.J.L. overtog gården 1.-8.-1990 fra sin far, som overtog den i 1951. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 23 ha., desuden er der forpagtet 6 ha. Der er 6 ha. marsk.Stuehuset er opført omkring 1740 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus fra 1961. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 43 ungdyr og 10-15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor og kornsilo på gården, og der bruges maskinstation.SØNDERGADE 54C, "MOSEFRYD HØNSERI", FONAGER, 6690 GØRDING, tlf. 75-178233.ARNE LØNNE, hønseriejer, født d. 10.-3.-1951, søn af Mary og Chr. Lønne, gift d. 18.-3.-1972 med Kirstine Ebbesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-12.- 1952, datter af Evelyn og Svend Ebbesen. Parret har døtrene: Heidi, født d. 23.-4.-1974 og Jannie, født d. 28.-5.-1976.A.L. er uddannet mejerist. Han overtog gården i november 1982 fra sin far, som kom til gården i 1959.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 30 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1850, er restaureret i perioden 1980-83. Avlsbygningerne består af opdrætterstald fra 1965, 2 hønsehuse fra 1962, hvori er indsat buranlæg i 1982 og 1987, samt maskinhus fra 1985. Gården drives som hønseri, der sælges 28.000 høns og ca. 14.000 stk. opdræt årligt. På gården er der 2 traktorer og 3 fodersiloer. TANGEVEJ 3, TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178229.VERNER RICHARD BJERRE, gårdejer, født d. 25.-9.-1936, søn af Margrethe og Peder Bjerre, gift d. 15.-12.-1962 med Grethe Hougaard Jørgensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.-2.-1941, datter af Elna og Henry Jørgensen. Parret har børnene: Hanne, født d. 30.-9.-1963, Henrik, født d. 17.-8.-1965 og Torben, født d. 6.-9.-1973.V.R.B. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra Kirstine og Erik Juhl.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14,3 ha.



-129-Stuehuset er opført i 1949 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949, som er ombygget til pelseri i 1987, svinestald fra 1967, maskinhus fra 1970 og 10 minkaller opført i perioden 1981-92. Der er gylletank. Gården drives med en minkproduktion på 1.400 stk. minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 3 traktorer, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er ansat medhjælpere på gården i pelssæsonen og der bruges maskinstation til høst. V.R.B. ejer og driver også Jernvedvej 14, 6690 Gørding.TANGEVEJ 4, "BOLBJERG", TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178727.HENRIK RASMUSSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1964, søn af Erna og Hans Viggo Rasmussen, gift d. 7.-7.-1990 med Kirsten Jørgensen, kontorassistent, født d. 30.-8.-1965, datter af Margit og Gunnar Jørgensen. Parret har datteren Pernille, født 16.-4.-1992. H.R. har været på Korinth og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.- 10.-1989 fra Kaj Jakobsen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 9,1 ha., der er forpagtet 15,4 ha.Stuehuset er opført i 1966 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungdyrstald fra 1900, begge restaureret løbende, samt maskinhus fra 1973. Der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 53 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.

gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra

TANGEVEJ 8, TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178073.HOLGER ANDERSEN, gårdejer, født d. 12.-8.-1935, søn af Anna Helene og Niels Chr. Andersen, gift d. 20.-8.-1965 med Kirstine Lund, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-4.-1940, datter af Signe og Helge Lund. Parret har sønnerne: Mogens, født d. 4.-9.- 1966 og Poul, født d. 18.-3.- 1969.H.A. har været på Riber Kjær- sin mor.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er opført omkring 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1941 og 1971, lade fra 1961, foderhus fra 1976 og maskinhus fra 1990. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.TANGEVEJ 9, TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178376.HANS SKOVBJERG HANSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1942, søn af Karen og Niels Skovbjerg Hansen, gift d. 13.-2.-1965 med Jytte Thomsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-10.-1944, datter af Helga og Kristian Thomsen. Parret har børnene: Tove, født d. 1.-7.-1965, Ernst, født d. 24.- 8.-1967 og Søren, født d. 24.-9.- 1971.H.S.H. er medlem af landsudvalget for kvæg, formand for Kontrolforeningen Vestjylland og formand for Vestjyllands Fællesledelse; han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1965 fra Michael Poulsen.



-130-Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32,1 ha., heraf 12,5 ha. frijord.Stuehuset er opført i 1951 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, som er udvidet i 1973, samt maskinhus fra 1976. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer med opdræt af racen RDM. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation.

1965, Preben, født d. 20.-5.-1968 og Jesper, født d.

TANGEVEJ 11, "HÅBET", TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75- 178148.FREDE EGEGAARD NIELSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1937, søn af Ketty Anna Marie Petronella og Jørgen Chr. Nielsen, gift d. 4.-11.-1961 med Elna Jørgensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 25.-3.-1940, datter af Astrid Hansigne og Aage Jørgensen. Parret har sønnerne: Steen, født d. 17.- 11.-1962, Jørgen, født d. 17.-3.-31.-8.-1976.E.J. er kirkesanger i Gørding Kirke.F.E.N. er næstformand i bestyrelsen for Riber Kjærgård Landbrugsskole og har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1961 fra Ivar Poulsen.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er desuden forpagtet 5 ha.Stuehuset, som er opført i 1935, er udvidet i 1976 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935, som er udvidet i 1968 og 1988, ungdyrstald fra 1990, lade fra 1935, foderhus fra 1987 og maskinhus fra 1976. Der er 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 120 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der produceres fremavlskorn til salg. På gården er der 3 traktorer. Sønnen Preben hjælper til på gården.TANGEVEJ 13, TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178054.GUNNAR KULMBACH, gårdejer, født d. 24.-5.-1927, søn af Johanne og Chr. Kulmbach, gift d. 14.-12.-1953 med Ingrid Lauridsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-5.-1931, datter af Johanne og Laurids Lauridsen. Parret har børnene: Johan, født d. 29.-11.- 1954, Egon, født d. 9.-8.-1956, Kjeld Aage, født d.2.-6.-1960, Hanne-Grethe, født d. 28.-5.-1964 og Bent, født d. 20.-10.-1968. G.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sine svigerforældre, som overtog den i 1925.Ejendomsskyld 730.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er bortforpagtet 18,5 ha. Stuehuset er opført i 1891 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1947, som er udvidet i 1969, lade fra 1947, staklade fra 1969 og maskinhus fra 1891. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker.TANGEVEJ 17, TANGE, 6690 GØRDING, tlf. 75-178532.HANS ELLEGÅRD, gårdejer, søn af Anne og Marinus Ellegård, gift med Ruth Elle- gård, sygehjælper. Parret har børnene: Lisbeth og Søren.H.E. overtog gården i 1972 fra sin far, som overtog den omkring 1943. Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha., desuden er der forpagtet 5 ha.



-131- Tangevej 17's stuehus er opført i 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, svinestald fra 1967, maskinhus fra 1972 og fo- derhus fra 1978. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 60 ungdyr og 14 slagte- kalve af racen RDM; desuden er der en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 100 slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.TANGEVEJ 21, HALLUND, 6690 GØRDING, tlf. 75-178188.CHRISTIAN ERICHSEN BECH, landmand, født d. 30.-1.-1941, søn af Anne Georgine og Vilfred Bech, gift d. 12.-5.-1962 med Ingerlise Dixen Wollesen, sygehjælper, født d. 13.-3.-1945, datter af Harla Dixen og Johannes Wollesen. Parret har børnene: Connie, født d. 3.-6.-1962, Annette Georgine, født d. 8.-6.-1963, Hans, født d. 15.-9.-1964 og Johan Vilfred, født d. 7.-3.-1974.C.E.B. overtog gården d. 14.-5.-1962 fra Mie og Emil Madsen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 13,2 ha., desuden er der for- pagtet 13 ha.Stuehuset er opført omkring 1900 og ombygget i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, som er udvidet i 1970, samt lade og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft.TERPAGERVEJ 4, TERPAGER, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173417.THEODOR ANDERSEN JØRGENSEN, pelsdyravler, født d. 4.-6.-1926, søn af Jørgen Jensen, gift d. 16.-2.-1952 med Lilly Hansen, datter af Astrid Hansen.T.A.J. overtog gården i 1962 fra Bent Vejrup.Ejendomsskyld ca. 530.000. Areal ca. 3,3 ha., heraf ca. 1 ha. eng, der er frasolgt ca. 1 ha. Stuehuset er opført i 1948 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus fra 1948 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en minkproduktion på 220 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 3 traktorer på gården, og der bruges lidt maskinstation.TERPAGERVEJ 6, "ENGBO", TERPAGER, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173464.SØREN NIELSEN MADSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1931, søn af Inger og Anton Madsen, gift d. 7.-4.-1955 med Inger Lønne, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-12.- 1933, datter af Marie og Viggo Lønne. Parret har døtrene: Anne Grethe, født d. 12.-8.-1956 og Marie, født d. 28.-2.-1959.S.N.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Peder Hundebøl.Ejendomsskyld 800.000. Areal 16,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha., desuden er der forpagtet 3 ha. Der er 1 ha. vedvarende græs.



-132-Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, som er udvidet løbende, lade fra 1947, maskinhus fra 1983 og 5 minkhaller opført i perioden 1963-86. Gården drives med en besætning på 18 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, desuden er der en minkproduktion på 500 minktæver. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation til høst.

Stuehuset er opført i 1885 og restaureret løbende.

TERPAGERVEJ 8, TERPAGER, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173726. HANS THOMSEN KJÆR, gårdejer, født d. 25.-8.-1927, søn af Niels Chr. Kjær, gift d. 11.-12.-1958 med Anna Hansen, født d. 12.-5.- 1934, datter af Peter Hansen. Parret har børnene: Niels Peter, født d. 13.-9.-1959 og Karin, født d. 28.-12.-1961.H.T.K. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 15.-11.-1958 fra Laurits Hansen. Ejendomsskyld 880.000. Areal ca. 19 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. eng.Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1885, som er restaureret i 1967, lade og foderhus fra omkring 1951 og maskinhus fra 1978. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 17 årskøer og 12 ungdyr af racen SDM. Der produceres byg til salg. Der er 1 traktor på gården, og der bruges en del maskinstation.TERPVEJ 2, TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-172655.FINN KRISTENSEN, assurandør, født d. 13.-7.-1960, søn af Edith og Aage Kristensen.F.K. overtog gården d. 1.-4.-1992 fra sin far, som købte den i 1979.Ejendcomsskyld 680.000. Areal 4 ha., der er frasolgt 3 ha.Stuehuset er opført i 1926 og ombygget i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1926 og maskinhus fra omkring 1948.TERPVEJ 5, "NIELSBYGÅRD", TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173743.NIELS ERIK VOGT, gårdejer, født d. 14.-12.-1949, søn af Astrid og Ejnar Vogt, gift d. 2.-10.-1991 med Lissi Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 15.-4.-1941, datter af Anna Lydia og Søren Kristian Jensen. Parret har datteren Astrid, født d. 25.-6.-1985.N.E.V. overtog gården d. 1.-10.-1970 fra sin far, som kom til gården i 1945. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 87,2 ha., heraf tilkøbt 60 ha., der er desuden forpag- tet 65 ha.Stuehuset er opført omkring 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1975 og maskinhus og foderhus fra 1982. Der er gylletank og indendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 fast medhjælper.



-133- TERPVEJ 7, "HØJBYGAARD", TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 174479.KNUD JENSEN KNUDSEN, gårdejer, født d. 14.-6.-1914, søn af Signe og Anton Knudsen, gift d. 19.-5.-1950 med Margrethe Enevoldsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-12.-1927, datter af Bothilde og Anders Holm Enevoldsen. Parret har børnene: Anders, født d. 20.-10.-1952, Anton, født d. 8.-3.-1958 og Margit, født d.14.-7.-1959. K.J.K. overtog gården i 1950 fra sin svigerfar. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen opførte omkring 1912.Ejendomsskyld 640.000. Areal 15 ha., der er bortforpagtet 14 ha. og frasolgt 4 ha. Stuehuset er opført i 1914 og restaureret løbende, kvægstalden er fra 1912. Der er 2 får med opdræt på gården.TERPVEJ 11, TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-101233.AGNETHE GOTTLIEB, ufaglært sygehjælper, født d. 6.-6.-1961, datter af Kirstine og Kurt Rasmussen, gift d. 21.-6.-1986 med Ole Gottlieb, født d. 28.-12.-1953, søn af Gerda og Oluf Gottlieb. Parret har datteren Dorthe, født d. 13.-10.-1985.O.G. har været på Lundby Landbrugsskole.A.G. overtog gården i 1987 fra Lisbeth Nielsen.Ejendomsskyld 380.000.Stuehuset er opført efter brand i 1988, maskinhuset er opført i 1992. Der drives maskinstation fra gården med 1 traktor, 1 rendegraver, 1 slamsuger, 1 gødningsspreder, 1 halmpresser, 1 skårlægger m.v. Der er ansat 1 sæsonmedhjælper på maskinstationen.TERPVEJ 13, TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173261.ARNE P. MADSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1927, søn af Henrik Madsen, gift d. 15.-12.-1949 med Gudrun Skov, født d. 25.-9.-1931. G.S. døde i 1976. Parret fik børnene: Tove, født d. 23.-4.-1950 og Poul Henrik, født d. 19.-11.- 1953.A.P.M. overtog gården d. 11.-6.- 1952 fra Johannes Larsen.Ejendomsskyld ca. 850.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha., desuden er der for- pagtet ca. 13 ha. Der er ca. 2,5 ha. egekrat og strand.Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, lade fra 1979 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 16 ungdyr og 9 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, hvede og raps. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg på gården, og der bruges en del maskinstation.TERPVEJ 17, TERP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173568.JENS MADSEN SCHMIDT, gårdejer, født 14.-2.-1928, søn af Mogens Clausen Schmidt. J.M.S. overtog gården d. 13.-4.-1967 fra Anders Christensen.Ejendomsskyld 580.000. Areal 21,4 ha., heraf ca. 1 ha. skov.Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971 samt foderrum. Gården drives med en besætning på 9 årskøer, 8 ungdyr og 6 slagtekalve af racen RDM. Der produceres korn til salg. Der er 1 traktor på gården og der bruges en del maskinstation.



-134- TERPVEJ 19, NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-174164.VAGN HANSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1929, søn af Johanne Kristine og Niels Hansen, gift d. 28.-1.-1966 med Dora Terp Noes, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-12.-1931, datter af Stine og Poul Noes. Parret har datteren Gitte, født d. 12.-10.-1965.V.H. overtog gården i 1964 fra Hans Chr. Sørensen.Ejendomsskyld 320.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 20 ha.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, som er udvidet og ombygget løbende, staklade fra omkring 1974, kviestald og foderhus fra 1978 og maskinhus fra omkring 1969. Der er 2 traktorer på gården.TERPVEJ 21, HESSELLUND, 6690 GØRDING.JENS BOYSEN, gårdejer, omtales under Hessellundvej 4, 6690 Gørding.J.B. overtog gården d. 1.-4.- 1985 fra Hans Sørensen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42,5 ha., heraf 5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende.Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1850 og kostald og lade fra 1979. Gården drives med en besætning på 50 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionenssalgsafgrøder er korn og raps. TERPVEJ 23, HESSELLUND, 6690 GØRDING, tlf. 75-178246. PEDER IVERSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1921, søn af Jensigne og Alfred Iversen, gift d. 25.- 9.-1945 med Lillian Lund, medhjælpende ægtefælle, født d. 4.- 7.-1923, datter af Kathrine og Søren Lund. Parret har sønnerne: Åge, født d. 29.-6.-1947 og Svend Erik, født d. 14.-8.-1953. P.I. overtog gården i 1948 fra Marius Pedersen.Ejendomsskyld 290.000. Areal 1,1 ha., der er frasolgt 15 ha.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925, som er udvidet i 1952 og restaureret løbende, samt lade fra 1952. Der er plansilo på gården.THORSMARKVEJ 7, DARUM SØNDERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179098.TAGE LAURIDSEN, gårdejer, født d. 1.-5.-1925, søn af Petrea Marie og Graves Lauridsen, gift d. 29.-3.-1957 med Signe Sørensen, sygeplejerske, født d. 10.-3.-1926, datter af Johanne og Niels Kristian Sørensen. Parret har sønnerne: Niels Graves, født d. 28.-9.-1957 og Svend, født d. 19.-8.-1960.



-135- Tage Lauridsen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra Hans Lund.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 22 ha. marsk. Der er forpag- tet 9 ha. og bortforpagtet 10 ha. med mælkekvote.Stuehuset er opført i 1902 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1902 og 1973, lade fra 1912 og foderhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 11 årskøer og 50 ungdyr af racen DRK, desuden er der 4 ammekøer af blandet race samt 20 moderfår af racen Oxford Down. Der er 1 traktor på gården og der bruges maskinstation.TINGVEJ 1, "TINGSTEDGAARD", SDR. LOURUP, 6690 GØRDING.VIBEKE OG JØRGEN OLESEN, gårdejere, omtales under Tingvej 2, som ligger i Holsted Kommune.V. og J. O. overtog gården d. 1.-3.-1992 fra Niels Jensen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,2 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1881 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, som er udvidet i 1975, samt lade og vognport fra 1872. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der bruges maskinstation.TØMMER BYVEJ 2 "MOSEGAARD" TØMMERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170060.OTTO VERNER KNUDSEN, født d. 8.-3.-1921, søn af Georg Knudsen, gift d. 31.-5.-1942 med Karen Pedersen, født d. 29.-7.-1920, datter af Andreas Pedersen. Parret har børnene: Birgit og Bodil, født d. 14.-2.-1944, Anne Marie, født d. 5.-9.-1946, Hanne, født d. 29.-5.-1948, Kirsten, født d. 6.-9.-1953, og Hans Kristian ogNiels Jørgen, født d. 25.-4.-1957. O.V.K. overtog gården d. 15.-2.-1950 fra Andreas Schmidt.Ejendomsskyld 570.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 2,2 ha. græsningseng. Stuehuset er opført i 1861 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra omkring 1900 og lade fra omkring 1920. Gården drives med hesteopdræt, der er 12 heste af racen Oldenborger. TØMMERBYVEJ 9, TØMMERBY, 6740 BRAMMING.JENS KNUDSEN SKAK, født d. 23.-11.-1913, søn af Peter Skak, gift d. 18.-3.-1947 med Karen Anholm, født d. 17.-6.-1909, datter af Andreas Peter Anholm. J.K.S. overtog gården i 1944 fra sin far.Ejendomsskyld 460.000. Areal 6,5 ha., heraf 3 ha. græsningseng, der er frasolgt 8,5 ha.



-136-Stuehuset er opført i 1861 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1861, lade fra 1861 og maskinhus fra 1950.TØMMERBYVEJ 10, TØMMERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 170071.GUNNAR HANSEN, gårdejer, født d. 23.-1.-1930, søn af Karen Johanne og Jens Peter Kristian Hansen, bor sammen med Anne- Lise Hansen, født d. 24.-11.-1938, datter af Oline og Johan Scrø- der. G.H. har børnene: Kresten, født d. 23.-12.-1960, Randi, født d. 9.-1.-1963, Karin, født d. 24.- 5.-1967 og Steffen, født d. 20.- 9.-1970.G.H. overtog gården i 1956 fra sin far, som overtog den i 1953. Gården var i slægtens eje fra dens oprettelse i 1788 og indtil 1870.Ejendomsskyld 3.440.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 80 ha., desuden er der forpagtet 28 ha.Stuehuset er opført i 1965 og udvidet i 1973. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1969, 1973, 1974, 1978 og 1992, løbeafdeling og folkerum fra 1961, værksted fra 1959 og maskinhus fra 1983. Der er 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 260 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 5.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Sønnen Kresten er driftleder og der er ansat 1 fodermester på gården. Der bruges maskinstation.G.H. ejer og driver også Tømmerbyvej 17, 6740 Bramming.TØMMERBYVEJ 15, TØMMERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170007.MARIE THOMSEN NISSEN, født d. 19.-1.-1924.M.T.N. har sønnen Søren, født d. 18.-3.-1955.M.T.N. overtog gården d. 1.-7.-1950 fra Thomas Nissen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 6,8 ha., heraf 3 ha. eng, desuden er der lejet 6,8 ha. Stuehuset er opført omkring 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962 og lade fra 1938. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården.TØMMERBYVEJ 21, "FREDSBORGGÅRD", TØMMERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 170127.SIGFRED KRAGH LAURSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1908, søn af Kirsten Marie og Mads Chr. Laursen, gift d. 10.-10.-1937 med Bodil Marie Gejl, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-2.- 1913, datter af Kristine og Anders Gejl. Parret har sønnen Egon Chr., født d. 23.-3.-1939. S.K.L. overtog gården i 1937 fra sin far, som kom til gården omkring 1903.Det ældre stuehus er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1935 og svinestald fra 1950.VARDEVEJ 6, "STEJLGAARDEN", TØMMERBY MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 173071.NIELS HOLDENSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1940, søn af Sigrid og Hans Holdensen,
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fra sin far, som købte den i 1933.

gift d. 10.-11.-1963 med Signe Berndt, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-11.-1941, datter af Kristine og Andreas Berndt. Parret har børnene: Mette, født d. 17.-3.-1965, Hans, født d. 14.- 1.-1969 og Peter, født d. 31.- 7.-1973.Niels Holdensen har været på Bygholm Landbrugsskole. Han driver Bramming Maskinstation fra gården, som han overtog i 1973Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 105 ha., heraf tilkøbt 40 ha., desuden er der forpagtet 50 ha. Der er 20 ha. eng.Stuehuset er opført i 1911 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1928 og maskinhuse fra 1973, 1985 og 1990. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 150 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 9 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 1 rundballepresser, 1 slamsuger, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt diverse maskininer til drift af maskinstation. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 5 faste medhjælpere på maskinstationen.VARDEVEJ 13, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173389.HANS PEDER ANDREASEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1918, søn af Signe og Hans Martin Andreasen, gift d. 14.-12.-1947 med Anna Davidsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-3.-1924, datter af Kathrine og Schultz Davidsen. Parret har børnene: Leif, født d. 14.-3.-1949 og Randi, født d. 13.-2.-1957.H.P.A. overtog gården i 1955 fra Johannes Nielsen.Ejendomsskyld 370.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 13,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1926. Der er 1 traktor på gården.VARDEVEJ 16, "TREHØ JEGÄRD", 6740 BRAMMING, tlf. 75-173359.VERNER JEPSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1930, søn af Alma og Tage Jepsen, gift d. 29.-3.-1956 med Else Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.-7.-1931, datter af Helga og Jeppe Sørensen. Parret har børnene: Jeppe, født d. 23.-4.-1957, Helga, født d. 28.-2.-1959, Inge Marie, født d. 30.-9.-1960 og Birthe Kristine, født d. 28.-2.-1963.V.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin svigermor. Sønnen Jeppe, som har været på Ladelund Landbrugsskole, er medejer af gården.Ejendomsskyld 1.679.000. Areal 55,3 ha., heraf tilkøbt 18 ha., desuden er der forpagtet 40 ha., der er 3 ha. skov.Stuehuset er opført i 1906 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1908, som er restaureret løbende, svinestald fra 1961, løsdriftstald og maskinhus fra 1992 og kartoffelhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 30 ammekøer og 35 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. På gården er der 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus, og der bruges maskinstation.



-138- VARDEVEJ 18, "VESTERGÅRD", TØMMERBY MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173108.JENS VESTI ERNSTSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1960, søn af Else og Søverin Ernstsen. J.V.E. har børnene: Helle, født d. 12.- 1.-1984 og Søren, født d. 2.- 6.-1986. J.V.E. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1986 fra sin far, som overtog den i 1952. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 29 ha., der er frasolgt 37 ha. til 3 statshusmandsbrug. Stuehuset er opført i 1909 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1922, som er udvidet i 1928 og 1989, svinestald og lade fra 1922, løsdrifstald og lade fra 1986 og maskinhus fra 1992. Der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM; desuden er der en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges 70 slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården, og der bruges maskinstation.VARHOVEJ 1, "LILLE VARHO- GÅRD", VARHO, 6690 GØRDING, tlf. 75-178220.RICHARD MORTHORST JENSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1932, søn af Elna Bothilde og Søren Peder Jensen, gift d. 25.-7.-1961 med Dagny Lauridsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 8.-7.-1939, datter af Ingrid Barbara og Peter Anton Lauridsen. Parret har børnene: Søren Peder, født d.11.-6.-1962, Ellen-Ingrid, født d. 12.-12.-1964, Anne-Birte, født d. 8.-9.-1967, Lillian, født d. 21.-6.-1971 og Elisabeth, født d. 14.-5.-1975.R.M.J. overtog gården d. 11.-7.-1961 fra Kristian Marius Kristensen.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset, som er opført i 1936, er udvidet i 1975 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1936, svinestald fra 1967, maskinhus fra 1963, som er ombygget til spaltestald i 1972, samt maskinhus fra 1972. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 44 årskøer og 72 ungdyr af racen SDM; desuden er der en svineproduktion på 22 årssøer, der sælges 250-300 smågrise årligt. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og tårnsilo. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus, og der bruges maskinstation.VARHOVEJ 6, VARHO, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 178309.AAGE REPPIEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1912, søn af Maren og Hans Peter Rep- pien, gift d. 30.-3.-1941 med Anna K. Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 4.-7.-1903, datter af Abeline og Marius Pedersen. Parret har døtrene: Gerda, født d. 31.-5.-1941



-139- og Maren, født d. 12.-2.-1944.Aa.R. overtog gården d. 1.-10.-1939 fra sin far, som købte den omkring 1908.Ejendomsskyld 460.000. Areal 13 ha., der er bortforpagte! 12 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget omkring 1945, samt lade fra 1926.VARHOVEJ 10, BJERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178572.STEFFEN LUND, mekaniker, født d. 2.-6.-1956, søn af Svend Aage Lund, bor sammen med Mona Schmidt, født d. 15.-4.-1960. Parret har børnene: Brian og Mai-Britt.S.L. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Olav Jensen.Ejendomsskyld 630.000. Areal 14,2 ha.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1946 og lade og maskinhus fra 1970. Gården drives med en fårebesæt- ning på 33 får. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges lidt maskinstation.VESTER BJERNDRUPVEJ 1, VESTER BJERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178891. GUSTAV RØMER, gårdejer, født d. 17.-1.-1955, søn af Knud Rømer, gift d. 19.-7.- 1980 med Anne Marie Lauridsen, født d. 17.-8.-1954.G.R. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Otto Holdensen. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 32 ha., desuden er der forpagtet 2,5 ha. Stuehuset er opført i 1954, kvægstalden er moderniseret i 1983. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Der produceres byg til salg. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandinganlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus, og der bruges en del maskinstation. VESTER BJERNDRUPVEJ 3, VESTER BJERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178400.SVEND POULSEN, gårdejer, født d. 18.-10.-1921, søn af Marie og Alfred Kristian Poulsen.S.P. har været på Borris og Lyngby landbrugsskoler. Han overtog gården i 1965 fra Anders Peter Kjær.Ejendomsskyld 930.000. Areal 23,7 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 4,5 ha. eng. Stuehuset er opført i 1873 og udvidet i 1954 og 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, som er udvidet i 1968 og 1973, svinestald, som er ombygget til kvægstald, maskinhus fra 1974 og foderlade fra 1981. Der er indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 16 årskøer, 14 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp til høst og der bruges maskinstation.VESTER BJERNDRUPVEJ 4, "BJERNDRUP VESTERGÅRD", VESTER BJERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178353.KRISTEN LUND JEPSEN, gårdejer, født d. 13.-3.-1942, søn af Margrethe og Aksel Lund Jepsen, gift d. 11.-3.-1967 med Ellen Andersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-12.-1939, datter fa Anne Kathrine og Marius Andersen. Parret har børnene: Met-



-140- te, født d. 3.-10.-1969 og Søren, født d. 19.-11.-1974.K.L.J. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra Svend Aage Larsen. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført i 1962 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, ungdyrstald fra 1979, foderhuse fra 1975 og 1979 samt maskinhus fra 1983. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 100 ungdyr og 25 slag- tekalve af racen SDM. Der produceres fremavlsbyg til salg. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus, og der bruges maskinstation. VESTER BJERNDRUPVEJ 6, "GRANLYGAARD", VESTER BJERNDRUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178225.FREDE HANSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1937, søn af Kirstine og Viggo Hansen.F.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra sin far, som købte den i 1930. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som oldefaderen opførte i 1865.Ejendomsskyld 900.000. Areal 35 ha. Stuehuset er opført i 1865 og restaureret i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1930 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 8 ammekøer og 8 ungdyr af racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri.VESTERBYVEJ 2, DARUM MIDTBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 179132.MADS PEDER KRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1928, søn af Johanne og Hans Kristensen, bor sammen med Kitty Husted, rengøringsassistent, født d. 17.- 7.-1935, datter af Alvilde og Kristian Husted. K.H. har datteren Iris, født d. 22.-6.-1957.M.P.K. overtog gården i 1964 fra sin far. Nuværende ejer er4. generation på gården. Ejendomsskyld 610.000. Areal 1 ha., der er frasolgt 12 ha. Stuehuset er opført i 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1960 og maskinhus fra 1953, som er udvidet i 1973. Der er 1 traktorpå gården. VESTERBYVEJ 16, "STERNBO- GAARD", DARUM VESTERBY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179067. JOHANNES HANSEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1921, søn af Marie og Hans Peder Hansen, gift d. 22.-5.-1947 med Sørline Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.-6.-1924, datter af Kirsten og Morten Hansen. Parret har børnene: Kirsten Marie, født d. 30.-6.- 1949, Hans Peder, født d. 27.-



-141- 12.-1951, Anna Margrethe, født d. 19.-4.-1955 og Ellen Bodil, født d. 2.-5.-1966. J.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1947 fra sin far, som overtog den i 1919. Gården, som fik sin nuværende placering i 1895, har været i slægtens eje fra omkring 1600.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 36 ha., desuden er der forpagtet 2 ha. Der er 34 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1895 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, svinestald og lade fra 1934, foderhus fra 1980 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en fårebesætning på 20 moderfår med opdræt, desuden er der 20 ungkreaturer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og græs. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges maskinstation til høst.VESTERBYVEJ 21, DARUM MIDTBY, 6740 BARMMING, tlf. 75-179326.KAJ KRISTIAN FRANDSEN SCHMIDT, gårdejer, født d. 13.-10.-1945, søn af Gunder Marie og Frands Kristensen Schmidt, gift d. 30.-10.-1971 med Lene Jensen, pædagogmedhjælper, født d. 25.-12.-1947, datter af Ulla og Chr. Medom Jensen. Parret har børnene: Brian, født d. 8.-11.-1968, Claus, født d. 5.-10.-1974 og Ulla Maria, født d. 21.-6.-1979. K.K.F.S. er bestyrelsesmedlem i Sandgades Plantage og er ansat som chauffør. Han overtog gården i 1971 fra sin far, som overtog den i 1941. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 790.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 8,3 ha. marsk. Stuehuset er opført i 1869 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961 og lade fra 1951. Gården drives med en fårebesætning på 17 moderfår med opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 1 traktor, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges maskinstation til høst. VESTERGADE 23, "OSNOK", FLADSBJERG, 6690 GØRDING, tlf. 75-178539.HARRY SCHULTZ, specialarbejder, født d. 22.-3.-1938, søn af Dagny og Marius Schultz, gift d. 8.-10.-1964 med Krista Thomsen, dagplejemor, født d. 1.-7.-1946, datter af Vilhelmine og Chr. Thomsen. Parret har børnene: Tina, født d. 4.-4.-1965, Gitte, født d. 22.-5.-1968 og Lars, født d. 1.-10.-1972.H.S. overtog gården i 1960 fra Peter Larsen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1895 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af stald og hønsehus fra omkring 1950. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.VESTERGADE 24, "GRANLY", FLADSBJERG, 6690 GØRDING, tlf. 75-178531.BERNHARDT LAURIDSEN, hønseriejer, født d. 27.-3.-1926, søn af Mary Krestense og Laurids Lauridsen, gift d. 4.-1.-1954 med Inge Agnethe Kildegård Olsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-3.-1933, datter af Alma og Peter Olsen. Parret har sønnerne: Carsten, født d. 22.-2.-1955, Flemming, født d. 1.-5.-1958,



-142-Mogens, født d. 12.-10.-1962 og Preben, født d. 7.-7.-1968.B.L. er udlært gartner. Han overtog jorden i 1953 og opførte gården i 1954.Ejendomsskyld 550.000. Areal 1 ha.Stuehuset er opført i 1954 og udvidet i 1973. Avlsbygningerne består af hønsehuse fra 1960, 1963 og 1966, drivhuset er fra 1954. VESTERGADE 26, FLADSBJERG, 6690 GØRDING, tlf. 75-177004. MARIE BJERG LUND, gårdejer, født d. 5.-3.-1946, datter af Anne Marie Bjerg og Valdemar Jepsen, gift d. 22.-4.-1972 med Jens J. Lund, kirkegårdsgraver, født d. 6.-5.-1941, søn af Laura og Hans J. Lund. Parret har børnene: Leif, født d. 11.-5.-1973 og Britta, født d. 23.-4.-1975.J.J.L. har været på GråstenLandbrugsskole. Parret overtog gården i 1985 fra Kirstine og Niels Bøgh Jensen. Ejendomsskyld 390.000. Areal 7,6 ha.Stuehuset er opført i 1914 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, som er ombygget i 1950, foderhus fra 1953 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 10 ungkreaturer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og græs. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.VESTERGADE 37, AIKE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178580.SVEND HERMANSEN, landmand, født d. 24.-4.-1937, søn af Laura og Anders Hermansen, gift d. 30.-12.-1962 med Benny Severinsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.-10.-1941, datter af Herle og Enevold Severinsen. Parret har sønnerne: Finn, født d. 22.-7.-1960, Per, født d. 9.- 1.-1963 og Jan, født d. 1.-12.- 1964. S.H. overtog gården i 1973 fra Karl Hansen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 7 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979 og lade fra 1940. Gården drives med en besætning på 4 årskøer og 4ungdyr af racen Jersey. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation.VESTER VEJRUPVEJ 5, VESTER VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190130. HANS LAURIDSEN, husmand, født d. 8.-12.-1930, søn af Frederikke og Anders Chr. Lauridsen, gift d. 18.- 1.-1957 med Gerda Christensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-11.- 1935, datter af Eline og Ejnar Christensen.H.L. har været på DalumLandbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Johan Johansen. Ejendomsskyld 710.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., desuden er der forpagtet 3 ha.



-143-Stuehuset er opført omkring 1900 og udvidet i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, ungdyrstald fra 1970, lade fra 1987 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en besætning på 50 ungdyr af racen Jersey. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer på gården, og der bruges maskinstation til høst.VESTER VEJRUPVEJ 8, "LINDEGÅRD", VESTER VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190118.AMANDUS JENSEN, gårdejer, født d. 16.-7.-1924, søn af Anton Jensen.A.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1955 fra sin far.Ejendomsskyld 900.000. Areal 35 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus fra 1931. På gården er der 2 traktorer og 1 højtrykspresser.VESTER VEJRUPVEJ 12, VIBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190449. JENS KARL NISSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1955, søn af Cecilie og Peter Nissen, gift d. 2.- 4.-1980 med Dorthe Jørgensen, smørrebrødsjomfru, født d. 19.- 11.-1960, datter af Dagmar Lillelund og Karlo Jørgensen. Parret har børnene: Birgit Agnethe, født d. 9.-8.-1980 og Hans, født d. 1.-3.-1982.J.K.N. overtog gården i 1984 fra sin far, som kom til gården omkring 1972. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 26 ha., desuden er der forpagtet 6,5 ha., der er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1952 og 1962, begge restaureret løbende, samt maskinhus fra 1962. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 58 årskøer og 60 ungdyr af racen Jersey. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges lidt maskinstation.VESTER VEJRUPVEJ 18, VIBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191056.KAJ MADSEN, gårdejer, født d. 24.-4.-1958, søn af Henry Madsen.K.M. er ansat som svejser. Han overtog gården d. 1.-5.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården.Areal 23,2 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 0,5 ha. skov og 1 ha. eng. Der er desuden forpagtet 21 ha.Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1929, som er renoveret i 1979, lade fra omkring 1900 samt roekammer. Der er 1 traktor på gården.VIBÆKVEJ 12, "SANDBAKKEN", VIBÆKGÅRDE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191016. HEIN HANSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1931, søn af Ellen og Søren Hansen, gift d. 28.-10.-1974 med Birgit Mølgaard, bankassistent, født d. 3.-12.-1941, datter af Marie og Peter Mølgaard.H.H. er uddannet pilot. Han overtog gården i 1972 fra Marinus Ehnsen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 20 ha. skov og plantage. Der er bortforpagtet 28,5 ha.



-144-

VIBÆKVEJ 14, N0RÄ, 6740

"Sandbakken"s stuehus er opført omkring 1877, det er restaureret i 1976 og ombygget i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925, løsdriftstald fra 1973, lade fra 1950 og maskinhus fra 1955. På gården er der 1 traktor og 1 mejetærsker. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.
BRAMMING, tlf. 75-191136.BENT MADSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1931, søn af Karen og Niels Madsen, gift d. 9.-2.-1957 med Inger Poulsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-9.-1935, datter af Kristine Bjerrum og Niels Kjeldsen Poulsen. Parret har døtrene: Lene, født d. 15.- 1.-1958, Gurli, født d. 16.-1.- 1960, Helle, født d. 13.-3.-1963 og Mette, født d. 2.-7.-1967.B.M. overtog gården d. 1.-11.-1956 fra Edith og Mads Larsen.Ejendomsskyld 720.000. Areal 17,7 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført i 1905 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1905, som er ombygget til svinestald i 1957, svinestald fra 1973 og maskinhus fra 1958. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 100 slagtesvin årligt. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus, og der bruges maskinstation til høst.VIBÆKVEJ 18, "MOSEVANG", NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191137.KRISTIAN JENSEN, gårdejer, født d. 16.-1.-1913, søn af Marie og Andreas Jensen, gift d. 14.-1.-1960 med Eva Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-6.-1935, datter af Johanne og Niels Hansen. Parret har børnene: Marian, født d. 30.-12.-1959 og Andreas, født d. 21.-1.-1961.K.J. overtog gården i 1948 fra sin far, som købte den omkring 1898. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 700.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført i 1918 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907, svinestald fra 1952, lade fra 1929 og maskinhus fra 1951. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 30 smågrise årligt, desuden er der 3 ungkreaturer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges maskinstation.VIBÆKVEJ 19, "SKOVLYST", VIBÆK GÅRDE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191321.CHRISTIAN CHJERRING LAURIDSEN, landmand, født d. 17.-9.-1915, søn af Sofie og Jens Lauridsen.C.C.L. overtog gården d. 1.-5.-1962 fra Niels Poulsen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er bortforpagtet 14 ha. Stuehuset er opført i 1919 og restaureret løbende. Den gamle stald og stuehuset fra omkring 1850 er inddraget til beboelse.



-145-VIBÆKVEJ 21, VIBÆK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191461.AAGE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1939, søn af Karl Jørgensen. Aa.J. har datteren Jane Viola, født d. 15.-3.-1968.Aa.J. overtog gården d. 1.-1.-1986 fra Christian Lauridsen.Ejendomsskyld ca. 430.000. Areal 4 ha.Stuehuset er opført i 1890 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, svinestald fra 1890, lade fra 1935, maskinhus fra 1915 samt foderhus. Gården drives som frilandsgartneri med produktion af bl.a. kål, persille og rødbeder, desuden er der 5 får. Der er 2 traktorer på gården. VIBÆKVEJ 23, "VIBÆKGAARD", VIBÆK GÅRDE, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191199.REGNAR VEJRUP, gårdejer, født d. 25.-4.-1937, søn af Petra og Thorvald Vejrup, gift d. 28.- 12.-1971 med Grethe Kirkegaard, børnehaveleder, født d. 28.-6.- 1939, datter af Ellen og Ejnar Emil Kirkegaard. Parret har børnene: Bjarke, født d. 23.-11.-1972, Uffe, født d. 18.-12.-1973, Asbjørn, født d. 23.-11.-1974, Solveig, født d. 6.-9.-1977 og Eskild, født d. 26.-6.-1982. R.V. overtog gården i 1970 fra Thomas Mortensen. Der tilbydes bondegårdsferie på gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 34,8 ha., desuden er der for- pagtet 4 ha. Der er frasolgt 7 ha.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus, som er opført i 1981 efter brand, samt maskinhus fra 1977. Kvægstalden fra 1913 er ombygget i 1990 med henblik på bondegårdsferie. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der er 1 landbrugselev til hjælp på gården og der bruges maskinstation.VIBÆKVEJ 25, "LYKKEBO", NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-191113.JENS VIND, gårdejer, født d. 3.-8.-1925, søn af Vilhelm Vind, gift d. 9.-4.-1950 med Agnes Schultz, født d. 10.-11.-1926, datter af Christian Schultz. Parret har børnene: Viggo, født d. 26.-10.-1951, Finn, født d. 13.- 4.-1958 og Dorte, født d. 17.-5.- 1965.J.V. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 16.-3.-1950 fra Johanne Cecilie Thomsen. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset, som er opført før 1900, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, som er ombygget til svinestald i 1979, svinestald fra 1979, lade fra omkring 1970, foderhus fra 1966 og maskinhus fra 1978. Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges ca. 600 slagtesvin årligt. Der produceres raps til salg. Der er 2 traktorer og 1 tårnsilo på gården og der bruges en del maskinstation.



-146-VIBÆKVEJ 27, "ELMELY", NØRÅ, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173416.HANS VESTERGAARD, født d. 25.-7.-1911, gift i 1940 med Helene Nielsen. Parret har datteren Anne Marie, født d. 7.-1.-1953.H.V. overtog gården omkring 1938.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35,2 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1908 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1907, som er udvidet omkring 1950, kvægstald fra 1907, maskinhus fra 1949 og lade fra før 1900. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og lavtrykpresser.VIDEKÆRVEJ 9, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179108.GUTTORM SØRENSEN, gårdejer, født d. 22.-5.-1927, søn af Marie og Olav Sørensen, gift d. 14.-5.-1955 med Signe Lambertsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 25.-11.- 1930, datter af Ragnhild og Johannes Lambertsen. Parret har børnene: Ragnhild, født d. 11.-3.-1956, Johannes, født d. 29.-10.-1960 og Lars, født d. 11.-1.-1967.G.S. overtog gården i 1955 fra Hans Bennedsen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 19 ha. desuden er der forpagtet 8 ha. Der er 8 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og garage med pelseri fra 1927, ungdyrstald fra 1970, maskinhus fra 1974 og 4 minkhaller. Gården drives med en besætning på 18 ammekøer og 60 ungdyr af blandet race. Sønnerne Johannes og Lars driver på gården en minkproduktion på 2.700 minktæver. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og fodersilo. Der bruges maskinstation.VIDEKÆRVEJ 13, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179204.NIELS THOMSEN, gårdejer, født d. 22.-8.-1927, søn af Else Johanne og Thomas Hansen Thomsen, gift d. 24.-11.-1956 med Else Johanne Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 25.-7.-1934, datter af Mette Marie og Anton Sørensen. Parret har døtrene: Ingrid, født d. 8.-11.-1957 og Tove, født d. 31.-3.-1961.N.T. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra Lauge P. Nielsen.Ejendomsskyld 840.000. Areal 21,8 ha., heraf tilkøbt 11,8 ha., der er 5 ha. marsk. Der er bortforpagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1864, det er udvidet i 1970 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965, svinestald fra omkring 1966, lade fra 1975 og maskinhus fra 1972. Der er 1 traktor på gården. VIDEKÆRVEJ 22, "GRØN- NEMOSEGAARD", KRAGELUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173520.FREDE RANKENBERGKJÆR, gårdejer, født d. 27.-9.-1939, søn af Klara og Magne Rankenberg Kjær, gift d. 17.-11.-1962 med Else Marie Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-3.-1943, datter af Lydia og Karl Nielsen.Parret har børnene: Irene, født d. 28.-1.-1964, Ejvind, født d. 23.-6.-1965, Tina, født d. 21.-11.-1969 og Karl, født d. 29.-4.-1971.F.R.K. overtog gården i 1961 fra sin mor.Ejendomsskyld ca. 3.000.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 24 ha., desuden er der forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, som er udvidet i 1972, ungdyrstald fra 1976, lade fra 1979 og maskinhus fra omkring 1970. Der er gylletank samt udendørs og indendørs køresiloer. Gården drives med en be-



-147- sætning på 85 årskøer, 120 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Sønnen Karl hjælper til på gården.F.R.K. ejer og driver også Videkærvej 27, hvor sønnen Ejvind bor.

Bjarne, født d. 5.-12.-1968. H.D.R. overtog gården Ejendomsskyld 590.000. Areal 0,55 ha.

VIDEKÆRVEJ 24, KRAGELUND, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173383. HELGE DAM REFSING, gårdejer, født d. 11.-7.-1930, søn af Anna og Johannes Refsing, gift d. 26.- 11.-1954 med Tove Helth Rasmussen, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-7.-1934, datter af Thora Helth og Sofus Marinus Rasmussen. Parret har børnene: Mona, født d. 19.-12.-1955, Flemming, født d. 23.-2.-1958, Hanne, født d. 26.-4.-1962 og i 1954 fra Karoline Hansen.Stuehuset er opført i 1933 og udvidet i 1970. Avlsbygningerne består af 5 hønsehuse opført i perioden 1955-1964, garagen er opført i 1950.VIDEKÆVEJ 27, 6740 BRAMMING.FREDE RANKENBERG KJÆR, gårdejer, omtales under Videkærvej 22, 6740 Bramming.Sønnen Ejvind Kjær driver gården. F.R.K. overtog gården i 1987 fra Alfred Kristensen.Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 42,8 ha., heraf 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, ungdyrstald fra 1979, lade fra 1992 og maskinhus fra 1991. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 100 ungdyr af racerne SDM og Jersey. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.VIDEKÆRVEJ 29, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179275.LEIF HEEGAARD OG SUSANNE NIELSEN.L.H. er født d. 16.-2.-1962, søn af Kristian Heegaard. S.N. er født d. 19.-9.-1965, datter af Peter Nielsen. L.H. og S.N. overtog gården d. 1.-9.-1988 fra Dagmar Petersen. Ejendomsskyld 310.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset, som er opført omkring 1900, er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus fra omkring 1900. Der er 2 ungdyr af racerne SDM og Jersey på gården samt 1 markvandingsanlæg.VIDEKÆRVEJ 31, DARUM MARK, 6740 BRAMMING.HELGE DAM REFSING, gårdejer, omtales under Videkærvej 24, 6740 Bramming.H.D.R. overtog gården i 1968 fra sine forældre Anna og Johannes Refsing, som købte den i 1924. Ejendomsskyld 590.000. Areal 19,6 ha., der er bortforpagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1786 og



-148- restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, som er udvidet i 1956, samt hønsehus og maskinhus fra 1946. Der er gastæt silo.VIDEKÆRVEJ 37, "DARUM SVINEAVL", DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-173626.HENNING SAND, gårdejer, født d. 21.-10.-1958, søn af Anne og Frede Sand, bor sammen med Lene Iversen, studerende, født d. 5.-6.-1966, datter af Mona og John Iversen. H.S. har børnene: Kristina, født d. 29.-10.-1986, Daniel, født d. 23.-12.-1987, L.I. har børnene: Renda Melissa, født d. 17.-11.-1989 og Christian Peter, født d. 11.-2.-1991. H.S. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården i 1985 fra Niels Nygaard. Ejendomsskyld 7.000.000. Areal 25 ha. Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af svinestalde opført i perioden 1967-1980 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en svineproduktion på 800 årssøer, der sælges 2.000-3.000 smågrise og 13.000-14.000 slagtesvin årligt. Der er kornsilo på gården. Der er ansat 5 faste medhjælpere.VONGVEJ 3, "BAKGAARD", VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170004.BENT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1948, søn af Ingeborg og Alfred Jørgensen, gift d. 27.-6.-1981 med Marie Nicholai- sen, sygehjælper, født d. 28.-6.- 1956, datter af Mette og Sønik Nicholaisen. Parret har døtrene: Tanja, født d. 26.-3.-1979 og Lola, født d. 6.-7.-1982.B.J. overtog gården d. 31.-12.- 1988 fra sin far, som overtog den i 1950. Nuværende ejer er 4.generation på gården. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 29,2 ha., der er desuden forpag- tet 15 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1927 og maskinhus fra 1993. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 55 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM. På gården er der 2 traktorer, tårnsilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges maskinstation.VONGVEJ 5, VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170184.CHR. FREDERIK CHRISTIANSEN, husmand, født d. 31.-10.-1915, søn af Kirstine og Hermann Christiansen, gift d. 23.-6.-1941 med Grethe Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 3.-10.-1914, datter af Johanne og Karl Jensen. C.F.C. overtog gården i 1936 fra sin far. Ejendomsskyld 270.000.Areal 0,5 ha., der er frasolgt 3 ha. Stuehuset er opført i 1935 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1935.



-149- ØRNELUNDVEJ 3, "MELLEMVEJGÅRD", DARUM SØNDERMARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179043. NIELS GUNNAR JENSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1928, søn af Camilla og Niels Peder Nielsen, gift d. 19.-12.-1948 med Tove Boel Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 21.-7.-1928, datter af Anne og Hjalmar Hansen. Parret har børnene: Britta, født d. 6.-4.-1953 og Niels Per, født d. 6.-5.-1964.Parret drev tidligere landbrug på GI. Darumvej 21, indtil jorden herfra blev tillagt bygningerne på Ørnelundvej 3, som parret overtog fra Jordlovudvalget.Ejendomsskyld 670.000. Areal 22 ha., heraf 2,6 ha. eng.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910, lade fra omkring 1942 og maskinhus fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation.ØRNELUNDVEJ 10, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179069.JENS CASPERSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1946, søn af Thyra og Karl Caspersen, gift d. 16.- 10.-1970 med Esther Brunsgaard Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-12.-1949, datter af Marie og Andreas M. Hansen. Parret har børnene: Claus, født d. 23.-2.-1972, Rene, født d.25.-1.-1974 og Malene, født d.12.-3.-1977. J.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1975 til overtagelsen i 1990 fra sin far, som købte den i 1942. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf 10 ha. marsk. Stuehuset er opført omkring 1770 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, som er renoveret løbende, ungdyrstald fra 1982, foderhus fra 1914 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på 2 årssøer. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og korntørreri med varm og kold. Der bruges maskinstation.ØRNELUNDVEJ 11, DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179079.VERNER KIRKEGAARD JENSEN, gårdejer, født d. 8.-1.-1927, søn af Olga Camilla og Thomas Kristian Jensen, gift d. 15.-11.-1952 med Anna Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-9.-1927, datter af Mette og Hans Pedersen. Parret har børnene: Tove, født d. 19.-9.-1955, Niels Jørgen, født d. 22.-11.-1956, Henry, født d. 5.-1.-1958 og Jytte, født d. 26.-9.-1962.V.K.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Laurids Hillerup.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 18 ha. eng og mose. Stuehuset er opført i 1904, det er udvidet i 1953 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, som er renoveret løbende, hønsehus fra 1953, lade fra 1968 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der sælges 60 slagtesvin årligt, desuden er der 400 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.



-150- ØRNELUNDVEJ 15, "ØRNELUND", DARUM MARK, 6740 BRAMMING, tlf. 75-179082.HANS JEPSEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 31.-10.-1926, søn af Gerda og Theodor Sørensen, gift d. 30.-10.-1965 med Hanne Louise Banke, ergoterapeut, født d. 6.-2.-1934, datter af Karen Sofie og Laurits Banke. Parret har børnene: Lars Jeppe, født d. 30.-4.- 1967 og Karen Marie, født d. 20.-10.-1968.H.J.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin mor, forældrene købte den i 1916.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. mose.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, som er renoveret i 1962, vognport, som er restaureret i 1971, samt lade fra 1912, som er udvidet i 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker.ØSTER VEJRUPVEJ 2, SDR. VEJRUP BY, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190355.VAGN OLESEN, landmand, født d. 30.-7.-1929, søn af Hedvig og Alfred Olesen, gift d. 29.-1.-1952 med Grethe Knudsen, tilskærer, født d. 27.-1.-1934, datter af Helga og Knud Knudsen. Parret har børnene: Henning, født d. 22.-6.-1952 og Birthe, født d. 17.-4.-1955.V.O. overtog gården i 1978 fra Andreas Antonius.Ejendomsskyld 580.000. Areal 14 ha.Det ældre stuehus er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er renoveret i 1978, foderhus fra 1980 samt staklade. Gården drives med en besætning på 11 ammekøer og 24 ungdyr af racen Limousine. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.ØSTER VEJRUPVEJ 6, "BAKKE- LY", ØSTER VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190005.MOGENS FRISGAARD MADSEN, husmand, fdøt d. 25.-3.-1970, søn af Ninna Johanne og Gunnar Frisgaard Madsen, bor sammen med Hanne Margrethe Madsen, beskæftigelsesvejleder, født d. 2.-2.-1968, datter af Dorris og Svend Aage Madsen.M.F.M. overtog gården d. l.-l.- 1993 fra Eva og Harald Thomsen. Ejendomsskyld 590.000. Areal 17,1 ha.Stuehuset er opført i 1952 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1952, hestestald og maskinhus fra omkring 1968. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Der produceres korn til salg. På gården er der 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.ØSTER VEJRUPVEJ 9, "LILLE MOSEGAARD", SDR. VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190207.EIGIL SIGURD KIRKEGAARD, gårdejer, født d. 10.-9.-1927, søn af Mathilde og Anders Hansen Kirkegaard, gift d. 7.-12.-1954 med Irma Eline Lauridsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-6.-1932, datter af Mary Nicoline og Laurids Starup Lauridsen. Parret har børnene: Evald, født d. 27.-3.-1955, Herdis, født d. 17.-10.-1957, Robert, født d. 14.-7.-1959 og Inge Merethe, født d. 9.-12.-1963.



-151- Eigil S. Kirkegaard overtog gården i 1956 fra Hans Mortensen. Ejendomsskyld 650.000. Areal 12,2 ha.Stuehuset og laden er opført i 1981, maskinhuset er fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.
ØSTER VEJRUPVEJ 21, "VIRKELYST" ØSTER VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75- 190094.VIGGO MØLLER SØRENSEN, født d. 4.-2.-1936, søn af Marinus Sørensen, gift d. 7.-10.-1962 med Christine Pedersen, født d. 29.-3.-1941, datter af dens Pedersen. Parret har børnene: Jesper, født d. 25.-6.-1964, Marianne, født d. 6.-6.-1967 og Michael, født d. 1.-1.-1972.V.M.S. overtog gården i 1970 fra Hans Andersen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 38 ha.Stuehuset er opført omkring 1939 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, som er udvidet i 1974, samt lade og maskinhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 55 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 40 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, rug, hvede og græs. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården, og der bruges en del maskinstation.ØSTER VEJRUPVEJ 23, "HEDEBO", ØSTER VEJRUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-190192.EVALD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 9.-5.-1932, søn af Cecilie og Mads Christensen, gift d. 3.- 2.-1963 med Asta Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-6.-1943, datter af Rosa Dorthe Kirstine og Hans Frederik Nielsen. Parret har børnene: Linda, født d. 8.-7.-1963, Robert, født d. 20.-1.-1965, Torben, født d. 23.-8.-1966 og Flemming, født d. 23.-6.-1973.E.K. overtog gården i 1963 fra Søren Sørensen.Ejendomsskyld 300.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 27 ha.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, lade og maskinhus fra 1974, den gamle kvægstald fra 1930 blev ombygget til beboelse omkring 1985.ÅDALSVEJ 1, "ENGVANGGÅRD", NR. LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178427.ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1931, søn af Karen Marie og Andreas Jensen, gift d. 13.-3.-1983 med Ane Marie Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.-8.- 1926, datter af Signe Marie og Peter Kristian Jensen. Parret har tvillingerne: Elly og Leif, født d. 5.-7.-1955.A.J. overtog gården i 1969 fra sin far, som overtog gården omkring 1921. Ejendomsskyld 640.000. Areal 24,2 ha., heraf 2 ha. skov. Der er bortforpagtet 12 ha.



-152- "Engvanggård"s stuehus er opført i 1780 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, svinestald fra 1952 og lade fra 1935. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges 70 smågrise og 30 slagtesvin årligt. Der produceres korn til salg. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornmagasin.
ÅDÅLSVEJ 2, LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178082.TONNI NISSEN, gårdejer, født d. 22.-6.-1965, søn af Aase og Laurids Nissen, gift d. 16.-9.-1989 med Karen Holden, medhjælpende ægtefælle, født d. 4.-3.-1963, datter af Oda og Peter Holden. Parret har børnene: Dennis, født d. 11.-5.-1991 og en søn, født d. 25.-7.-1993.T.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1990 fra sin svigerfar. Gården har været i familien Holdens eje siden d. 4.-4.-1873.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 37 ha., heraf 7 ha. eng, der er desuden forpagtet 21 ha.Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1931, kalvestald og maskinhus fra 1992 og kostald fra 1993. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 110 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation.

Anne- Lise, født d. 10.-12.-1955 og Birgit, født d. Parret overtog gården i 1939 fra Adolf Hansen.Ejendomsskyld 530.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt

ÅDALSVE3 4, LOURUP, 6740 BRAMMING, tlf. 75-178375.KLARA HOLLÆNDER, gårdejer, født d. 4.-3.-1920, datter af Marie og Vilhelm Kaul, gift d. 6.- 8.-1939 med Hagberdt Hollænder, gårdejer, født d. 26.-2.-1913, søn af Anne og Poul Hollænder. Parret har børnene: Viggo, født d. 4.-7.-1940, Henry, født d. 1.-6.- 1944, Herdies, født d. 20.-12.- 1945, Vagn, født d. 9.-4.-1948, Astrid, født d. 25.-6.-1951, 28.-2.-1957.2 ha., der er 0,5 ha. krat.Stuehuset er opført i 1875 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1935, maskinhus fra 1944 og garage fra 1954. Gården drives med en besætning på 5 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker.



-153-

født d. 5.-1.-1971.

ÅDALSVEJ 6, "GUNNARSMIN- DE", NØRRE LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178415.KARL RAVN, husmand, født d. 16.-7.-1929, søn af Tora og Kristian Ravn, gift d. 3.-1.-1952 med Johanne Marie Rasksen, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-9.-1933, datter af Kirstine og Rask Rasksen. Parret har børnene: Hans Chr., født d. 12.-1.- 1952, Kirsten, født d. 11.-7.-1954, Poul, født d. 17.-1.-1963, Ida, født d. 7.-7.-1964 og Asger,K.R. overtog gården d. 15.-1.-1962 fra sine forældre, som købte den i 1922.Ejendomsskyld 510.000. Areal 1,5 ha., der er frasolgt 20 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, som er ombygget i 1978, maskinhus fra 1965 og svinestald fra 1900, som senere er ombygget til beboelse og hønsehus. Der er udendørs køresilo. På gården er der 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.ÅLBÆK MØLLEVEJ 24, "ÅLBÆK MØLLEGÅRD", VESTER NYKÆR, VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170126.OVE EJVIND OLESEN, gårdejer, født d. 29.-3.-1928, søn af Dines Peter Olesen, gift d. 16.-11.-1957 med Anna Clausen, husmor, født d. 1.-11.-1933, datter af Andreas Clausen. Parret har sønnerne: Finn Peter, født d. 18.-8.-1959 og Leif Andreas, født d. 10.-2.-1962.O.E.O. overtog gården d. 24.-3.-1966 fra Christian Rindum. Indtil omkring 1920 var der vandmølle på gården.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 12 ha., de er 8 ha. eng.Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i perioden 1972-1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911, som er moderniseret i perioden 1969-1987, svinestald, som er ombygget til kalvestald, lade fra 1911 og foderhus fra 1968. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 18 ungdyr og 28 kalve af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri.ÅLBÆK MØLLEVEJ 28, "SOL- KJÆRGAARD", VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170024.THUE HELSTRUP, gårdejer, født d. 22.-5.-1944, gift d. 29.- 12.-1966 med Grethe Helstrup, lærer, født d. 3.-8.-1942. Parret har sønnen Jesper, født d. 9.-6.- 1967.T.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra Marinus Kristensen.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 76 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1927, maskinhus fra 1970 og svinestald fra 1927, som anvendes som maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn m.m. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærske og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus og der bruges maskinstation.



-154-ÅLBÆK MØLLEVEJ 32, "TOFTGÅRDEN", VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170175. JENS EDVARD LAURIDSEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1956, søn af Ragna og Hans G. Lauridsen, gift d. 16.-8.-1981 med Tove Madsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 15.-8.-1959, datter af Inge og Rasmus Madsen. Parret har børnene: Edvard, født d. 27.-4.-1981, Rasmus, født d. 12.-2.-1984, Anne, født d. 6.-10.-1986 og Søren, født d. 1.-6.-1991.J.E.L. har været på Korinth og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog første halvpart af gården d. 1.-1.-1980, anden halvpart d. 1.-1.-1988 fra sin far.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 31 ha., desuden er der forpagtet 36 ha. Der er 14 ha. marsk.Stuehuset er opført i 1887 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, kalvestald fra 1984 og 20 kalvehytter fra 1990. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 110 årskøer, 190 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Der produceres ærter til salg. På gården er der 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg og plansilo. Der er ansat 1 fodermester på gården og der bruges lidt maskinstation. J.E.L. ejer og driver også Tingvejen 212, 6818 Årre.ÅLBÆK MØLLEVEJ 34, "TOFTBO", VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170026.HANS G. LAURIDSEN, født d. 28.-8.-1923, søn af Gudrun og Edvard Lauridsen, gift d. 28.-7.-1956 med Ragna Jensen, født d. 29.-7.-1931, datter af Astrid og Jens Aage Jensen. R.J. døde i 1990. Parret fik børnene: Jens Edvard, født d. 22.-12.-1956, Hans Jørgen, født d. 21.-8.-1960 og Birgitte, født d. 26.-9.-1964.H.G.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Marie og Søren Thøgersen.Ejendomsskyld 260.000. Areal 1 ha.Stuehuset er opført i 1893 og restaureret løbende, garagen er fra 1988.ÅLBÆK MØLLEVEJ 36, VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170055.HARRY VEDSTED, gårdejer, født d. 20.-3.-1950, søn af Anna og Emil Vedsted, gift d. 12.-12.-1980 med Kirsten Kristensen, sygehjælper, født d. 28.-5.-1955, datter af Ruth og Anders Kristensen. Parret har børnene: Brian, født d. 1.-4.-1982 og Tina, født d. 19.-7.-1985.H.V. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra sin mor, der sammen med sin mand kom til gården omkring 1940.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er desuden forpagtet 25 ha. Der er 7 ha. eng.Stuehuset er opført i 1962 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, som er udvidet og moderniseret i 1978, spaltestald fra 1975 og maskinhus fra 1976. Der er udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 60 ungdyr af racerne SDM og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. ÅLBÆK MØLLEVEJ 44, VONG, 6740 BRAMMING, tlf. 75-170168. KURT CHRISTENSEN, mekaniker, født d. 22.-8.-1962, søn af Marie og Arne Christensen, bor sammen med Marianne Hermansen, syerske, født d. 18.-1.-1973, datter af Tove og Jens Peder Hugo Hermansen.K.C. overtog gården omkring 1989 fra Birgit og Lindy Kristiansen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1984, laden fra 1960 er løbende fra 1990 blevet ombygget til værksted og garage.



-155-

BRØRUP KOMMUNE

den i juni 1965 fra sine forældre. Gården fungerede

ADSERSBØLVEJ 4, "BAKKEGÅRD", SURHAVE, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381816.PETER MAASBØL, gårdejer, født d. 29.-8.-1933, søn af Anna og Andreas Maasbøl, gift d. 11.-12.- 1965 med Elsa Roldsgaard Kristensen, kontorassistent, født d. 14.-11.-1941, datter af Edith og Roar Kristensen. Parret har børnene: Anne, født d. 4.-11.-1966 og Esben, født d. 1.-4.-1975. P.M. er skriver på auktionen i Brørup og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog går- som fattiggård, indtil forældrene overtog den i 1951.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 46,8 ha., heraf 1 ha. plantage, 10 ha. eng og 3,4 ha. mose. Engen er udlejet.Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstald fra ca. 1890, svine- stald og lade fra 1914 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er maltbyg, hvede, rasp og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ADSERSBØLVEJ 5, "ROSENLUND", SURHAVE, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381885.BENT BJERRE BASSE, gårdejer, født d. 24.-5.-1931, søn af Sigrid og Søren Bjerre Basse, gift d. 21.-7.-1956 med Birthe Thyssen Paulsen, født d. 15.-4.-1937, datter af Anne Sophie og Jørgen Paulsen. Parret har børnene: Søren, født d. 7.-1.-1957, Jørgen, født d. 18.-7.-1959, Helle, født d. 25.-6.-1960 og Jeppe, født d. 19.-10.-1968.B.B.B. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra Christian Lassen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1928, svinestalde samt maskinhus. Der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion, der sælges ca. 4.000 stk. slagtesvin årligt, desuden er der en mindre kødkvægsbesætning. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.ADSERSBØLVEJ 6, "SURHAVEGÅRD", SURHAVE, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381836. SVEND AAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-6.-1934, søn af Johanne og Kristian Pedersen, gift d. 28.-6.-1959 med Eva Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-2.-1939, datter af Anna og Alfred Sørensen. Parret har børnene: Lena, født d. 6.-9.-1960, Finn, født d. 17.-12.-1962, Kai, født d. 22.-2.-1964 og Leif, født d. 29.-8.-1970.



-156- Svend Aage Pedersen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.- 1959 fra Alfred Sørensen.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 54 ha.Stuehuset er opført i 1856 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, ungdyrstald og foderhus fra 1980 og maskinhus fra 1975. Der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 100 årskøer, 150 ungdyr og 50 slag- tekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 gummiged. På gården er ansat 1 fast medhjælper.ADSERSBØLVEJ 13, "SKOVDAL", SURHAVE, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382342.PETER FILTENBORG, gårdejer, født d. 25.-3.-1958, søn af Bente og Harald Filtenborg, gift d. 5.- 7.-1980 med Inga Nielsen, sygehjælper, født d. 22.-3.-1958, datter af Anna og Hans Jørgen Nielsen. Parret har børnene: Anette, født d. 11.-5.-1982, Flemming, født d. 30.-11.-1986 og Bettina, født d. 28.-4.-1990.P.F. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1983 fra Ejler Sørensen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 26,9 ha., heraf 1 ha. skov.Gården brændte i 1931. Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1931 samt maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ADSERSBØLVEJ 18, "SKOVLÆ", ADSERSBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388125.ARNE BROCH, gårdejer, født d. 2.-3.-1941, søn af Sine og Valdemar Broch.A.B. overtog gården d. 1.-12.-1976 fra sine forældre.Ejendomsskyld 640.000. Areal 17 ha., desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkring 1890. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1953 og 1965, lade fra 1953 og maskinhuse fra 1955 og 1977. Gården drives med en besætning på 15 ammekøer og 30 stk. opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.ADSERSBØLVEJ 20, "ADSERSBØLGAARDE", ADSERSBØL, 6650 BRØRUP, tlf.75- 388053.WILLY MADSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1929, søn af Karen og Mads Madsen, gift d.



-157- 11.-4.-1959 med Elly Boje, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.-10.-1930, datter af Bolette og Jens Anker Boje. Parret har børnene: Thorkild, født d. 18.-2.-1960, Verner, født d. 24.-3.-1961 og Lisbeth, født d. 5.-10.-1964.E.B. og W.M. har begge været på Dronningborg Kontrolskole. W.M. overtog gården i marts 1959 fra sine forældre.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha.Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1934 og 1978 og lade fra 1946, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 80 stk. opdræt af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. W.M. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. ADSERSBØLVEJ 22, "MOSEVANG", ADSERSBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388024.PEDER MOSEVANG PEDERSEN, gårdejer, født i 1938, søn af Mary og Hans Jørgen Pedersen, gift med Hanne Petersen, medhjælpende ægtefælle, født i 1940, datter af Elen og Gunnar Petersen. Parret har børnene: Carsten, Lenette, Anita og Liane.P.M.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra forældrene, som købte den i 1932.Areal 65,5 ha., heraf ca. 5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1920 og 1930, som er ombygget flere gange, senest i 1985, løsdriftsstald fra 1983, roehus fra 1977, foderlade fra 1980 og maskinhuse fra 1977 og 1985, der er gylletank og udendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer og 150 stk. opdræt af racen SDM samt 10 stk. kødkvæg af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. Sønnen Carsten er medhjælp på gården og der bruges maskinstation til høst.P.M.P. ejer og driver også Faurskovvej 46, 6650 Brørup.BROMINDEVEJ 15, "ØSTERHE- DEGÅRD", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381593.VAGN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 17.-5.-1932, søn af Marie og Christian Jørgensen, gift d. 9.-6.-1962 med Lilli Jørgensen, sygehjælper, født d. 23.-9.-1940, datter af Ingeborg og Vilhelm Jørgensen. Parret har børnene: Kristian, født d. 21.-1.-1963, An- ne-Lise, født d. 8.-11.-1965 og Jens Peter, født d. 18.-7.-1967.V.J. er ansat ved Hedeselskabet og han har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Kirstine og Peter Nielsen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført efter brand i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, svinestald fra 1960, lade fra 1961 og maskinhus fra 1971. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri.BROMINDEVEJ 26, "S0NDERHEDEGÄRD", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381665.JENS CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 7.-8.-1945, søn af Kirstine og Hans



-158- Peter Andersen, gift d. 31.-1.- 1970 med Else Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-12.-1948, datter af Karen og Peder Chr. Nielsen. Parret har børnene: Karen, født d. 27.-7.- 1972, Anders Peder, født d. 18.- 10.-1974 og Morten, født d. 16.- 5.-1979.Jens C. Andersen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1970 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stald fra 1925 ombygget til ungdyrstald i 1974, kvægstald fra 1972 og maskinhus fra 1979, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 40 ungdyr af racerne RDM og SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BÆKKEVEJ 37, VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 388213.JENS PEDERSEN, gårdejer, født d. 2.-10.-1940, søn af Elna og Johannes Pedersen, gift d. 11.-6.-1966 med Inger Kristiansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.-3.-1945, datter af Kitty og Peder Kristiansen. Parret har døtrene: Randi, født d. 22.-2.-1968 og Heidi, født d. 12.-6.-1969. J.P. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d.1.-5.-1972 fra Aksel Chelde Madsen.Ejendomsskyld 860.000. Areal 29,6 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er desuden forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958 udvidet i 1980, ungdyrstald fra 1974, maskinhuse fra 1974 og 1992 samt lade, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 47 årskøer og 60 stk. opdræt af blandet race, desuden er der 12 får og 1 følhoppe. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. J.P. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Der bruges maskinstation til markarbejdet.BÆKKEVEJ 47, VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388505.PER MAZUR, gårdejer, født d. 10.-4.-1961, søn af Kristine og Jan Mazur, gift d. 1.-8.-1990 med Susanne Bech Jensen, børnehavepædagog, født d. 9.-11.-1963, datter af Ulla og Laurits Jensen. Parret har sønnerne: Michael, født d. 22.-5.-1990 og Claus, født d. 18.-1.-1992.P.M. har været på Ladelund og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården d. l.-ll.- 1987 fra Frida og Karl Kristiansen.Areal 29,7 ha., heraf 2,7 ha. skov. Derudover er der forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald, garage og lade fra 1957, svinestald fra 1967, som er ombygget til pelseri, samt minkhaller opført i 1988 og 1989. Gården drives med en minkproduktion på 520 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.



-159-

født d. 16.-12.-1969 og Hanne, født d. 8.-12.-1971.

BÆKKEVEJ 48, "SANDAGER- GÅRD", LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388130.ANDREAS CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-2.-1933, søn af Maren Kristine og Otto Christensen, gift d. 11.-10.-1959 med Inger Marie Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-10.-1937, datter af Kirstine Marie og Hans Knudsen Nielsen. Parret har børnene: Gunhild, født d. 9.-5.-1959, Lene, født d. 1.-11.-1961, Lars,A.C. overtog gården i 1984 Hans Ravn.Areal 31,8 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er desuden forpagtet 27 ha. af sønnen Lars. Stuehuset er opført omkring 1880. Avlsbygningerne består af stald og maskinhus. Gården drives med en besætning på 42 årskøer og 60 stk. opdræt af blandet race. Der er 5 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEVEJ 49, "MOSEVRÅ", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388110.FINN BRODERS BRAMSEN, gårdejer, født d. 30.-10.-1959, søn af Andrea og Karl Bramsen, gift d. 17.-8.-1991 med Inge Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 21.-6.-1959, datter af Solvieg og Hans Pedersen. Parret har børnene: Martin, født d. 23.-4.-1989 og Malene, født d. 23.-12.-1991.F.B.B. har været på Ladelund ogBygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.-1992 fra Kirsten og Preben Olesen. Ejendomsskyld 1.700.000. Aral 33 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er desuden forpagtet 4 ha. eng.Stuehuset er opført i 1927. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderlade fra 1927, stalden er udvidet omkring 1965, hønsehus fra 1927, maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 25 stk. opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

Irene, født d. 19.-9.-1990. K.B. har været på Tønder og

BÆKKEVEJ 50, "LANGDYS- SEGÅRD", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388070. KLAUS THOVTRUP, gårdejer, født d. 9.-11.-1960, søn af Irene og Ivar Thov- trup, gift d. 9.-12.-1988 med Kirsten Bach, gårdejer, født d. 10.-3.-1961, datter af Anna og Peder Bach. Parret har børnene: Peder, født d. 6.-2.-1987, Mads, født d. 15.-2.-1988, Jørgen, født d. 11.-5.-1989 og Vejlby landbrugsskoler. K.T.har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Parret overtog gården 1.-3.-1986 fra Lone og Frits Rasmussen.



-160-Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 52 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er desuden forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1960 og udvidet i 1970. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1978, kalvestald fra 1974, ungdyrstalde fra 1974 og 1988 samt lade og maskinhus fra 1976, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 90 årskøer og 110 stk. opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer og 2 markvandingsanlæg. K.T. og K.B. er medlemmer af Adsersbøl Vindmøllelaug. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er ansat 1 medhjælper. BÆKKEVEJ 51, "INGEBORGSMIN- DE", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388027.CONRADUS KLITSIE, gårdejer, født d. 19.-3.-1963, søn af Bep og Herman Klitsie, Holland.C.K. har været på landbrugsskole og overtog gården i juni 1989 fra Peter Ravn.Areal 65,3 ha.Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1946, som er udvidet i 1990, ungdyrstald fra 1976 samt lade og maskinhus fra 1975, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 70 stk. opdræt af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Broderen Robert Klitsie er medhjælper på gården og der bruges en del maskinstation.BÆKKEVEJ 54, "SKOVBJERGGÅRD", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388173.FINN SKOVBJERG, gårdejer, født d. 12.-7.-1964, søn af Elly og Niels Skovbjerg.F.S. har gennemgået en teoretisk landbrugsuddannelse i USA og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1992 fra forældrene, som købte den d. 1.-5.-1966.Ejendomsskyld 850.000 før tilbygning. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Desuden er der forpagtet 5 ha. 6 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, svinestald fra 1972, som er ombygget til ungdyrstald i 1992, lade, som er ombygget til kvægstald i 1992, halmlade fra 1993 og maskinhus fra omkring 1890, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 70 stk. opdræt af racen SDM. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.BÆKKEVEJ 55, VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-389260.AAGE STORM NIELSEN, landmand, født d. 24.-7.-1940, søn af Marry og Niels Storm Nielsen, gift d. 30.-11.-1963 med Gerda Christensen, postbud, født d. 9.- 3.-1942, datter af Anna og Peder Gejl Christensen. Parret har børnene: Aksel, født d. 1.-9.-1965 og Tina, født d. 20.-9.-1975.Aa.S.N. er formand for Brørup Læplantningslaug, Lindknud Menighedsråd og Vittrup Baun, han er desuden skriver ved Brørup Husdyrauktion og har været på Fjordvang Landboskole. Han overtog gården i oktober 1964 fra Erling Schmidt. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 7 ha. eng, skov m.m.Stuehuset er opført i 1956. Avlsbygningerne består af svinestalde fra 1956, 1971 og



-161- 1980, lade fra omkring 1973 og maskinhus fra 1971, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 42 årssøer, der sælges ca. 800 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BÆKKEVEJ 56, VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388056.JENS SØRENSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1942, søn af Oline og Niels Sørensen.3.S. overtog gården i 1977 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1827.Areal 52 ha., heraf 1,5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført før 1800. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget til svinestald i 1977, farestald fra 1977, klimastald fra 1986, lade fra omkring 1935 og maskinhus fra 1984. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehuset. BÆKKEVEJ 64, "TVEDSBORG", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-389217.VAGN STORM NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1938, søn af Mary og Storm Nielsen, gift d. 18.-11.- 1961 med Margrethe Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 30.-4.-1940, datter af Inger og Johannes Pedersen. Parret har børnene: Niels Erik, født d. 22.- 7.-1962, Jane, født d. 2.-4.- 1964, Eva, født d. 3.-3.-1967 og Bjarne, født d. 20.-5.-1971.V.S.N. er kommunalbestyrelsesmedlem i Brørup Kommune og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra forældrene. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1844.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 20 ha., desuden er der forpagtet 12 ha., 9 ha. er skov.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret omfattende i 1980'erne. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1908, som er ombygget i 1972, svinestalde fra 1954, 1976 og 1990 samt lade og maskinhus fra 1974, der er gastæt silo og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.500 stk. slagtesvin årligt; desuden er der 7 ammekøer og 8 stk. opdræt af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og halvpart i en kartoffellægger og i en kartoffeloptager. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehuset. Der er ansat 1 fodermester. V.S.N. udfører maskinstationsarbejde for andre.BØGESKOVVEJ 3, "BØGESKOVGÅRD", GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-383462.SØREN HOLGER HANSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1961, søn af Ida og Svend Trøst Hansen, gift d. 8.-11.-1986 med Else Semidt Johansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-4.-1963, datter af Inga og Jens Johansen. Parret har børnene: Gert, født d. 6.-2.- 1987, Anita, født d. 13.-8.-1988,Svend, født d. 25.-5.-1990 og Jens, født d. 13.-7.-1991.S.H.H. er repræsentantskabsmedlem i Dåne Beaf og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 7.-7.-1986 fra forældrene, som overtog den i 1954.



-162-Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1922. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35,7 ha., heraf 2 ha. skov. Derudover er der forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1930, aftægtshuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1917 og 1986, lade fra 1917, som er ombygget til stald i 1968, foderlade fra 1986 og maskinhus fra 1977, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 skoledreng til hjælp på gården og der bruges en del maskinstation.BØGESKOVVEJ 4, "SKOVLY", BØGESKOV, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381856.OVE PØHL, gårdejer, født d. 4.-10.-1921, søn af Mine og Knud Pøhl, gift d. 21.-3.-1951 med Anna Elisabeth Lorentzen, født d. 15.-2.-1927, datter af Hansine og Svend Lorentzen. Parret har børnene: Svend, født d. 29.-2.- 1952 og Tage, født d. 30.-6.-1959. O.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1951 fra Jens Hansen.Areal 17 ha., heraf 2 ha. plantage. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkring 1892. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 og maskinhus fra 1971.BØGEVEJ 1, "LILLE GJERN- DRUPHOLM", BØGESKOV, 6650 BRØRUP, tlf. 75-383280.OVE HOLST, gårdejer, født d. 24.-3.-1954, søn af Marie og Holger Holst, gift d. 6.-6.-1981 med Lene Storholm, revisorassistent og medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-10.-1959, datter af Lilly og Th. Storholm. Parret har børnene: Pia, født d. 13.-8.-1983, Eva, født d. 11.-12.-1985 og Morten, født d. 31.-5.-1989.O.H. er repræsentantskabsmedlem i MD-Food og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1980 fra Svend Å. Nielsen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 58,8 ha., heraf tilkøbt 23 ha.Stuehuset er opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1918, som er restaureret og ombygget til ristestald i 1980, s vinestald, som er ombygget til ungdyrstald i 1980, lade fra 1957, roehus fra 1961 og maskinhus fra 1952, der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 56 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og 1 bobeat. Der er 1 skoledreng til hjælp på gården.DAMGÅRDSVEJ 5, "TVERÅD", 6650 BRØRUP, tlf. 75-382174.TAGE NIELSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1947, søn af Karen og Peder Christian Nielsen, gift d. 25.-11.-1972 med Gudrun Windfeld Nielsen, bogholder, født d. 10.-11.- 1951, datter af Bodil og Henning Nielsen. Parret har børnene: Ole, født d. 12.-2.-1977, Mette, født d. 14.-10.-1979 og Søren, født d. 9.-7.-1989.T.N. er bestyrelsesmedlem i Koldingkredsens Kvægavlsforening og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-8.-1972 fra Else og Viggo Sørensen.



-163-Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha., der er desuden for- pagtet 5 ha.Stuehuset er opført omkring 1935 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1935, som er moderniseret i 1975, svinestald fra 1973, ungdyrstald og maskinhus fra 1978 og roehus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 48 stk. opdræt af racen SDM, desuden er der en svineproduktion på ca. 20 årssøer. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Der bruges en del maskinstation. DAMGÅRDSVEJ 7, DAMGÅRD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382208. KRISTIAN JENSEN HOLST, husmand, født d. 6.-5.-1911, søn af Augusta og Hans Mortensen Holst, gift d. 19.-8.-1936 med Eleonora Jørgensen, født d. 22.-5.-1911, datter af Laura og Niels Jørgensen. Parret har børnene: Inge Margrethe, født d. 1.-9.-1937, Ragna Irene, født d. 15.-7.-1939 og Sonja Elien, født d. 9.-9.- 1945.K.J.H. overtog gården d. 1.-3.-1939 fra Hans Damgaard Madsen.Ejendomsskyld 340.000. Areal 6 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1911 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1911, som er ombygget i 1975.DEBELVEJ 1, "DEBELGÅRD", LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388307.ARNE PETERSEN, gårdejer, født d. 19.-1.-1959, søn af Gerda og Asker Petersen, gift d. 25.- 8.-1979 med Birgit Christensen, operatør, født d. 29.-1.-1959, datter af Esther og Erik Christensen. Parret har børnene: Christian, født d. 24.-2.-1984, Sara, født d. 22.-7.-1986 og Thyra, født d. 6.-6.-1990.A.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1979 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, den har været i slægtens eje siden 1881 og dens historie kan føres tilbage til omkring 1700.Areal 66 ha., heraf tilkøbt 15 ha., desuden er der forpagtet 30 ha. Der er 10 ha. skov og plantage.Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1956 og 1992, ungdyrstald fra 1964, løsdriftsstald fra 1984, lade fra 1952 og maskinhus fra 1976, der er gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 100 årskøer, 120 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne Jersey og SDM. Der produceres til salg. På gården er der 3 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Der er en deltids medhjælper.DEBELVEJ 2, LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388032.TROELS LUND, gårdejer, født d. 17.-6.-1938, søn af Signe og Helge Lund, gift d. 19.-5.-1962 med Ingrid Andersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-6.-1941, datter af Anna Marie og Svend Julius Andersen. Parret har børnene: Anne Grethe, født d. 1.-5.-1963, Helge, født d. 19.-2.-1967 og Bjarne, født d. 12.-2.-1969.T.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1962 fra Marinus Kidholm Pedersen.



-164- Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha.Debelvej 2's stuehus er opført i 1952 og restaureret og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1952, som er løbende renoveret, lade fra 1952, som er ombygget til kvægstald i 1973, roehus og garage fra 1973 samt maskinhus og foderlade fra 1978. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 35 ungdyr af racerne RDM og SDM.Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg og der bruges en del maskinstation. T.L. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug.DEBELVEJ 4, "LINDEGÅRD", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388363.LEIF PHILIPP, gårdejer, født d. 25.-5.-1955, søn af Gerda og Egon Philipp, gift d. 9.-9.-1978 med Birthe Schultz, kontorassistent, født d. 6.-11.-1956, datter af Johanne og Hans Schultz. Parret har børnene: Stine, født d. 6.-6.-1978, Max, født d. 29.-9.- 1981, Randi, født d. 3.-9.-1984 og Nis, født d. 11.-5.-1989.L.P. er repræsentantskabsmedlem i MD og skolebestyrelsesmedlem ved Lindknud Skole, han har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1983 fra forældrene.Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet 11 ha.Stuehuset er opført i 1960 og udvidet i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1950, kvægstald fra 1972, svinestald og maskinhus fra 1965, lade fra 1979, som delvis er ombygget til kostald i 1984, maskinhus fra 1984 og foderlade fra 1984, som er udvidet i 1989, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 100 årskøer og 300 stk. opdræt af racen SDM, desuden produceres ca. 140 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning at stuehuset. På gården er ansat 1 fodermester.DEBELVEJ 10, "VESTERLUND", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388115.HANS MIKKELSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1938, søn af Hanne og Otto Mikkelsen, gift d. 21.-5.- 1960 med Ruth Lund, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-1.- 1938, datter af Sigrid og Alfred Lund. Parret har børnene: Otto, født d. 12.-9.-1961, Lene, født d. 2.-11.-1962, Bent, født d. 14.-3.- 1964 og Henning, født d. 2.-10.- 1967.H.M. udfører maskinstationsarbejde for andre. Han overtog gården i 1960 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene købte i 1884.



-165-Ejendomsskyld 930.000. Areal 31 ha., heraf 6 ha. skov. Derudover er der forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1935 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, som senere er moderniseret, svinestald fra 1971, lade fra omkring 1900, siden ombygget til bl.a. roekammer, lade fra 1976 og maskinhus fra 1972, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion, der sælges ca. 700 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og korntørreri med varm og kold luft.

tvillingerne Lars og Hanne, født d. 28.-11.-1966.G.F. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han

DRIVVEJ 2, "HULKÆRGÅRD", HULKJÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392111.GUNNAR FREDSLUND, gårdejer, født d. 20.-9.-1927, søn af Kirstine og Peder Fredslund, gift d. 2.-10.-1951 med Else Sørensen, født d. 4.-6.-1933, datter af Anna og Alfred Sørensen. Parret har børnene: Knud, født d. 7.- 2.-1952, Gert, født d. 14.-7.-1953, Bjarne, født d. 10.-4.-1955, ogovertog gården i 1953 fra PoulineSørensen. Areal 33 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1906 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1904, moderniseret i 1982, og maskinhus fra 1977. Gården drives med en bestand af fedekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FAURSKOVVEJ 46, "SØNDERGÅRD", ADSERSBØL, 6650 BRØRUP.PEDER MOSEVANG PEDERSEN, gårdejer, omtales under Adsersbølvej 22, Brørup.P.M.P. overtog gården d. 11.-9.-1989 fra Busk Rasmussen.Areal 30 ha.Stuehuset er opført i 1920 og restaureret løbende, svinestalden er opført i 1962.FAURSKOVVEJ 48, ADSERSBØL, 6650 BRØRUP.BENNY THOMSEN, specialarbejder, født d. 8.-1.-1968, søn af Annalise og Egon Thomsen.B.T. overtog gården i september 1986. Den har tidligere været ejet af hans bedsteforældre.Areal 15 ha.Stuehuset er opført før 1900, avlsbygningerne er opført af flere gange. Gården drives med en besætning på 8 ammekøer og 10 stk. opdræt af blandet race. Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.FIRRINGVEJ 2, "KIRKEGÅRD", TUESBØL, 6650 BRØRUP.HANS KRISTIAN MADSEN.H.K.M. overtog gården d. 1.-4.-1976 fra Marinus Søndergård Pedersen.Ejendomsskyld 490.000. Areal 20 ha., heraf 5,5 ha. eng.FOLDINGBROVEJ 40, NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381148.EGON PEDERSEN, gårdejer, født d. 6.-5.-1929, søn af Maren Egebjerg og Hans Peder Pedersen, gift d. 21.-11.-1959 med Else Gylling Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-3.-1937, datter af Johanne og Vilfred Jensen. Parret har børnene: Hanne, født d. 3.-6.-1960 og Flemming, født d. 18.-3.-1963. Datteren Dorthe, som var født d. 3.- 2.-1969, døde d. 6.-3.-1991.E.P. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Dorthea Pedersen.Ejendomsskyld 840.000. Areal 11 ha.



-166- Foldingbrovej 40's stuehus er opført i 1860, det er restaureret løbende og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1860, som er udvidet i 1949, svinestald fra 1972 samt farestald og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges 1.300 små- grise årligt. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
FOLDINGBROVEJ 42, "VESTERHEDE AGERGÅRD" NØRREBØL- LING, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381729.HOLGER PEDERSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1935, søn af Mag- dalene og Viggo Brun Pedersen, gift d. 20.-9.-1958 med Elisabeth Hansen, født d. 18.-3.-1935, datter af Johanne og Christian Hansen. Parret har børnene: Helen, født d. 11.-6.-1960, Christa, født d. 5.-1.-1965 og Jette, født d. 22.-12.-1967.H.P. overtog gården i 1967 fra Niels Pedersen. Gården blev i 1967 sammenlagt med Bromindevej 28, som H.P. overtog i 1958. I 1970 købte han desuden Foldingbrovej 48, som blev lagt til gården. Areal 31,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført omkring 1881 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948 og kvægstald, lade og roehus fra 1978. Gården drives med en bestand af 70 ungkreaturer. Der er 3 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til høst. FOLDINGBROVEJ 43, "BAKKEGÅRD", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381222.BENT GISSEL, entreprenør, født d. 29.-3.-1940, søn af Dagmar og Oluf Gissel Jensen, gift d. 21.- 9.-1963 med Else Jacobsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.- 8.-1942, datter af Johanne og Vilhelm Jacobsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 14.-1.-1965 og Oluf, født d. 27.-2.-1968.E.J. har været på husmandsskolen i Odense.B.G. driver entreprenørvirksomheden "Bakkegaard A/S" og har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1965 fra svigerfaderen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha. En del af jorden er udlejet.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, som er ombygget til lagerbygning og mandskabsrum, værksted fra 1965 og maskinhus fra 1973, som er udvidet 2 gange siden. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg, desuden er der 1 rendegraver, 2 gummigeder, 1 lastbil, 6 varebiler, materiel til vejunderføring med hydraulik og raket samt 1 flyvemaskine. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. I virksomheden er der ansat 7 mand.



-167-FOLDINGBROVEJ 44, "BØGELY", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381953. JØRGEN PETER HANSEN, gårdejer, født d. 18.-9.-1918, søn af Helene og Kresten Nielsen Hansen, gift d. 28.-7.-1942 med Carla Lorenzen, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-3.-1920, datter af Grethe og Hans Kristensen. Parret har børnene: Karen, født d. 18.-7.-1947 og Olav, født d. 23.-10.-1952. Datteren Gudrun, født d. 1.-10.- 1943, døde i 1986.J.P.H. overtog gården d. 3.-6.-1942 fra Ejner Lykke Hansen.Ejendomsskyld 390.000. Areal 9,7 ha. Jorden er bortforpagtet.Det ældre stuehus er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1950 samt lade, som er ombygget i 1970.FOLDINGBROVEJ 46, NØRBØLLING, 6650 BRØRUP.HANS KJÆR, husmand, født d. 27.-9.-1930, søn af Anna Sofie og Peter Kjær, gift d. 1.-11.-1952 med Ebba Kirstine Olsen, født d. 9.-12.-1925, datter af Marie og Marius Olsen. E.K.O. døde i 1988. Parret fik børnene: Olav, født d. 25.-4.-1954, Marianne, født d. 3.-10.-1955, Peter, født d. 2.-10.-1959 og Troels, født d. 18.-7.-1967.H.K. overtog gården i november 1956 fra Hans Christensen.Ejendomsskyld 540.000. Areal 9,2 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1850, ombygget og tilbygget i 1967 og 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1929, garage fra 1973 og maskinhus fra 1960. Der er 1 traktor på gården.FOLDINGBROVEJ 52, AATTE MARK, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381467.ERIK KRISTENSEN, husmand, født d. 18.-2.-1933, søn af Emilie og Alfred Kristensen, gift d. 23.-8.-1959 med Ketty Lunding Jensen, husmor, født d. 14.-8.-1936, datter af Martha og Viggo Jensen. Parret har børnene: Eva Emilie, født d. 21.-8.-1961, Frede, født d. 13.-12.-1964 og Jan, født d. 5.-2.-1969.E.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1959 fra Peter Sørensen.Ejendomsskyld 530.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng, som er bortforpagtet.Stuehuset er ombygget i 1964 og 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1936, som er ombygget flere gange og anvendes nu som svinestald, maskinhuset er opført i 1974. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 200 stk. slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, halvpart i mejetærsker og plansilo.FOLDINGBROVEJ 53 "HØNBORG", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381614.PEDER PEDERSEN, gårdejer, født d. 10.-5.-1943, søn af Mette Katrine og Marinus Pedersen. P.P. har børnene: Allan, født d. 3.-3.-1973, Katrine, født d. 7.- 9.-1976 og Martin, født d. 10.- 11.-1979.P.P. er ansat på Foldingbro Maskinstation. Han overtog gården d. 1.-1.-1972 fra forældrene.Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 750.000. Areal 19,1 ha., heraf 3 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.



-168-S tuehuset er opført omkring 1830, det er restaureret og udvidet ad flere gange. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1953, lade fra 1920 og garage fra 1930. FOLDINGGÄRDEVEJ 1, FOLDING- GÄRDE, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381136.ANDREAS KNUDSEN, gårdejer, født d. 23.-5.-1928, søn af Eline og Knud Knudsen, gift d. 25.-1.- 1953 med Esther Andersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 21.-5.-1930, datter af Käthe og Carsten Andersen. Parret har børnene: Anne Mette, født d. 15.- 10.-1953, Karen Lisbeth, født d. 24.-12.-1956, Knud Karsten, født d. 14.-6.-1961 og Hanne Margrethe, født d. 16.-1.-1965.E.A. er uddannet barneplejerske.A.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1952 fra Claus Clausen.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 24,4 ha. Der er frasolgt 2 ha. og forpagtet 8 ha. Stuehuset er opført i 1880, det er udvidet siden og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1961, svinestalden er ombygget til ungdyrstald i 1970, maskinhus fra 1976 samt lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.FOLDINGGÅRDEVEJ 2, FOLDING- GÅRDE, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 382190.SØREN NYBRO, gårdejer, født d. 19.-7.-1941, søn af Hansine og Kristian Nybro, gift d. 15.-1.-1966 med Ellen Staal, medhjælpende ægtefælle, født d. 2.-5.-1945, datter af Anna og Niels Staal. Parret har sønnerne: Per, født d. 18.-1.-1967 og Erik, født d. 20.- 2.-1972.S.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1970 fra Emil Jørgensen.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført i 1875 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1978, svinestald fra 1875 og maskinhus fra 1973, der er gylletank og indendørs plansilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 65 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.FOLDING KIRKEVEJ 1, "DAMKÆRGAARD", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381439.KNUD ERIK MORTHORST, gårdejer, født 4.-2.-1949, søn af Anny og Aksel Morthorst. K.E.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1989 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 37 ha., heraf 3,5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951, som er ombygget i 1974, lade fra 1991, foderlader fra 1973 og 1989 samt maskinhus fra 1979, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 44 årskøer,



-169- 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og lucerne. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehuset.FOLDING KIRKEVEJ 4, FOLDING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382295.ASGER JAKOB ANDERSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1933, søn af Kirstine og Hans Peder Andersen, gift d. 5.-10.-1963 med Gudrun Marie Holst, husassistent, født d. 5.-6.-1943, datter af Kirstine og Aage Holst. Parret har børnene: Robert, født d. 4.- 2.-1964, Carsten, født d. 6.-3.-1968 og Charlotte Kirstine, født d. 8.-9.-1973.A.J.A. er ansat som specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Gustav Sørensen.Ejendomsskyld 690.000. Areal 9 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1938 og udvidet i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938 og lade fra 1990. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer med opdræt af racen Charolais. Der produceres korn til salg. På gården er der 1 traktor og der bruges maskinstation. A.J.A. er medlem af Vigsminde Vindmøllelaug.FOLDING KIRKEVEJ 6, "MARIELUND", FOLDING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381956. PEDER HÅRH BRUUN, gårdejer, født d. 27.-8.-1940, søn af Inga og Thyge Bruun, gift d. 4.-1.-1969 med Rigmor Nielsen, hjemmehjælper, født d. 14.-9.-1950, datter af Petra og Gunner Nielsen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 20.-4.-1969, Jesper, født d. 29.-8.-1970 og Jacob, født d. 18.-4.-1975.P.H.B. er menighedsrådsmedlem i Folding sogn og har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 19.-12.-1968 fra faderen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1868 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1958, som er udvidet i 1976, lade fra 1976 og svinestald fra 1965, som er ombygget til ungdyrstald i 1976, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 43 årskøer, 60 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og varm lufts tørreri. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.FOLDING KIRKEVEJ 17, "SKOVLYST", FOLDING, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381497.IB VESTER, gårdejer, født d. 1.-1.-1936, søn af Ruth og Jens Vester, gift d. 4.- 3.-1961 med Ellen Margrethe Thomsen, født d. 1.- 10.-1939, datter af Maren Johanne og Leo Thomsen. Parret har børnene: Jens Iver, født d. 2.-12.-1961,Leif, født d. 13.-2.-1963 og Tina, født d. 9.-12.-1966.I.V. er bestyrelsesmedlem i Brørup Landboforening og har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1854.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført i 1853 og restaureret i 1919. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald fra 1853, som er restaureret senere, svine- og hestestald fra 1943, kartoffelhus fra 1942, lade fra 1853 og maskinhus fra 1965. Gården drives med en besætning på 3 ammekøer + opdræt af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler, græsfrø og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffellægger, plansilo og varm lufts tørreri. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.



-170- GL. KIRKEVEJ 9, "DALGAARD", TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-392621.LEO PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-12.-1929, søn af Birthe og Andreas Pedersen, gift d. 8.-11.- 1952 med Erna Linda Svendsen, født d. 16.-2.-1934, datter af Alma og Svend Henry Svendsen. Parret har børnene: Jonnie, født d. 25.-11.-1954, Jette, født d. 18.-6.-1957, Andreas, født d. 4.- 2.-1964 og Anni, født d. 7.-7.- 1975. L.P. overtog gården d. 12.-7.-1990 fra Erik Gertsen.Areal 19,2 ha., heraf 0,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1914 og 1980, svinestald fra 1914, lade fra 1980 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise årligt; desuden er der 7 dådyr, 10 ammekøer og 15 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.HOVBORGVEJ 53, LINDKNUD, 6650 BRØRUP.HANS LAURSEN, gårdejer, omtales under Lindknudvej 24, 6650 Brørup.H.L. overtog gården i 1971, han solgte den i 1975 til svigerforæl- drene Kirstine og Peder Meyer og købte den tilbage i 1992. Svigerfaderen bor på gården. Areal 16,6 ha.Stuehuset og kvægstalden er opført i 1927.
HOVBORGVEJ 55, "DEBEL NYGÅRD", LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388231. ERIK ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-1.-1946, søn af Anna og Kristen Andersen, gift med Esther Jepsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.-1.-1947, datter af Niko og Jens Eriksen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 18.-9.-1968, Jette, født d. 3.-9.-1973 og Lise, født d. 26.-2.-1984.E.A. er kredsrepræsentant i MD-Food og menighedsrådsmedlem ved Lindknud Kirke, han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Johanne og Vagn Mikkelsen.Ejendomsskyld 1.050.000 før jordtilkøb. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført i 1870 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1950, maskinhus fra 1976 og kalvestald, som er ombygget i 1983, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der produceres græs til pillefabrikation. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.HOVBORGVEJ 72, GILBJERG, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388288.FLEMMING MIKKELSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1955, søn af Hanne og Jens Mikkelsen, gift d. 4.-11.-1978 med Susanne Jensen, pædagog, født d. 25.-12.-1956, datter af Ebba og Børge Jensen. Parret har børnene: Thomas, født d. 8.-1.-1975, Anne Kathrine, født d. 10.-4.-1979 og Jacob, født d. 27.-5.-1983.F.M. har været på Borris og Midtjyllands landbrugsskoler. Han overtog gården i august 1981 fra Kaj Andersen.



-171- Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 4 ha. skov m.m. Derudover er der forpagtet 6 ha. Hovborgvej 72's stuehus er opført i 1959. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, som er ombygget i 1977, kalvestald fra omkring 1979 og maskinhus fra 1977. Gården drives med en besætning på 37 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HOVBORGVEJ 78, KLELUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388118. KRISTEN BRUUN KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1950, søn af Mette og Peder Kristiansen, gift d. 27.-4.-1974 med Margrethe Obeling, fuldmægtig, født d. 19.-8.-1953, datter af Ingrid og Hans Obeling. Parret har børnene: Gitte, født d. 3.-9.-1974, Claus, født d. 8.-2.-1977 og Søren, født d. 25.-9.-1984.K.B.K. overtog gården i 1976 fra Mads Lykke.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 13,2 ha.Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931, som er ombygget til svinestald, svinestald fra 1966, klimastald fra 1985 og lader fra 1931 og 1979. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt. Der produceres korn til salg. På gården er der 1 traktor, der bruges en del maskinstation. HOVBORGVEJ 80, KLELUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388114. HOLGER HANSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1931, søn af Sine og Hans Peder Hansen, gift d. 20.-10.-1957 med Karen Elisabeth Lauridsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-3.-1937, datter af Gerda og Peter Bilde Lauridsen. Parret har børnene: Doris, født d. 28.-8.-1958, Inga, født d. 21.-9.-1959, Lars Peter, født d. 27.- 2.-1964, Sonja, født d. 20.-10.-1967 og Margit, født d. 7.-4.-1974.K.E.L. og H.H. har begge været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. De overtog gården i november 1956 fra H.H.'s bror Ejnar Hansen.Ejendomsskyld 980.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 4 ha. plantage m.m. Stuehuset er opført i 1977, det gamle stuehus fra 1912 er indrettet som garage m.m. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1968, lade fra 1959 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en mindre kødkvægsbesætning af racen Limousine. Der er 2 traktorer og der bruges lidt maskinstation.



-172-HOVEDVEJEN 38, "SKOVHØJ", PRÆSTKÆR, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381726.SVEND EG, gårdejer, født d. 3.-3.-1934, søn af Martha og Christian Eg, gift d. 12.- 5.-1961 med Bodil Kirstine Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 30.-7.-1940, datter af Marie og Marinus Nielsen. Parret har børnene: Marie, født d. 30.-1.-1962, Kurt, født d. 15.-3.-1964 og Nina, født d. 17.-3.-1973.S.E. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra Holden Lykke.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 46 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1936, svinestald og maskinhus fra 1965, foderhus fra 1968 og maskinhus fra 1975, som er udvidet i 1990. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres 300 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm lufts tørreri.

1970. K.B. er sekretær i Dansk Kirke i udlandet.

HYLDELUND BAKKEVEJ 8, "DALVANG", HYLDELUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388107.NIELS HOLGER HANSEN, født d. 14.-8.-1932, søn af Karen og Hans Christian Hansen, gift d. 16.-5.-1958 med Karen Bruun, organist, født d. 26.-12.-1937, datter af Marie og Christian Bruun. Parret har børnene: Hans Christian, født d. 12.-4.-1959, Hanne Marie, født d. 19.-2.-1961 og Trine Merete, født d. 19.-1.-N.H.H. er folketingskandidat for Kristelig Folkeparti og han har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra forældrene, som overtog den i begyndelsen af 1920'erne. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene opførte omkring 1880.Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1931 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som er udvidet i 1957, svinestald fra 1966, lade fra 1957 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges ca. 150 stk. slagtesvin årligt; desuden er der 20 kvier af racen SDM og 300 høns. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og portionstørreri. N.H.H. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HYLDELUND BAKKEVEJ 10, "LILLE KIDHOLM", ADSERSBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388135.HANS ANDERSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1909, søn af Kristine og Hans Peder Andersen, gift d. 4.-12.-1943 med Mathe Karoline Marie Sørensen, født d. 22.-12.-1917, datter af Dorthea Margrete og Ole Nielsen Sørensen. Parret har børnene: Hanne Thea, født d. 6.-5.-1942, Svend Ove, født d. 22.-1.-1951 og Anne Grethe, født d. 10.-8.-1961. H.A. overtog gården i oktober 1945 fra Nis Hansen.Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført i 1892. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1892 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en mindre kødkvægsbesætning. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.HYLDELUNDVEJ 9, KLELUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388059.ARNE HANSEN, gårdejer, født d. 21.-3.-1950, søn af Birte og Hans Erik Hansen, gift d. 24.-6.-1984 med Karen Hjort, pakkedame, født d. 27.-8.-1955, datter af Inger og Christian Hjort. Parret har børnene: Tina, født d. 12.-11.-1984, Jesper, født d. 27.- 9.-1986 og Mette, født d. 7.-3.-1988.



-173- Arne Hansen er ansat på en plastfabrik og udfører høstarbejde for andre landmænd, han har været på Midtjyllands Landbrugsskole og overtog gården i 1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene opførte omkring 1895.Ejendomsskyld 870.000. Areal 19 ha. og der er forpagtet 15 ha. Det oprindelige stuehus blev nedbrudt i 1985 og s vinestalden fra1968 blev ombygget til stuehus i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1920 og lade fra omkring 1935. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og kartofler. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, portionstørreri. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.KIDHOLMVEJ 2, "KIDHOLM", ADSERSBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388037.HENNING OLSEN, gårdejer, født d. 14.-4.-1940, søn af Dagmar og Henry Olsen, gift d. 17.-2.-1962 med Else Guldborg, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-6.- 1942, datter af Petra og Marius Guldborg. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 4.-6.-1962, Jan, født d. 2.-1.-1964 og Tommy, født d. 30.-3.-1970.H.O. er auktionarius ved Brørup Landboauktion og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1967 fra Gunner Kristiansen.Ejendomsskyld 1.820.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 28 ha.Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, kalvestald med foderlade fra 1984 og maskinhuse fra 1976 og 1988. Gården drives med en besætning på 66 årskøer, 100 ungdyr og 35 slagtekalve af racen Jersey. Der produceres korn til salg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. H.O. er medlem af Lindknud Vindmøl- lelaug. Der bruges lidt maskinstation. KIDHOLMVEJ 4, "BØGELY", ADSERSBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388185.JENS PEDER JAKOBSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1931, søn af Marie og Karl Jakobsen, gift d. 11.-10.-1958 med Gerda Bisgaard, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-11.-1931, datter af Valborg og Anthon Bisgaard. Parret har datteren Tove, født d. 30.-7.- 1959.J.P.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1958 fra Godtfred Larsen.Ejendomsskyld 1.170.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 2 ha. er skov. Desuden er der forpagtet 16 ha.



-174-Stuehuset er opført i 1900 og restaureret og udvidet i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1962, maskinhus fra 1974 og foderlade fra 1978, som er udvidet i 1983. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 55 stk. opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. J.P.J. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

1968 fra Robert Pedersen.

KIDHOLMVEJ 9, "DALGÅRD", ADSERSBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388262.PEDER HANSEN, gårdejer, født d. 29.-12.-1938, søn af Dagny og Anker Hansen, gift med Grethe Jensen, rengøringsassistent, født d. 8.-1.-1947, datter af Else og Johannes Jensen. Parret har børnene: Gitte, født d. 28.-5.-1969, Tommy, født d. 3.-4.-1971 og Jesper, født d. 31.-8.-1977.P.H. har været på Rudkøbing Landbrugs- og Husholdningsskole. Han overtog gården d. l.-ll.-Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29,5 ha., der er desuden forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1942. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, ungdyrstald, som er opført af flere gange og ombygget i 1977, maskinhus fra 1976 og lade, som er udvidet i 1952, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 50 stk. opdræt af racen SDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.KJELDBJERGVEJ 7, "NYGÅRD", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388314.LARS HVELPLUND, gårdejer, født d. 17.-3.-1955, søn af Agnes og Sigurd Hvelplund, gift d. 30.- 7.-1983 med Bodil Riber Jensen, adjunkt, født d. 27.-11.-1958, datter af Ellen og Finn Riber Jensen. Parret har børnene: Jakob, født d. 20.-9.-1984, Agnethe, født d. 28.-2.-1986, Ida, født d. 30.-5.-1989 og Johanne, født d. 20.-5.-1991.L.H. har været på Ladelund og Midtjyllands landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-12.-1977 fra forældrene, som købte den i 1940.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 10 ha., desuden er der forpagtet 30 ha. Der er 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført omkring 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, som er moderniseret og udvidet i 1986, ungdyrstald fra 1980, svinestald fra 1938, som er ombygget til kvægstald, lade fra 1942 og maskinhus fra 1975, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og 80 stk. opdræt af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og korntørreri. L.H. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.KÆRVEJ 5, "BIRKEGAARD", LANGESKOV, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381391.HANS BLOCH, gårdejer, født d. 10.-6.-1935, søn af Klara og Viggo Bloch, gift d.5.-11.-1960 med Gudrun Troelsen Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-8.-1937,



-175- datter af Elna og Jens Troelsen Jensen. Parret har børnene: Lars, født d. 20.-9.-1961, Lisbeth, født d. 8.-6.-1964 og Finn, født d. 22.-1.-1966.Hans Bloch har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 29.-7.-1960 fra forældrene. Sønnen Finn, som har været på landbrugsskole, overtog halvpart i gården d. 1.-6.-1991. Nuværende ejere er 3. og 4. generation.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 58,8 ha., heraf tilkøbt 45 ha., desuden er der lejet 41,2 ha. Der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1920 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, som er renoveret i 1973, ungdyrstald, kostald fra 1971 og lader fra 1920 og 1978. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 60 ungdyr og 40 slagte- kalve af racen SDM; desuden er der 5 moderfår samt 2 ammekøer og 2 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LADELUNDVEJ 59, "LUNDGÅRD", 6650 BRØRUP, tlf. 75-383547.JENS HUNDEBØL, overassistent og gårdejer, født d. 20.-10.-1957, søn af Helga og Peter Hundebøl, gift d. 2.-4.-1988 med Lone Jensen, gårdejer og sygeplejerske, født d. 12.-9.-1959, datter af Birte og Poul Jensen. Parret har sønnerne: Frands, født d. 30.-11.-1988 og Per, født d. 24.-5.-1991.Ægteparret overtog gården i juli 1986 fra Anna Lind.Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,6 ha. Jorden er udlejet.Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i perioden 1986-1990. Avlsbygningerne består af fårestald, som er restaureret omkring 1990, og lade fra 1980. Gården drives med en besætning på 6 moderfår.LINDKNUDVEJ 16, GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381830. TOM KLAUSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1955, søn af Karen Margrethe og Søren Klausen, gift d. 11.-6.-1983 med Lena Johansen, hjemmehjælper, født d. 29.-9.- 1958, datter af Ellen og Robert Johansen. Parret har børnen: Mads, født d. 31.-3.-1982, Marie, født d. 31.-12.-1983 og Mille, født d. 10.-5.-1992.T.K. overtog gården i 1987 fra Knud Jørgensen.Areal 17,6 ha., desuden er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1990/91 efter brand. Avlsbygningerne, som er genopført efter brand, består af kvægstald fra 1991 og maskinhuse fra 1975 og 1989. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges ca. 275 stk. slagtesvin årligt; desuden er der en besætning på 16 ammekøer og 20 stk. opdræt af blandet race. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri.LINDKNUDVEJ 17, BØGESKOV, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388246.POUL ARNE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 3.-3.-1941, søn af Anna og Karl Åge Jørgensen, gift d. 30.-10.-1964 med Bodil Marie Jepsen, født d. 18.-3.-1939, datter af Kristine og Karl Jepsen. Parret har sønnerne: Lars, født d. 29.-7.-1971 og Klaus, født



-176- d. 1.-6.-1973.Poul A. Jørgensen har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.-2.-1967 fra Signe og Jes Poulsen.Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 12,4 ha. Derudover er der forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1876 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderlade fra 1977, svinestald fra1973, maskinhus fra 1969 og lade, vaskehus m.m. fra 1876, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 100 stk. opdræt af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, frøgræs og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LINDKNUDVEJ 20, "NØRSKOV", NR. GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381802.NIELS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-6.-1931, søn af Johanne Marie og Anders Kristian Nielsen, gift d. 20.-5.-1959 med Rigmor Pedersen, sygehjælper, født d. 8.-8.-1938, datter af Helga og Julius Larsen Pedersen. Parret har børnene: Carsten, født d. 14.-3.-1960, Birgitte, født d. 3.-4.-1961, Kjeld, født d.25.-4.-1963, Helga, født d. 6.-4.-1965 og Hanne Marie, født d. 22.-8.-1969.N.K.N. er revisor ved Gjerndrup Plantage og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1958 fra forældrene, som købte den i 1918.Areal 28 ha., heraf 3 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1913. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, lade fra 1928, roehus fra 1966 og maskinhus fra 1976. Gården drives som avlscenter med en besætning på 250-300 kaniner af racen Hvid Land. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. LINDKNUDVEJ 24, BØGESKOV, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388267. HANS LAURSEN, gårdejer, født d. 12.-10.-1946, søn af Johanne og Viggo Laursen, gift d. 14.-8.- 1971 med Karen Meyer, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-6.- 1949, datter af Kirstine og Peder Meyer. Parret har børnene: Peter, født d. 7.-5.-1972, Henning, født d. 12.-8.-1975 og Merete, født d. 23.-2.-1977.H.L. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra s viger forældrene, som købte den i 1932. Areal 33 ha., heraf 1 ha. fredskov. Derudover er der forpagtet 28 ha.Stuehuset er opført i 1928. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928, som er udvidet i 1975 og 1980, kviestald og lade fra 1976, kalvestald og foderlade fra 1980, der er 2 gylletanke og 1 udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 års-



-177- køer, 80 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.H.L. ejer og driver også Hovborgvej 53, 6650 Brørup. LINDKNUDVEJ 27, LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388204. SVEND JENSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1919, søn af Johanne og Niels Jacob Jensen, gift d. 9.-10.-1958 med Annelise Pedersen, født d. 10.-9.-1936, datter af Henny Vitta Zenia og Henry Pedersen. Parret har børnene: Ole, født d. 20.-12.-1958, Ulla, født d. 31.-6.-1961, Jytte, født d. 12.-12.-1963, Niels Jacob, født d. 17.-4.-1967, Ingerlise, født d.19.-7.-1972 og Henrik, født d. 21.-7.-1974.S.J. overtog gården, som tidligere har været i slægtens eje, d. 1.-3.-1951 fra Christian Christensen.Ejendomsskyld 520.000. Areal 23 ha.Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret og udvidet i 1966. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900, som er udvidet i 1956, hønsehus fra 1957 og lade fra 1900, som senere er udvidet. Gården drives med en besætning på 12 ammekøer og 24 stk. opdræt af racen Simmentaler. Der er 1 traktor på gården og der bruges maskinstation til markarbejdet.LINDKNUDVEJ 28, "DAMHUS", BØGESKOV, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388111.ERLING KOCH PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1938, søn af Ellen Kirstine Koch og Peder Valdemar Pedersen, gift d. 24.-3.-1963 med Sonja Elisabeth Søgaard, født d. 21.-2.-1942, datter af Edith og Jeppe Peder Søgaard. Parret har børnene: Marianne, født d. 11.-5.-1963, Carsten, født d. 14.-11.-1967 og Christina, født d. 2.-4.-1973.E.K.P. er ansat com chauffør. Han overtog gården d. 1.-12.-1984 fra Svend Aage Thomsen. Areal 23 ha.Stuehuset er opført i 1926. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1926 og 1953, svinestald, lade fra 1953 og maskinhus fra 1964. Gården drives med en besætning på 5 ammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges lidt maskinstation.LINDKNUDVEJ 33, "LILLE MOSEGÅRD", LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388105. EJNAR JOCHUMSEN, gårdejer, født d. 1.-3.-1919, søn af Hansine og Johannes Jo- chumsen, gift d. 18.-5.-1944 med Lilly Hansen, født d. 5.-10.-1918, datter af Marie og Andreas Hansen. Parret har børnene: Else Marie, født d. 16.-9.-1945, Anna Rigmor, født d. 30.-12.-1946, Hans Ole, født d. 2.-1.-1948, død i 1969, Niels Åge, født d. 13.- 4.-1950 og Karl Erik, født d. 9.-4.-1964.E.J. overtog gården i 1944 fra Jacob Bonde Pedersen.Areal 37 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 6 ha. plantage.



-178-Stuehuset er opført i 1934 og udvidet senere. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, maskinhus fra 1977 og kvægstald fra 1907, som er moderniseret af nuværende ejer. Gården drives med en besætning på 16 årskøer og 34 stk. opdræt af blandet race. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til høst.

44 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er ca. 3 ha. skov.

LÆBORGVEJ 47, "SØVANG- GAARD", LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388188.GREGERS STÆRK NIELSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1963, søn af Johanne Stærk og Søren Nielsen.G.S.N. har været på Ladelund og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-8.-1989 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.600.000. ArealStuehuset er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, som er ombygget til farestald i 1986, drægtighedsstald fra 1970, som er ombygget i 1986, klimastald fra 1989, hestestald fra 1933, som er ombygget til svinestald i 1991, maskinhuse fra 1955 og 1976 samt lade fra 1955, som er ombygget i 1991, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 3.500 smågrise og 400 stk. slagtesvin årligt. Der produceres ærter til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. G.S.N. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Der bruges lidt maskinstation.LÆBORGVEJ 54, "NORDHOLM", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-368053.KARLO HANSEN, gårdejer, født d. 1.-8.-1919, søn af Marianne og Hans Hansen, gift d. 30.-4.-1944 med Helga Mikkelsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.-7.-1923, datter af Anna og Frederik Mikkelsen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 27.- 5.-1944, Adolf Heinrich, født d. 14.-2.-1946, Karen Margrethe, født d. 1.-1.-1949, Hans Frederik, født d. 29.-8.-1953 og Sonja Anette, født d. 31.-1.-1958.K.H. overtog gården d. 1.-5.-1944 fra Jens Jensen.Ejendomsskyld 550.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført omkring 1885 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, svinestald fra 1938, som er moderniseret i 1950, lade fra 1950 og maskinhus fra 1949. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges 950 smågrise årligt, desuden er der 4 ammekøer med opdræt. Der er 1 traktor og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.LÆBORGVEJ 60, LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388291. SIGURD HØJEN, født d. 23.-1.- 1918, søn af Karen og Niels Højen, gift d. 17.-9.-1965 med Annelise Rasmussen, født d. 31.- 3.-1927, datter af Anna og Sti- gaard Rasmussen. Parret har datteren Birthe, født d. 24.-10.- 1966.S.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1947 fra Åge Holm.Areal 11,9 ha. Der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1935. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1958 samt hønsehuse fra 1946 og 1950. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården.



-179-

28.-8.-1979 og Katrine, født d. 6.-11.-1988.S.Aa.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. 1991 fra forældrene, som købte den i 1955.

LÆBORGVEJ 62, "EGELY", LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388065.SVEND AAGE HANSEN, gårdejer, født d. 23.-9.-1952, søn af Inger og Ejner Hansen, gift d. 1.-5.-1976 med Berit Kristina Olsen, kontorassistent, født d. 24.-7.- 1954, datter af Ulla og Kurt Olsen. Parret har børnene: Kristina, født d. 1.- 4.-1977, Klaus, født d.Han overtog gården d. 27.-12.-Areal 54 ha., heraf 6 ha. vej, mose og plantage.Det oprindelige stuehus er opført i 1861 og udvidet i 1965. Et nyt stuehus blev opført i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, som er udvidet i 1969 og ombygget til sostald i 1979, sostald fra 1976, silo og kværnrum fra 1966, halmlade fra 1972 og maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Der produceres ærter til salg. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.LÆBORGVEJ 68, "LINDKNUD- GAARD", LINDKNUD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388104.VILLY JAKOBSEN BRANDT, gårdejer, født d. 9.-5.-1931, søn af Ane Kristine og Jens Peter Hansen Brandt, gift d. 31.-3.-1962 med Inge Kathrine Damgaard Madsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.-2.-1944, datter af Emma Brandt Fåborg og Vagn Leo Damgaard Madsen. Parret har tvillingerne: Carsten og Henrik, født d. 3.-7.-1969 og datteren Birgit, født d. 12.-7.-1972.V.J.B. overtog gården d. 1.-5.-1958 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Areal 27,6 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Derudover er der forpagtet 8 ha.Stuehuset er restaureret og udvidet i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald, garage, malkerum og værksted fra 1966, spaltestald og foderlade fra 1981, lade fra 1931 og maskinhus fra 1971, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 38 årskøer og 70 stk. opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 slamsuger og korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.MØLLEBJERGVEJ 2, "MØLLE- BJERGGÅRD", OKSLUND, 6650 BRØRUP.HENNING POULSEN, gårdejer, født d. 3.-5.-1940, søn af Eva og Andreas Frederik Poulsen, gift d. 1.-12.-1962 med Birgit Olsen, født d. 3.-12.-1943, datter af Else og Eli Olsen. Parret har børnene: Karl, født d. 29.-2.-1964, Erik, født d. 13.-3.-1966, Jens, født d. 15.-1.-1971, Søren, født



-180- d. 26.-2.-1972 og Kirsten Marie, født d. 4.-10.-1976.H.P. overtog gården, som har været i slægtens eje igennem flere generationer, d. 1.-11.-1963 fra forældrene.Areal 44 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført i 1885. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, maskinhus fra 1982, de øvrige avlsbygninger er ombygget løbende. Gården drives som et alsidigt landbrug. MØLLEBJERGVEJ 3, "OKSLUND- GÅRD", OKSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388169.HEDEVIG MORTENSEN, født d. 17.-2.-1920, datter af Olene og Morten Peder Mortensen, gift d. 11.-7.-1941 med Anders Pedersen, gårdejer, født d. 7.-3.-1910, søn af Mette Marie og Kristian Pedersen. A.P. døde i 1991. Parret fik børnene: Leif, født d. 20.-6.- 1942, død i 1992, Tove, født d.4.-2.-1944, død i 1983, Lilly, født d. 5.-9.-1946, Arne, født d. 26.-5.-1951, Eva, født d.16.-6.-1953, død i 1981, og Jan, født d. 26.-6.-1958.A.P. overtog gården i 1941 fra forældrene, som overtog den i 1915. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene købte i 1912.Der er bortforpagtet 30 ha. og der er 5,5 ha. plantage; desuden er der frasolgt 45 ha. Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, vesterhus med garage m.m. samt lade fra omkring 1881 og maskinhus fra omkring 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MØLLEVEJ 4, "AAGAARD", SURHAVE, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381889.THOMAS CHRISTIAN CHRISTENSEN, gårdejer, født d. l.-ll.- 1953, søn af Jørgine og Verner Christensen, gift d. 17.-6.-1989 med Lene Clausen, kontorassistent, født d. 10.-4.-1955, datter af Edith og Ruben Clausen. Parret har børnene: Rune, født d. 6.- 2.-1976, Louise, født d. 25.-10.- 1979 og Christian, født d. 17.-4.-1991.T.C.C. er kommunalbestyrelsesmedlem i Brørup Kommune og er formand for Menighedsrådet i Brørup Sogn, han har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården, der har været i slægtens eje siden 1946, d. 16.-8.-1975 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,3 ha., heraf 5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, ungdyrstald fra 1975, lade fra 1929 og foderlade fra 1978, der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der produceres korn til salg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.MØLLEVEJ 8, "NØRTOFT", SURHAVE, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381886.HANS KRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1938, søn af Mette Katrine og Broder Madsen.H.K.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 10.-1972 fra moderen.



-181-Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 18 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, som er ombygget efter brand i 1938 og siden ombygget og udvidet flere gange, ungdyrstald og lade fra 1973, løsdriftsstald fra 1983 og foderlade fra 1978, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Der produceres raps til salg. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg, der bruges maskinstation.MØLLEVEJ 10, "HØJAGER", HULKÆR, 6650 BRØRUP, tlf. 75-392248.VAGNER JENSEN, gårdejer, født d. 14.-5.-1938, søn af Sara og Peter Jensen, gift d. 19.-5.-1962 med Mina Ladegaard, medhjælpende ægtefælle, født d. 31.-7.-1938, datter af Inger og Johannes Ladegaard. Parret har sønnerne: Peter, født d. 1.-12.-1962, Michael, født d. 30.-3.-1967 og Søren, født d. 1.-7.-1970.V.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1962 fra Chr. Bach Andersen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4,3 ha. Derudover er der for- pagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange, senest i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, lade fra 1927, som er ombygget til stald i 1964, maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1986, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er spise- og industrikartofler. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager samt diverse kartoffelmaskiner. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRBØLLINGVEJ 4, "KANNE- BÆKLUND", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381628.PEDER ROSTGAARD KNUDSEN, gårdejer, født d. 6.-7.-1932, søn af Eline Rostgaard og Knud Knudsen, gift d. 19.-12.-1957 med Jenny Laugesen, kontorassistent, født d. 8.-1.-1934, datter af Else og Kristian Laugesen. Parret har børnene: Else Marie, født d. 9.-9.-1960, Elin, født d. 2.-1.-1964 og Knud Kristian, født d. 15.-11.-1968. P.R.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1957 fra Niels Mikkelsen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1924 og restaureret omfattende siden. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, som er moderniseret siden, lade fra 1924, som er ombygget til kreaturstald, roehus fra 1965 og maskinhus fra 1970, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.NØRBØLLINGVEJ 11, "STENAGERGAARD", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381466.MICHAEL HANSEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1922, søn af Kathrine og Hans Peter Hansen, gift d. 8.-12.-1956 med Andrea Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d.



-182- 10.-5.-1933, datter af Laura og Johannes Jensen. Parret har sønnen Ole, født d. 27.-2.-1963. Michael Hansen har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1956 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 64,6 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er desuden forpagtet 50 ha. Stuehuset er opført i 1912 ogrestaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, som er ombygget i 1986 til maskinhus og værksted, svinestald fra 1900, som er ombygget i 1983 til kornopbevaring, lade fra 1913 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er industri- og læggekartofler, korn, raps, ærter, frøgræs og roer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, diverse kartoffelmaskiner, plansilo og kold lufts tørreri.NØRRE VITTRUPVEJ 1, "NØRREVANG", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 388321.HENNING MORTHORST, gårdejer, født d. 24.-12.- 1955, søn af Ketty og Mogens Morthorst, gift d. 23.-7.-1977 med Marianne Jensen, husassistent, født d. 3.-6.-1957, datter af Anna og Viggo Jensen. Parret har børnene: Thomas, født d. 10.-8.-1991. 15.-4.-1977, Rene, født d. 2.-12.-1979 og Martin, født d.H.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1977 fra forældrene, som købte den i 1945. Gården er udstykket fra "Vittrupgård" i 1939.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31 ha., heraf 3 ha. skov. Derudover er der forpagtet 19 ha.Stuehuset er opført i 1939. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1939 og 1983, kalvestald, som i 1983 er indrettet i et tidligere roehus, malkemaskinehus fra 1972, værksted og garage fra 1954 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 36 årskøer og 50 stk. opdræt af racen SDM, desuden er der 7 ammekøer og 10 stk. opdræt af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. H.M. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Faderen Mogens Morthorst hjælper til på gården og der bruges en del maskinstation. NØRRE VITTRUPVEJ 2, "VITTRUPGÅRD", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388181.TAGE SKRIVER KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 13.-12.-1937, søn af Frida og Karl Kristiansen, gift d. 26.-12.-1964 med Signe Riiskjær Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-4.-1945, datter af Marie og Harald Hansen. Parret har børnene: Lars, født d. 5.-11.-1965, Rita, født d. 18.-2.-1967, Jette, født 5.-1.-1969



-183- og Berit, født d. 13.-7.-1976. T.S.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Svend Bovlund.Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 5,3 ha., der er 2,3 ha. eng. Stuehuset er opført omkring 1880, restaureret og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er udvidet i 1976 og renoveret i 1981, halvdelen af stalden blev ombygget til svinestald i 1992, svinestald fra 1970, maskinhus fra 1974 og foderlade fra 1976, som er ombygget til svinestald i 1992. Gården drives med en svineproduktion, der sælges ca. 1.200 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, og der bruges lidt maskinstation. NØRRE VITTRUPVEJ 3, VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 388251.HENNING ARENHOFF ERIKSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1936, søn af Nikoline og Jens Eriksen, gift d. 19.-12.-1959 med Hanne Marie Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.-2.-1941, datter af Karen Sørensen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 7.-11.-1963 og Susanne, født d. 24.-8.-1965.H.A.E. overtog gården i begyndelsen af 1960'erne fra Emil Sørensen. Gården brændte i 1985.Areal 3 ha.Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af hestestald og maskinhus fra 1989. H.A.E. ejer og driver også Nørre Vittrupvej 6, 6650 Brørup.NØRRE VITTRUPVEJ 4, VIT- TRUP, 6650 BRØRUP.BJARNE ARENHOFF ERIKSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1963, søn af Hanne Marie og Henning Aren- hoff Eriksen, gift med Anette Meng, klinikassistent, født d. 25.-5.-1971, datter af Margit og Bent Meng.B.A.E. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra Stinne og Karl Jepsen.Ejendomsskyld 900.000. Areal 20 ha.Stuehuset, som er udlejet, er opført omkring 1900. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1965. Gården drives sammen med Nørre Vittrupvej 6, Brørup.NØRRE VITTRUPVEJ 6, "BAUN- GÅRD", VITTRUP 6650 BRØRUP. HENNING ARENHOFF ERIKSEN, gårdejer, omtales under Nørre Vittrupvej 3, 6650 Brørup.På gården bor sønnen Bjarne Arenhoff Eriksen sammen med Anette Meng, klinikassistent, født d. 25.-5.-1971, datter af Margit og Bent Meng.B.A.E. har været på Ladelund Landbrugsskole.H.A.E. driver Vittrup Maskinstation fra gården, som han overtog i 1959 fra Mikael Madsen.



-184-Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 1,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1938 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, svinestald fra 1965, maskinhus fra 1970 og kartoffelhus fra 1965, som er ombygget til hestestald. Gården drives med en besætning på 18 ammekøer og 22 stk. opdræt af racen Simmentaler, desuden er der 10 travheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri samt en alsidig maskinpark for drift af landbrugsmaskinstation.H.A.E. ejer og driver også Nørre Vittrupvej 3, 6650 Brørup.NØRRE VITTRUPVEJ 8, "TREHØJE", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388171.ANTON STRAARUP, gårdejer, født d. 26.-11.-1924, søn af Dorthea og Iver Straarup, gift d. 13.-3.-1954 med Ellen Ringgaard, født d. 10.-1.-1927, datter af Johanne og Peder Ringgaard. Parret har børnene: Hanne Margrethe, født d. 21.-4.-1954, Birthe, født d. 13.-10.-1957, Astrid, født d. 5.-7.-1961 og Iver, født d. 8.-9.-1964.A.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Andreas Bruun.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 58,7 ha., heraf 6 ha. skov. Jorden og avlsbygningerne er bortforpagtet til sønnen Iver.Stuehuset er restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af ungkreatur stald, svinestald og maskinhus, som er ombygget til kornmagasin i 1989, og maskinhus fra omkring 1975. På gården er der plansilo og korntørreri med varm og kold luft.NØRRE VITTRUPVEJ 10, "RÆVEBAKKEGÅRD", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 388196.IVER STRAARUP, gårdejer, født d. 8.-9.-1964, søn af Ellen og Anton Straarup.I.S. har været på Ladelund, Midtjyllands og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra forældrene, som købte den i 1954.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 76,8 ha., heraf 5 ha. skov. Derudover er der forpagtet 58,7 ha.Stuehuset er opført i 1917. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er moderniseret i 1977, svinestald, som er moderniseret i 1977 og ombygget til kalvestald, og maskinhus fra 1987, der er 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer og 50 stk. opdræt af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn, raps, ærter og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og 1 roeoptager. I.S. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Faderen hjælper til på gården og der bruges lidt maskinstation.I.S. driver også forældrenes gård Nørre Vittrupvej 8, 6650 Brørup.NØRRE VITTRUPVEJ 12, "GRANLY", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388121.SØREN BROLUND, gårdejer, født d. 25.-10.-1955, søn af Johanne og Hans Christian Brolund. S.B. har været på Malling og Midtjyllands landbrugsskoler. Han overtog gården i december 1980 fra Arne Jørgensen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35 ha.Stuehuset er opført omkring 1870. Avlsbygningerne består af kvægstald og ungdyrstald fra omkring 1970, foderlade fra 1987 og maskinhus fra 1992, der er 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 70 kvier af racen RDM, desuden produceres 500 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.OKSLUNDVEJ 47, "LILLE GILDBJERGGÅRD", GILDBJERG, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 388343.BØRGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1955, søn af Johanne og Hans Christian



-185-

55 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 5 ha. skov.

Andersen, gift d. 1.-12.-1979 med Jette Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 16.-5.— 1960, datter af Gerda og Kristian Kristensen. Parret har børnene: Steffan, født d. 30.-9.-1981, Henrik, født d. 9.-4.-1985 og Ronni, født d. 10.-8.-1989.Børge Andersen overtog gården d. 1.-1.-1980 fra svigerforældrene, som købte den i 1964.Ejendomsskyld 2.200.000. ArealStuehuset er opført i 1917 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1917, kvægstald fra 1979 samt kalvestald og maskinhus fra 1983, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 75 årskøer, 90 ungdyr og 45 slagte- kalve af blandet race, desuden produceres 100 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehuset. B.A. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Der bruges lidt maskinstation.B.A. ejer og driver også Vittrup Baunevej 17, 6650 Brørup.OKSLUNDVEJ 49, GILDBJERG, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388058. HOLGER ANDERSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1924, søn af Else Marie og Martin Andersen, gift d. 15.-9.-1950 med Karen Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 18.-12.-1924, datter af Kirstine og Kjeld Hansen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 30.-3.-1953, Ingrid, født d. 7.- 3.-1957 og Henning, født d. 20.- 4.-1962. H.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1987 fraSvend Jørgen Buhl.Ejendomsskyld 950.000. Areal 20 ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen Henning.Stuehuset er opført i 1928, ombygget og udvidet i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928, spaltestalde fra 1976 og svinestald fra 1968. Der er 1 markvandingsanlæg på gården. OKSLUNDVEJ 51, GILDBJERG, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388484. HENNING ANDERSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1962, søn af Karen og Holger Andersen, gift med Birgit Andersen, ingeniør, født d. 14.-2.-1963, datter af Marie og Karl Emil Andersen. Parret har sønnen Mikkel, født d. 19.-4.- 1992.H.A. er bestyrelsesmedlem i Brørup Landboforening og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1987 fra forældrene, som købte den i 1953.Areal 60 ha., heraf 5 ha. skov m.m. Der er desuden forpagtet 85 ha.Det ældre stuehus er restaureret og udvidet løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1991, en ældre kvægstald, som løbende er ombygget og nu anvendes som tyrestald, svinestald fra 1970, som er ombygget til kostald i 1976 og ombygget til



-186- tyrestald i 1991, lade, som er udvidet i 1956/57, foderlade fra 1979 og maskinhus fra 1977, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 66 årskøer, 70 ungdyr og 150 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 3 traktorer, 3 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. H.A. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst m.m. og der er ansat 1 fodermester.OKSLUNDVE3 53, "GILDBJERGGÅRD", GILDB3ERG, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388006. PEDER NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1942, søn af Mary og Niels Peder Nielsen, gift d. 10.-9.-1966 med Esther Gertrud Selborg, køkkenleder, født d. 30.-11.-1945, datter af Anna og Karl Selborg. Parret har sønnerne: Niels Peder, født d. 18.-2.-1967 og Kristian, født d. 23.-8.-1972.P.N. har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1974 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 69 ha., heraf 14 ha. skov og eng.Gården drives med en besætning på 24 årskøer og 40 stk. opdræt af racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer. Sønnen Niels Peder driver maskinstation fra gården.OKSLUNDVEJ 57, "TVED- GÅRD", OKSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388112. ARNE NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-6.-1937, søn af Rigmor og Kristian Nielsen, gift d. 17.-12.-1960 med Astrid Rasmussen, medhjæl-pende ægtefælle, født d. 28.-3.-1935, datter af Kristine og Andreas Rasmussen. Parret har børnene: Karin, født d. 28.-7.-1963,Birgit, født d. 19.-2.-1965, Lisbeth, født d. 26.-11.-1968 og Oluf, født d. 1.-6.-1970. A.N. har været på Odense Husmandsskole. Han overtog gården i november 1960 fra Martin Hansen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt ca. 12 ha., der er 2 ha. Derudover er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, som er udvidet i 1967, lade og roekammer fra 1967 og foderlade fra 1979. Gården drives med en besætning på 46 årskøer og 64 ungdyr af racen SDM, desuden er der 3 heste. Der er 4 traktorer og der bruges en del maskinstation.RIBEVE3 50, "GRUNDBÆKGÅRD", FOLDING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381570.TAGE PETERSEN, husmand, født d. 20.-3.-1930, søn af Martha og Martin Petersen, gift d. 26.-11.-1953 med Erna Bernberg, medhjælpende ægtefælle, født d. 9.-8.-1932, datter af Else og Karl Bernberg. Parret har børnene: Else Marie, født d. 26.-5.- 1954, Birte, født d. 20.-12.-1955,Henning, født d. 18.-1.-1958 og Tove, født d. 12.-6.-1961.T.P. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i november 1953 fra Erik Christensen.Areal 8,8 ha., heraf 0,5 ha. med juletræer.Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af



-187- kvægstald og svinestald fra 1939, som er ombygget til svinestald i 1974, samt et ældre maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RIBEVEJ 52, "LANGTOFT", FOLDING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-383021.ERIK AMSTRUP JENSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1951, søn af Anna Marie og Svend Aage Jensen, gift d. 15.-11.-1985 med Anne Sofie Kjær, kroejer, født d. 30.-3.-1948, datter af Gudrun og Harald Kjær. Parret har børnene: Svend, født d. 15.-9.-1981, Malene, født d. 18.-8.-1985 og Marie, født d. 2.-7.-1988.A.S.K. er uddannet husflidslærer, hun driver Kongeåkroen i Foldingbro.E.A.J. er uddannet tømrer og bygningstekniker. Han overtog gården d. 1.-6.-1990 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 55 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1933 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade fra 1933, svinestald fra 1965 og maskinhus fra 1974, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er der ansat 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation.RIBEVEJ 55, "KOKKENBORG", FOLDING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381787.NIELS NIELSEN, gårdejer, født d. 8.-5.-1927, søn af Kirstine og Poul Nielsen, gift d. 13.-12.-1955 med Ella Thomsen, født d. 18.-8.-1927, datter af Anna og Theodor Thomsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 22.-12.-1957, Bente, født d. 8.-1.-1960, Jørn, født d. 4.-6.-1963 og Erik, født d. 14.-2.-1965.N.N. overtog gården i 1955 fra Erling Svenningsen.Ejendomsskyld 500.000. Areal 19,8 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af en ældre kvæg- og svinestald samt maskinhus fra 1967. Der er 1 traktor på gården.RISGÅRDVEJ 4, "RISGÅRD", GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382551.NIS JESSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1959, søn af Anna Bothilla og Jes Lorenzen Jessen.N.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1992 fra Jan Riskjær Albrechtsen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35,2 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1845 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, lade fra 1952 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 46 årskøer og 50 stk. opdræt af racen Jersey. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.RISGÅRDVEJ 9, "JØRGENSHA- VE", GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381863.LEO MARIUS HANSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1935, søn af Ingeborg og Bertram Hansen, gift d. 11.-3.-1960 med Ketty Christensen, født d. 2.-8.-1936, datter af Sofie og Jens Nørgaard Christensen. Parret har børnene: Jens Bertram, født d. 10.-1.-1961, Preben, født d. 2.-9.-1963 og Susanne, født d. 30.-12.-1966.L.M.H. er ansat på Esbjerg Sygehus. Han overtog gården d. 15.-11.-1964 fra Harald Jessen.Areal ca. 43 ha., heraf ca. 10 ha. eng.Stuehuset er opført i 1924. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1923 samt



-188- maskinhus fra omkring 1960. Gården drives med en besætning på 8 stk. kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri.

svinestald, som er ombygget i 1960.

SMEDEVEJ 2, THUESBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381168.SØREN PETER SVENNING, gårdejer, født d. 17.-2.-1922, søn af Anna og Johannes Svenning.S.P.S. overtog gården i november 1954 fra Svend Boulund.Ejendomsskyld 450.000. Areal 11,4 ha. Jorden er bortforpagtet. Det ældre stuehus er udvidet i 1972. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1960 og kvæg- og
SURHAVEVEJ 29, "DORTHEASMINDE", VESTER GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381821.TAGE JENSEN BALLE, gårdejer, født d. 27.-11.-1939, søn af Kirstine og Nikolaj Balle.T.J.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Areal 60 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er ca. 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1848. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, som er udvidet i 1976, lade fra 1920 og maskinhus fra 1977, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 55 stk. opdræt af racen SDM. Alle markafgrøderne sælges. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg.SURHAVEVEJ 33, "HØJBOGÅRD", GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381338.VAGN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 16.-2.-1956, søn af Mathilde og Asger Rasmussen, gift d. 25.-7.-1981 med Gunder Marie Duborg, plejer, født d. 12.-1.- 1960, datter af Marie og Hans Henning Duborg. Parret har døt- rene: Sussie, født d. 5.-12.-1972 og Pernille, født d. 22.-12.-1989.V.R. er formand for Avlsforeningen RDM, Koldingkredsen, og har været på DalumLandbrugsskole. Han overtog gården i august 1984 fra Maja og Jens Kr. Najbjerg. Areal 67 ha., heraf 6 ha. eng.Stuehuset er opført i 1867 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, ungdyrstald fra 1867, spaltestald fra 1975, lade- og kornopbevaring fra omkring 1900, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer og ca. 80 stk. opdræt af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. På gården er ansat 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.SURHAVEVEJ 37, "VESTERGÅRD", VESTER GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75- 381861.JAN MAZUR, gårdejer, født d. 3.-5.-1931, søn af Marie og Frans Mazur, gift d. 18.- 12.-1955 med Kristine Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 15.-5.-1931, datter af Marie og Henrik Jensen. Parret har børnene: Finn, født d. 30.-5.-1958, Lone, født d. 13.-3.-1960, Per, født d. 10.-4.-1961 og Lilli, født d. 4.-6.-1970.



-189- Jan Mazur overtog gården d. 3.- 9.-1963 fra Vilhelm Jensen.Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Stuehuset er opført i 1894. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, som er udvidet i 1975, lade fra 1926, som er ombygget til stald i 1975, s vinestald fra 1926 og maskinhus fra 1975, der er udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 40 stk. opdræt af racenSDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. J.M. udfører høstarbejde for andre.TINGBJERGVEJ 1, "SKOVBAKKEN", OKSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388190.EGON THOMSEN, gårdejer, født d. 25.-9.-1929, søn af Sigrid og Peder Thomsen, gift d. 22.-2.-1963 med Anna Lise Hansen, hjemmehjælper, født d. 5.-6.-1941, datter af Dagny og Anker Hansen. Parret har børnene: Aase, født d. 22.-12.-1963, Benny, født d. 8.-1.-1968 og Helene, født d. 1.-1.-1981.E.T. overtog gården d. 1.-4.-1963 fra forældrene, som byggede den i 1929.Ejendomsskyld 820.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 2,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1929. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929, som er udvidet i 1941, lade fra 1941 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 11 ammekøer og 42 stk. opdræt af blandet race. Der er 3 traktorer og portionstørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TINGBJERGVEJ 3, "TINGBJERGGÅRD", OKSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388180. SVEND KAMUK, svinefodermester, født d. 6.-10.-1954, søn af Ellen og Ernst Kamuk, gift med Vini Hansen, kontorassistent, født d. 18.-11.-1960, datter af Ruth og Hans Hansen. Parret har døtrene: Anne, født d. 7.-8.-1989 og Lise, født d. 10.-9.-1991. S.K. har været på Ladelund og Bygholm Landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.- 6.-1989 fra Inga og Kristian Haahr Larsen.Areal 46 ha., heraf 5 ha. skov og 5 ha. eng. Der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, maskinhus fra 1938 og lade fra 1914, som er udvidet i 1954. Gården drives med en mindre hobbybesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er havre, byg og rug. Der er 1 traktor, man benytter maskinstation.TINGVEJ 2, NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382852.CHARLIE STENGAARD MADSEN, kranfører, født d. 21.-5.-1959, søn af Marie og Oskar Madsen, bor sammen med medejer Dorthe Flink Christiansen, truckfører, født d. 5.-10.-1963, datter af Jenny og Ole Christiansen. Parret har børnene: Kenney, født d. 14.-9.-1988 og Manja, født d. 12.-5.-1991.Parret overtog gården i 1988 fra Hans Sørensen.Areal 11 ha.Stuehuset er opført i 1887 og udvidet senere. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1991 samt maskinhus og garage fra 1988. Gårdens besætning er på 29 kreaturer. Der er 2 traktorer, der bruges lidt maskinstation. C.S.M. og D.F.C. er medlemmer af Tirslund Vindmøllelaug.



-190-

d. 8.-8.-1988 fra Kaj Knudsen.

TINGVEJ 3, NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382462.TORBEN HEDEGAARD, kontorassistent, født d. 21.-6.-1957, søn af Elna og Søren Hedegaard, gift d. 20.-6.-1987 med Birgit Høj Thomsen, kontorassistent, født d. 12.-8.-1959, datter af Gurli og Holger Thomsen. Parret har børnene: Nina, født d. 18.-4.-1988 og Mathias, født d. 11.-11.-1990. T.H. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gårdenEjendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha.Stuehuset er opført i 1970. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1960, som er udvidet i 1978, lade fra 1956 samt maskinhus. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 480 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 3 traktorer, kornlager og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TING VEJ 4, TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381153.GODTFRED JENSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1924, søn af Johanne og Nicolaj Jensen, gift d. 10.-12.-1949 med Herdis Holst, medhjælpende ægtefælle, født d. 15.-12.-1917, datter af Augusta og Hans Holst. Parret har børnene: Hanne, født d. 26.-12.-1951, Bjarne, født d. 15.-3.-1954 og Ejgil, født d. 10.-4.-1956.G.J. overtog gården d. 1.-5.-1960 fra svogeren Knud Jervelund.Ejendomsskyld 650.000. Areal 21,8 ha., heraf 2 ha. krat.Stuehuset er opført i 1914 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af ældre kvæg- og svinestald, maskinhus fra 1972 og lade fra 1932, som er ombygget til svinestald i 1962. Gården drives med en besætning på 2 ammekøer og 10 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.TINGVEJ 6, NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381080.CHRISTIAN WINTHER, gårdejer, født d. 5.-11.-1925, søn af Mette og Mads Winther, gift d. 26.-3.-1949 med Sonja Kirstine Husted, født d. 15.-6.-1928, datter af Johanne og Karl Husted. Parret har børnene: Karen, født d. 21.-8.-1950, Hans, født d. 6.-6.- 1954 og Hanne, født d. 28.-10.-1959.C.W. overtog gården i 1948 fra Peder Haahr.Ejendomsskyld 630.000. Areal 7 ha.Stuehuset, som er opført før 1900, er restaureret i 1963, havestuen er fra 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, hønsehus fra 1968, lade fra 1951 og maskinhuse fra 1962 og 1972. Gården drives med en besætning på 4 ammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer og der bruges lidt maskinstation.TINGVEJ 10, TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-383065.PETER STORM KRISTENSEN, bestyrer, født d. 11.-3.-1958, søn af Karen og Olav Kristensen, gift d. 8.-3.-1986 med Bente Johnsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-7.-1959, datter af Mary og Henning B. Johnsen. Parret har børnene: Anne Kristine, født d. 26.-1.-1984, Louise, født d. 7.-12.-1985 og Niels, født d. 29.-1.-1988.P.S.K. er bestyrelsesmedlem i Brørup og Omegns Kredsforening, i Brørup Plantelaug og Tirslund Vindmøllelaug, han har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1983 fra Holger Vestergård.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 9,8 ha.Stuehuset er opført i 1941 og ombygget i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1930, som er ombygget til pelseri i 1991, lukket minkhal fra omkring



-191- 1989 og 3 2-rækket minkhaller fra 1991. Gården drives med en minkproduktion på 650 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er frøgræs, korn og raps. Der er 1 markvandingsanlæg samt anpart i vindmølle. TING VEJ 12, "HØJ AGER GAARD", TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381457.LAURIDS FREDSLUND RASMUSSEN, gårdejer, født d. 30.-12.- 1923, søn af Kirstine og Rasmus A. Rasmussen, gift d. 24.-11.-1950 med Ingrid Nørby Jessen, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.- 11.-1927, datter af Johanne og Niels Jensen. Parret har datteren Johanne, født d. 4.-4.-1961.L.F.R. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha.Stuehuset er opført i 1908 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, hønsehus fra 1955, som er ombygget til maskinhus i 1962, svinestald fra 1952 og lade fra 1900, som er udvidet i 1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er fremavlskorn, frøgræs, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri.TIRSLUNDVEJ 47, "STENGÅRD", NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-383518.KARL IVERSEN, gårdejer, født d. 18.-4.-1938, søn af Marie og Kristian Iversen, gift d. 26.-5.-1965 med Inger Marie Kamp Larsen, kontorassistent, født d. 13.-1.-1945, datter af Ketty og Otto Kamp Larsen. Parret har børnene: Lone, født d. 26.-2.-1966, Kent, født d. 18.-5.-1967 og Tina, født d. 2.-8.-1968.K.I. har været på Odense Husmandsskole. Han overtog gården i 1985 fra Jørgen Lorentzen. Ejendomsskyld 1.900.000 før jordtilkøb. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Der er forpagtet 8 ha.Det gamle stuehus er opført omkring 1880, et nyt blev opført i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1980 og foderlade fra 1985, der er gylletank og udendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer og 80 stk. opdræt af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og 1 skoledreng, der bruges en del maskinstation.TIRSLUNDVEJ 49, "LILLE STEN- GAARD", TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381672.CARL THOR UP PLATZ, gårdejer, født d. 29.-7.-1912, søn af Kirstine og Jens Poulsen Platz, gift i 1941 med Ragnhild Kirkegaard, født d. 3.-4.-1916, datter af Antoinette og Niels Lauridsen. R.K. døde i 1973. Parret fik børnene: Bent, født d. 12.-9.-1942 og Annette, født d. 13.-10.-1944.C.T.P. overtog gården i 1967 fra Christian Pedersen.Ejendomsskyld 680.000. Areal 23 ha., heraf 1,4 ha. skov og ca. 3 ha. grusgrav.Stuehuset er opført i 1914 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestald, som er ombygget i 1970 til svinestald, svinestald fra omkring 1800, maskinhus fra 1975 samt lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er byg og raps. Der er 3 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.



-192-TIRSLUNDVEJ 53, TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382120.KAJ NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1934, søn af Esther og Jørgen Nielsen, gift d. 29.-4.-1956 med Erna Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.-10.-1928, datter af Olga og Kristian Nielsen. Parret har børnene: Ola, født d. 7.-4.-1957, Jørgen, født d. 2.-8.-1963 og Ove, født d. 25.-11.-1965.K.N. overtog gården d. 1.-7.-1990 fra sønnen Jørgen.Ejendomsskyld 630.000. Areal 16,2 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1917 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald, som er udvidet flere gange, lade fra 1983 og maskinhus fra 1976. Der er 1 markvandingsanlæg på gården, som drives i samdrift med Foldingbrogvej 24, 6670 Holsted, Holsted Kommune. TIRSLUNDVEJ 55, TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381447. ANNA KIRSTINE SANGGAARD NYMANN, husmand, født d. 12.- 4.-1927, datter af Anna og Christen Sanggaard Christensen, gift d. 13.-3.-1955 med Lambert Jensen Nymann, født d. 27.-5.-1916, søn af Oline og Mads Jensen Nymann. L.J.N. døde i 1991. Parret fik datteren Annelise, født d. 23.-7.-1952.Parret overtog gården i 1948.Areal 11 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, som er ombygget i 1958, samt maskinhus fra ca. 1958. Der er 1 traktor på gården.TOFTEGÅRDSVEJ 2, NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382556.HENRY HANSEN, landmand, født d. 23.-4.-1955, søn af Mary og Peder Hansen, bor sammen med Anny Skriver, træarbejder, født d. 17.-1.-1956, datter af Anne Lise og Arnold Skriver.H.H. overtog gården i 1984 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 520.000. Areal 4 ha., desuden er der lejet 6 ha.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 1 ammeko, 5 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.TUESBØL BYVEJ 3, "TUESBØL ØSTERGÅRD", TUESBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382092.BØRGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1936, søn af Dagny og Johannes Pedersen, gift d. 30.-7.- 1965 med Ingeborg Dissing Bagger, lærer, født d. 20.-1.-1943, datter af Margrethe og Jens Karl Peter Bagger. Parret har døtrene: Lene, født d. 14.-4.-1969 og Dorthe, født d. 28.-5.-1973.B.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1963 fra faderen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., der er frasolgt 3 ha.Stuehuset er opført i 1879 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1900, som er ombygget til pelseri i 1981, 12 minkhaller opført i perioden 1963-82, lade fra 1954 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en mink-



-193-produktion på 1.200 minktæver. B.P.'s bror Villy Pedersen har halvpart i minkfarmen. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. TUESBØL BYVEJ 4, "TUESBØL- GAARD", TUESBØL, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381160.PETER HAGELUND SKYGEBJERG, gårdejer, født d. 16.-11.-1951, søn af Else og Børge Skygebjerg, gift d. 19.-12.-1981 med Ingeborg Nielsen, sygeplejerske, født d. 7.-5.-1955, datter af Lis og Holger Nielsen. Parret har døtrene: Lene, født d. 3.-2.-1982 og Randi, født d. 21.-4.-1986.P.H.S. er formand for Tirslund Vindmøllelaug og han har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1983 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 33 ha., heraf 4 ha. mose. Der er desuden forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1896 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1964, som er ombygget til svinestald i 1976, svinestalde fra 1896 og 1989, lade fra 1896 og maskinhus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo og varm lufts tørreri. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.ULVEHØJVEJ 1, "ULVEHØJGÅRD", GILDBJERG, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388041.VAGN HOLM, gårdejer, født d. 3.-10.-1935, søn af Anne Kathrine og Heine Holm, gift d. 9.-4.-1961 med Inger Nielsen, pakkedame, født d. 4.-8.-1941, datter af Lilly og Frede Nielsen. Parret har børnene: Jan, født d. 26.-10.-1961, Per, født d. 30.-6.-1963 og Eva, født d. 31.-5.-1967.V.H. har været på Vindinge Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1968 fra forældrene, som købte den i 1945.Ejendomsskyld 960.000. Areal 37,5 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført omkring 1924. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1924, maskinhus fra omkring 1973 og kvægstald fra 1974, som nu benytte som svinestald, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der sælges ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ULVEHØJVEJ 11, OKSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388089. RICHARD HANSEN, gårdejer, født d. 30.-11.-1916, søn af Emilie og Jørgen Hansen, gift d. 20.-5.-1945 med Marie Kjeldsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-7.-1925, datter af Anne Margrethe og Lars Kjeldsen. Parret har børnene: Elsebeth, født d. 30.-12.-1945, Inger, født d. 27.- 3.-1948, Lars, født d. 18.-12.- 1950 og Bente, født d. 22.-5.-1954.R.H. overtog gården i marts 1947 fra forældrene, som købte den i 1923. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er restaureret og udvidet af nuværende ejer. Avlsbygningerne består af



-194- kvægstald fra 1954, lade fra 1960, maskinhus fra ca. 1970 og foderlade fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 56 stk. opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og portionstørreri. R.H. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Der bruges lidt maskinstation.VE3LEVE3 6, "OVERGÅRD", HULVAD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381387.ERLING CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 2.-11.-1936, søn af Margrethe og Ejnar Christensen, gift d. 17.-5.-1962 med Ingrid Broder- sen, laborant, født d. 6.-12.-1937, datter af Karen og Hans Broder- sen. Parret har sønnerne Ejnar, født d. 20.-4.-1966 og Hans, født d. 24.-8.-1971.E.C. har været på LadelundLandbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra forældrene, som købte den i 1950.Areal 100 ha., heraf tilkøbt 47 ha., der er 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1781 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1781, kvægstald, lade, foderlade og maskinhus alle fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps, kartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der anvendes halmfyr til opvarmning af stuehus.VE3LEVE3 8, "HULVADGÅRD", HULVAD, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381047.3ENS PETER PORS ERIKSEN, gårdejer, født d. 8.-8.-1959, søn af Margrethe og Aage Pors Eriksen, gift d. 6.-6.-1987 med Anny Uldall Petersen, advokatsekretær, født d. 15.-3.-1963, datter af Ingrid Elisabeth og 3ohannes Petersen. Parret har sønnerne: Esben, født d. 18.-2.-1989 og Lars, født d. 21.-11.-1991.3.P.P.E. er medlem af Planteavlsudvalget i Brørup Landboforening og han har været på Kalø og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-7.-1985 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1917. Gården var sædegård under Frederik II og der har været krostue i en del af stuehuset.Areal 125 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 13 ha. eng; desuden er der forpagtet 27 ha. Stuehuset er opført omkring 1830 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, der anvendes som kornlager, svinestald fra 1930, som anvendes som værksted, hestestald fra 1925, der benyttes som garage og lager, og lade fra 1925, der anvendes som tørreri og kornlager. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er hvede, rug, byg, ærter, raps, græsfrø og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 bobeat, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt 1 industrielt såsædsrenseri. I sæsonen er der ansat 1 medhjælper.VE3LEVE3 31, "BLÅVANG", G3ERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-383279.ASGER PEDERSEN, konsulent og gårdejer, født d. 11.-2.-1944, søn af Elna og 3ohan- nes Pedersen, gift d. 8.-11.-1971 med Connie Hansen, gårdejer, født d. 1.-9.-1950, datter af Ester og 3ens Hansen. Parret har børnene: Kenn, født d. 8.-4.-1972, Anja, født d. 13.-2.-1975 og Rune, født d. 22.-12.-1983.



-195-A.P. er fjerkrækonsulent i et privat firma og har været på Lyngby Landbrugsskole. C.H. og A.P. driver "Blåvang Hønseri". De overtog gården i april 1982 fra Erling Kock Pedersen.Areal 10 ha., heraf 4 ha. eng. Oorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, som er ombygget til beboelse og garage i 1988, svinestald fra 1978, som er ombygget til hønseri i 1984, hønsehus fra 1988 og lade fra 1923, der er 2 gylletanke. Gården drives med en hønsebestand på 25.000 høns til æglægning. Der er 1 traktor og 2 fodersiloer. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.VEJLEVEJ 37, GJERNDRUP, 6650 BRØRUP.OLAV NIELSEN, gårdejer, omtales under Vejlevej 40, 6650 Brørup.O.N. overtog gården i 1983 fra søskendeparret Marie og Henrik Kruse. Der har været kro på gården.Areal 12 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset, som er udlejet, er opført omkring 1900. Avlsbygningerne består af stald og lade fra 1951.O.N. ejer og driver også Vejlevej 40, 6650 Brørup.VEJLEVEJ 40, "LYNGGÅRD", GJERNDRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381805.OLAV NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-9.-1933, søn af Maren "Musse" og Hans Nielsen, gift d. 23.-11.-1963 med Birgitte Westh, kontorassistent, født d. 11.-3.-1937, datter af Karen og Ludwig Westh. Parret har børnene: Hans Ludvig, født d. 11.-5.-1965, Karen, født d. 11.-2.-1968 og Inger, født d. 17.-10.-1970.O.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1962 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen opførte i 1915.Areal 52 ha., heraf 7 ha. eng og 6 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1915. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1915, som er udvidet i 1922, ungdyrstald og foderlade fra 1977, lade fra 1957, som er ombygget til stald i 1977, maskinhus fra 1973 og lade fra 1915, som er ombygget til stald i 1957. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.O.N. ejer og driver også Vejlevej 37, 6650 Brørup. VESTERGADE 55, NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381356. HANS PETER ANDSAGER, gårdejer, født d. 19.-4.-1928, søn af Maren og Jørgen Andsager, gift d. 6.-3.-1954 med Anna Benkjer, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-2.-1932, datter af Marie og Marius Benkjer. Parret har sønnen Hans Jørgen, født d. 1.-5.- 1963.H.P.A. overtog gården d. 1.-5.- 1963 fra forældrene, som købteden i 1944. Ejendomsskyld 610.000. Areal 15,5 ha. og der er forpagtet 7,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1906. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968, svinestald og hestestald fra 1935 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en besætning på 14 årskøer og 25 stk. opdræt af racen RDM. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker, der bruges lidt maskinstation.VESTERGADE 56, NØRBØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381312.PREBEN RASMUSSEN, gårdejer, født d. 5.-5.-1939, søn af Dagny og Rasmus Nielsen Rasmussen. P.R. har sønnerne: John, født d. 5.-5.-1962 og Ib, født d. 20.-6.-1964. P.R. overtog gården i 1967 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen opførte i 1931.Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 26,5 ha.



-196-Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931, ungdyrstald fra 1969 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 70 stk. opdræt af racen Jersey. Der produceres korn til salg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg, der bruges en del maskinstation.VITTRUP BAUNEVEJ 11, VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388106.OVE NIELSEN, gårdejer, født d. 13.-12.-1928, søn af Metha og Niels Nielsen, gift d. 29.-3.-1955 med Esther Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.-4.-1932, datter af Amalia og Andreas Hansen. Parret har døtrene: Hanne, født d. 15.-7.-1955, Birgit, født d. 25.-4.-1960, død i 1990, og Gitte, født d. 6.-10.-1965.O.N. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog jorden i 1955 fra forældrene og opførte gården samme år.Areal 27,3 ha., heraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er opført i 1955 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, ungdyrstald og lade fra 1973, svinestald fra 1970 og maskinhuse fra 1963 og 1981. Gården drives med en svineproduktion, der sælges 760 stk. slagtesvin årligt; desuden er der 30 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og raps. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. O.N. er medlem af Lindknud Vindmøllelaug. Der bruges maskinstation.

1967, lade fra 1912 og maskinhus fra 1963.B.A. ejer og driver også Okslundvej 47, 6650 Brørup.

VITTRUP BAUNEVEJ 17, OKS- LUND, 6650 BRØRUP.BØRGE ANDERSEN, gårdejer, omtales under Okslundvej 47, 6650 Brørup.B.A. overtog gården i 1984 fra konens familie.Ejendomsskyld 760.000. Areal 33 ha., heraf ca. 7 ha. skov.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra
VORBASSEVEJ 4, "MOSEGÅRD", OKSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388253.SØREN PEDER LAUGESEN, gårdejer, født d. 23.-4.-1950, søn af Anni og Christian Michael Laugesen, gift d. 14.-6.-1990 med Jonna Larsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 21.-3.-1957, datter af Helene og Helge Larsen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 31.-10.-1968, Mikael, født d. 14.-1.-1972, Susanne, født d. 4.-4.-1975, Martin, født d. 3.-1.-1984, Anja, født d. 30.-9.-1986 og Dennis, født d. 21.-3.-1992. S.P.L. overtog gården d. 15.-10.-1991 fra Birger Holm Jensen.Areal 43,7 ha., heraf 7 ha. skov, krat m.m. Derudover er der forpagtet 32 ha.Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931, som er ombygget i 1992, kvægstald fra 1976, kalvestald fra 1973, spaltestald fra 1992, lade fra 1954 og maskinhus fra 1984, der er gylletank. Gården drives med en besætning på 79 årskøer og 70 stk. opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg og portionstørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.VÆLDING BJERGVEJ 19, "GRABSGÅRD", NØRRE BØLLING, 6650 BRØRUP, tlf. 75-382731.HENNING JENSEN, gårdejer, født d. 13.-8.-1954, søn af Astrid og Knud Jensen, gift d. 2.-12.-1977 med Birte Madsen, køkkenleder, født d. 21.-10.-1953, datter af Anna og Ejner Madsen. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 25.-7.-1981 og Brian, født d. 17.-12.-1987.H.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra Niels Skovmose.Ejendomsskyld 1.070.000. Areal 31,6 ha., heraf tilkøbt 14,6 ha. Der er bortforpagtet 26 ha.



-197-Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret senere. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, som i dag benyttes til mink, kalvestald fra 1934, garage fra 1951 samt lade og maskinhus fra 1951 og 1987. Gården drives med en besætning på 4 amme- køer og 8 stk. opdræt af blandet race; desuden er der en minkproduktion på 100 minktæver. Der produceres korn til salg. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst. VÆLDING B3ERGVE3 21, "FLINTHOLM", TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-381554.KURT 3UEL, gårdejer, født d. 19.-4.-1957, søn af Thea og Herluf 3uel, gift d. 16.-6.-1984 med Irene Kjær, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-1.-1964, datter af Else og Frede Kjær. Parret har børnene: Peter, født d. 31.- 8.-1982, Mette, født d. 23.-1.- 1984, Morten, født d. 26.-1.-1987og Anitta, født d. 3.-7.-1989. K.3. er medlem af kvægavlsudvalget ved Brørup Landboforening, han har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 21.-8.-1984 fra Viggo Grandt.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 48 ha., heraf 3,8 ha. skov. Derudover er der forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1908 og udvidet i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929, som er udvidet i 1972, lade fra 1929, foderlader fra 1929 og 1991 og maskinhus fra 1976, der er 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 70 ungdyr og ca. 20 slagtekalve af racen SDM. Der produceres byg til salg. På gården er der 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornlager og varm lufts tørreri. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation.ØSTERLUNDVE3 3, "LUNDSGÅRD", VITTRUP, 6650 BRØRUP, tlf. 75-388176.TAGE 3UHL, gårdejer, født d. 16.-9.-1933, søn af Christense og Alfred 3uhl, gift med Elly Voss, født d. 6.-9.-1940, datter af Helga og Claus Voss. Parret har børnene: Peter, født d. 30.-1.-1969, tvillingerne Kristian og Anne, født d. 23.-8.-1973, Tina, født d. 3.-8.-1975, Marie, født d. 23.-5.-1977, Søren, født d. 11.-5.-1979 og Mette, født d. 5.-9.-1981.T.3. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1967 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Areal 85,6 ha., heraf 30 ha. hede, skov og eng.Stuehuset er opført før 1900. Avlsbygningerne består af en ældre kvægstald, løsdriftsstald fra 1976, svinestald fra 1953, lade fra 1933 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 24 ammekøer og 30 stk. opdræt af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ÅLUNDVE3 8, "EGEVANG", TIRSLUND, 6650 BRØRUP, tlf. 75-392687.HOLGER SK30DT RASMUSSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1945, søn af Marie og Viggo Rasmussen, gift d. 12.-2.-1966 med Ingrid Sørensen, medhjælpede ægtefælle, født d. 28.-9.-1948, datter af Lilly og Hans Peder Sørensen. Parret har sønnerne: Marius, født d. 2.-2.-1968 og Brian, født



-198- d. 29.-5.-1969. H.S.R. overtog gården d. 1.-5.-1983 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden opførelsen omkring 1841.Areal 22 ha.Stuehuset er opført omkring 1841, det er restaureret løbende og udvidet med en aftægtslejlighed. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1935, som er udvidet omkring 1950, maskinhus i det tidligere møddingshus og lade, som er ombygget i 1990. Gården drives med en besætning på 30 stk. kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs og lucerne. Der er 4 traktorer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. H.S.R. er medlem af Tirslund Vindmøllelaug.ÅLUNDVEJ 10, PRÆSTKÆR, 6650 BRØRUP, tlf. 75-392792. KARL GUNNAR JESSING, mejerist, født d. 17.-8.-1943, søn af Agnes Jensine og Frederik Vilhelm Jessing, gift d. 8.-5.-1971 med Alise Irene Jeppesen, pakkedame, født d. 29.-10.-1951, datter af Inger og Jeff Jacob Jeppesen. Parret har børnene: Heidi, født d. 15.-9.-1971, Tommy, født d. 13.-2.-1975 og Anette, født d. 8.-10.-1977.K.G.J. overtog gården d. 1.-2.-1971 fra Egon Pedersen.Areal 10 ha., heraf 1,6 ha. eng.Stuehuset er opført i 1937 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1937 samt garage fra omkring 1960. Gårdens besætning er på 25 moderfår og 1 hest. Der produceres korn til salg. På gården er der 1 traktor.AATTEVEJ 33, "HOVSKOGÅRD", ÅTTE, 6650 BRØRUP, tlf. 75-398040.NIELS PEDER BOM MADSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1937, søn af Helene Bom og Anton Madsen, gift d. 6.-12.-1980 med Else Juul Pedersen, provisor, født d. 24.-4.- 1941, datter af Barbera og Niels Juul Pedersen.N.P.B.M. har været på Korinth og Borris landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.- 8.-1980 fra Sven Hansen.Areal 30,3 ha., heraf 5 ha. eng, skov m.m. Der er desuden forpagtet 10,4 ha.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svine- stalde fra 1936, 1972 og 1976 samt maskinhus fra 1988, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1.000 stk. slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 1 markvandingsanlæg og kornsilo.
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HOLSTED KOMMUNE

AGERLUNDVEJ 11, "NYHOLM", TVILHO, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-392715.PETER S. NYGAARD, gårdejer, født d. 30.-1.-1952, søn af Ellen og Svend Nygaard, gift d. 15.- 10.-1983 med Kirsten Klint Jeppesen, hjemmehjælper, født d. 30.-6.-1953, datter af Inger og Jeff Jeppesen. Parret har børnene: Pia, født d. 23.-12.-1975, Nina, født d. 2.-3.-1978, Svend, født d. 23.-8.-1984 og Susanne, født d. 16.-4.-1987.P.S.N. har været på Ladelund Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Læplantnings- lauget. Han overtog gården i 1977 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1872.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 12 ha., 1,5 ha. er eng, og 1 ha. er skov.Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1910 og 1974, svinestald fra 1910 ombygget til kvægstald i 1972, lade fra 1974, maskinhus fra 1979, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.ASTOFTEVEJ 7, ASTOFTE, 6683 FØVLING, tlf. 75-435261. MAGNE PAGÅRD, gårdejer, født d. 6.-11.-1960, søn af Ella og Niels Erik Pagård, gift d. 13.-7.-1985 med Marie Elisabeth Lund, salgsassistent, født d. 7.-2.-1949, datter af Anna og Søren Lund. Parret har børnene: Rikke, født d. 2.-2.- 1974 og Michael, født d. 17.-2.-1986.M.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Christian Olesen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 34 ha., heraf 2,2 ha. eng.Der er forpagtet 17 ha. og bortforpagtet 2,2 ha.Stuehuset er genopført efter brand omkr. 1920 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1920, svinestald fra 1964, maskinhuse fra 1964 og 1972, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 91 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.BALDERSBÆKVEJ 25, "TØRSIGGÅRD", 6682 HOVBORG, tlf. 75-396129.KARIN ELSEBETH SCHLØNSSEN og EGON MADSEN, gårdejere. K.E.S. er født d. 22.-9.-1941, datter af Esther Katharina og Hans Christian Schlonssen, gift d. 28.-12.- 1960 med E.M., gårdejer/tankvognschauffør, født d. 6.-12.-1939, søn af Agnes og Niels



-200- Kristian Madsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 19.-4.-1961, Gert, født d. 18.-7.-1962, Erik, født d. 27.-7.-1966 og Annette, født d. 3.-2.-1973.Egon Madsen har været på Vejlby Landbrugsskole. Parret overtog gården i 1984 fra Signe og Frede Hansen.Ejendomsskyld 760.000. Areal 32 ha., heraf 4 ha. eng og 2 ha. buskads. Der er bortforpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1874. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 ombygget til svinestald i 1986, halmhus fra 1990 og lade fra omkr. 1900. Gården drives med en svineproduktion på 22 årssøer, der sælges 400 smågrise, desuden er der 4 ammekøer og 4 ungdyr af racen Simmentaler samt 4 rideheste af racen Dansk Varmblod. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BALDERSBÆKVE3 29, "HEDEGÅRD", 6682 HOVBORG, tlf. 75-396039.SØREN ANDREAS HANSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1942, søn af Else og Christian Hansen, gift d. 16.-11.-1968 med Bodil Gam- melgaard, rengøringsassistent/med- hjælpende hustru, født d. 13.-6.- 1947, datter af Helga og Jens Chr. Gammelgaard. Parret har døtrene: Dorthe, født d. 18.-11.- 1969, Britta, født d. 22.-2.-1972,Helle, født d. 24.-9.-1974 og Maria, født d. 13.-10.-1978.S.A.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 31 ha., der er forpagtet 45 ha.Gården brændte i 1935. Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består kvægstalde fra 1935 og 1973, lade fra 1935, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1976 udvidet i 1988, 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 100 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og hvede. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.BALDERSBÆKVE3 32, 6682 HOVBORG, tlf. 75-386019.PETER RINGLEB3ERG, gårdejer, født d. 3.-11.-1954, søn af Karen og 3akob 3ensen, gift d. 22.-6.- 1985 med Susanne Thoft Simmon- sen, pædagog, født d. 25.-10.- 1956, datter af Lise og Poul Toft Simmonsen. Parret har børnene: Morten, født d. 14.-1.-1982, Frederik, født d. 26.-9.-1983 og Kier- stine, født d. 17.-12.-1991.P.R. har været på Lyngby Land-brugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Marie og Laurids Simmonsen. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 56 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 30 ha.



-201-Stuehuset er opført i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 restaureret i 1966, kvægstald indrettet i 1965 i det oprindelige stuehus, kartoffel- og maskinhuse begge fra 1967 samt lade fra 1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, rug, ærter, raps og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kartoffeloptager, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat medhjælp i sæsonen.BENGAARDSVEJ 1, 6670 HOLSTED, tlf. 74-392835.KNUD JENSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1959, søn af Inga og Kaj Børge Jensen.K.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1984 fra forældrene.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33,9 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1976 og løbende restaureret. Avlsbygnin-gerne består af kvægstald fra 1965 og maskinhus fra 1986. Gården drives med en besætning på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM, der sælges 25 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.BENGAARDSVEJ 4, "BENGAARD", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392933. SØREN CHR. LARSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1932, søn af Signe og Lorentz Peter Larsen, gift d. 18.-11.-1954 med Ester Lilly Christoffersen, født d. 4.-11.-1934, datter af Marie og Christoffer Christoffersen. Parret har børnene: Kim, født d. 19.-1.-1957, Britta, født d. 5.-5.-1959 og Tom, født d. 17.-8.-1963.S.C.L. er fabrikant og driver Holsted Tørrestation, som er oprettet i 1968 til tørring af foderprodukter, tørrestationen er under stadig udbygning. Han overtog gården d. 25.-3.-1965 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 15 ha. er med juletræer. Der er frasolgt 14 ha.Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1938 og 1967 samt maskinhuse fra 1968 og 1992. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og juletræer. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 2 gummigeder. BOBØL-FOLDINGBROVEJ 2, "LER- VANGGÅRD", BOBØL, 6683 FØV- LING, tlf. 75-398153.ARNE MADSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1946, søn af Esther og Peder Madsen, gift d. 29.-4.-1972 med Karen Junker, medhjælpende hustru, født d. 17.-11.-1949, datter af Bodil og Christian Junker. Parret har børnene: Peder, født d. 1.-10.-1973, Henrik, født d. 21.-12.-1975 og Bente, født d.



-202- 16.-6.-1979. K.J. er formand fro 4H. A.N. er kommunalbestyrelsesmedlem, han er uddannet landbrugsmaskinsmed og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra Hans Peter Laurentz. Gården er genopført efter en brand i 1907. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., 2 ha. er skov og mose. Der er forpagtet 2 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret fra 1977-79. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1907 og 1972, kalvestalde fra 1977 og 1984, lade fra 1907, maskinhus fra 1988, foderhus fra 1978, gylletank, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 80 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.BOBØL-FOLDINGBROVEJ 6, BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398496.FLEMMING CLAUSEN, gårdejer, født d. 17.-2.-1957, søn af Esther Marie og Peder Falk Clausen, gift d. 9.-2.-1985 med Britta Tegllund Slot, børnehavepædagog, født d. 8.-8.-1961, datter af Lilli og Eskild Slot. Parret har døtrene: Cecilie, født d. 11.-10.-1986 og Sofie, født d. 22.-5.-1989.F.C. er uddannet traktormekaniker og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 13.- 6.-1983 fra Inga og Ejgil Jakobsen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1983 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1930, ungdyrstald og lade begge fra 1970 samt maskinhuse fra 1974 og 1984. Gården drives med en besætning på 6 ammekøer og 7 ungdyr af racen Hereford. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.BOLDINGVEJ 10, VEJSIG, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198079.KNUD MADSEN, gårdejer, født d. 13.-6.-1946, søn af Signe og Jakob Madsen, gift d. 14.-2.-1976 med Tove Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-11.-1951, datter af Gerda og Niels Vad Sørensen. Parret har børnene: Søren, født d. 2.-8.-1976 og Birgitte, født d. 31.-5.-1978.K.M. overtog gården i 1976 fra forældrene, som købte den i 1935. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4 ha., 2 ha. er mose. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, kyllingehus og fodersilo begge fra 1991, maskinhuse fra 1978 og 1989, gylletank og køresilo. Gården drives med en besætning på 38 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM samt en slagtekyllingeproduktion på 300.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.BOLDINGVEJ 14, "SKOVGÅRD", BOLDING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198525.Gårdens ejer er HERLUF JØRGENSEN, omtales under Boldingvej 17, 6752 Glejbjerg.. Gården er lejet af KRESTEN VAD SØRENSEN, fodermester, født d. 5.-5.-1967, søn af Kirsten og Kristian Fiihring Sørensen, bor sammen med Bente Nielsen, bankassistent, født d. 16.-2.-1965, datter af Anna Margrete og Jens Alfred Nielsen. Parret har sønnen Paw, født d. 21.-9.-1991.



-203- Kresten V. Sørensen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. H.J. overtog gården i 1984 fra Lis og Peter Geil. Gårdens historie kan føres tilbage til 1867.Areal 90 ha., heraf tilkøbt 40 ha., 12 ha. er skov.Avlsbygningerne består af kvæg- og svi- nestalde begge fra 1986 samt maskinhus fra 1988. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 1.500 stk. årligt. H.J. ejer også og driver "Damgård",Boldingvej 17 og "Boldinggård", Gammelgårdsvej 3, 6752 Glejbjerg.BOLDINGVEJ 15, "VEJSIGGÅRD", VEJSIG, 6752 GLEJBJERG.NIELS PETER RAVN, dambrugsejer, født d. 13.-3.-1940, søn af Bertha og Christian Ravn, gift d. 17.-3.-1984 med Karen Præstholm, sygeplejerske, født d. 10.-7.-1946, datte af Nikoline og Valdemar Præstholm. Parret har sønnerne: Jens, født d. 14.-1.-1986 og Rasmus, født d. 30.-7.-1987.N.P.R. overtog gården d. 13.-12.-1976 fra forældrene, som købte den i 1935.Gården brændte i 1939, dens historie kan føres ca. 200 år tilbage.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 26,7 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 3 ha. er eng.Stuehuset er opført omkr. 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1940 samt maskinhus fra 1988. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer og 5 ungdyr af racen Charolais, desuden er der 42 ørreddamme med en produktion på ca. 100 tons årligt. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.

ret har sønnen Morten, født d. 12.-11.-1973.O.J. er formand formand for Lokalarkivet og har

BOLDINGVEJ 16, BOLDING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198280. VAGN ERLAND PEDERSEN, gårdejer, født d. 4.-9.-1939, søn af Ebba og Ove Pedersen, gift d. 29.-7.-1972 med Olga Jensen, medhjælpende hustru, født d. 30.-11.-1935, datter af Kristine og Johannes Jensen. O.J. har børnene: Randi, født d. 20.-8.-1954, Johannes, født d. 11.-1.-1957 og Børge, født d. 2.-10.-1961. Parudgivet 2 bøger om Åstrup Sogn.V.E.P. har været på Korinth Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Landboforenin-gen. Han overtog gården i 1971 fra Kristian Sønderby.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 23 ha. Stuehuset er opført i 1867 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1867, 1920 og 1973, lade fra 1950, maskinhus fra 1973 og foderhus fra 1975. Gården drives med en besætning på 50 årsammekøer, 70 ungdyr og 27 slagte- kalve af racerne Hereford og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-204- BOLDINGVEJ 17, "DAMGÅRD", VEJSIG, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198046.HERLUF JØRGENSEN, landmand, født d. 6.-9.-1945, søn af Kathrine og Christian Jørgensen, gift d. 12.-8.-1967 med Jonna Risbøl Nielsen, født d. 22.-1.-1948, datter af Anna og Marius Nielsen. Parret har børnene: Klaus, født d. 10.-1.-1970, Linda, født d. 14.-11.-1972 og Kim, født d. 2.- 5.-1980.H.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1967 fra Kaj Rotvig Kristiansen.Areal 90 ha., heraf tilkøbt 56 ha., 2 ha. er skov. Der er forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald udvidet i 1972, spaltestald fra 1974, løsdriftsstald fra 1979, foderhus fra 1972, maskinhus fra 1990, gylletank, 2 gastætte siloer og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 185 årskøer og 265 ungdyr af racen SDM, der slæges 100 kalve årligt. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester og 2 medhjælpere.H.J. ejer også "Skovgård", Boldingvej 14, 6752 Glejbjerg, desuden ejer og driver han "Boldinggård", Gammelgårdsvej 3, 6752 Glejbjerg.BOLDINGVEJ 18, "LINDEGÅRDEN", ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198409. EJNER RAVN, minkfarmer, født d. 18.-9.-1959, søn af Methea og Ernst Ravn, gift d. 4.-6.-1988 med Joan Christiansen, køkkenassistent, født d. 17.-7.-1959, datter af Tove og Agner Christiansen. Parret har sønnerne: Asger, født d. 29.-11.-1988 og Thorbjørn, født d. 23.-8.-1990.E.R. producerer trådvarer og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-6.-1991 fra Kreditforeningen Danmark.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 53,9 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svine- stald, lade og maskinhus alle fra 1978 samt gylletank. Gården drives med en slagte- svineproduktion på 1.700 stk. årligt, desuden er der 3 årsammekøer, 300 agerhøns samt en minkproduktion på 1.200 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper.BOLDINGVEJ 19, "VANGSBO", BOLDING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198027.MADS PETER BOLDING, gårdejer, født d. 10.-7.-1942, søn af Olga og Villads Bolding, bor sammen med Sofie Jensen, postafløser, født d. 26.-3.-1949. S.J. har børnene: Dorthe, født d. 20.-4.- 1973 og Johnny, født d. 9.-12.- 1976.M.P.B. er ansat ved et mejeri og har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra forældrene. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som blev frikøbt fra "Endrupholm" for 2.000 rigsdaler.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, svinestald ombygget til kvægstald, spaltestald fra 1974, lade fra 1978 og gylletank. Gården



-205- drives med en besætning på 30 årsammekøer og 45 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. DALBÆKVEJ 2 "DALBÆKGAARD", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392467. GUSTAV REGNER JENSEN, gårdejer, født d. 20.-4.-1943, søn af Marie og Henrik K. Jensen, gift d. 9.-6.-1969 med Anni K. Madsen, medhjælpende hustru, født d. 17.-2.-1946, datter af Martha og Martin Madsen. Parret har børnene: Lolita, født d. 9.-12.- 1971, Preben, født d. 27.-3.-1973 og Mogens, født d. 4.-1.-1978.G.R.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra moderen, forældrene købte den i 1930.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 27,8 ha.Stuehuset er af ukendt dato og senest restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, svinestalde fra 1973 og 1987, foderhus fra 1976, maskinhus fra 1968, lade fra før 1900 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. G.R.J. ejer og driver også "Birkelund", Rolighedsvej 28, 6670 Holsted.DRIVERVEJ 12, "ELMEGÅRD", FAURSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392143. KAJ BØRGE MADSEN, husmand, født 17.-6.-1922, søn af Eline og Anton Madsen, gift d. 21.-11.-1948 med Simonia (Mona) Calle- sen, medhjælpende hustru, født d. 7.-12.-1929, datter af Johanne og Peter Calle- sen. Parret har børnene:Gunhild, født d. 8.-5.-1949, Anton, født d. 13.-12.-1950, Peter, født d. 12.-12.-1954, Anni, født d. 23.-4.-1956 og Elin, født d. 13.-5.-1958.K.B.M. overtog gården i 1948 fra forældrene, der købte den i 1932.Ejendomsskyld 610.000. Areal 16 ha., der er bortforpagtet 11 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900, svinestald fra 1972, lade fra 1947 og maskinhus. På gården er der 2 heste. Der er 1 traktor. DRIVERVEJ 14, FAURSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392871. HANS MORTENSEN, gårdejer, født d. 23.-8.-1938, søn af Helene og Morten Mortensen, bor sammen med Anni Møller, medhjælpende hustru, født d. 18.-3.- 1938, datter af Ruth Møller og Dusinus Nielsen. Parret har børnene: Jørgen Korre, født d. 16.- 11.-1959, Kjartan Rud, født d. 18.-4.-1964 og Kari Dyveke, født



-206- d. 14.-11.-1966. H.M. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra forældrene, som købte den i 1932. Gården brændte i 1929.Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 29,8 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er forpagtet 6 ha. Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1946. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, løsdriftsstald fra 1979, lader fra 1930 og 1950, foderhus fra 1980, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 84 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 gummiged. Maskinstation bruges til markarbejdet.DRIVERVEJ 18, FAURSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392163. BENTE HANSEN, gårdejer, født d. 24.-2.-1951, datter af Marie og Frederik Nielsen, gift d. 22.- 2.-1972 med Knud Hansen, chauffør, født d. 28.-5.-1942, søn af Maren og Kristian Hansen. Parret har døtrene: Lene, født d. 16.-5.- 1973 og Anette, født d. 7.-4.- 1975.K.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. B.H. er syerske. Hunovertog gården i 1970 fra svigerforældrene, som købte den i 1937.Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 11 ha., der er udlejet 9 ha.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941, svinestald fra 1972, maskinhus samt lade ombygget til stald. Der er 2 traktorer og 1 halmfyr.ESBJERGVEJ 14, "STARUPSMIN- DE", 6670 HOLSTED, tlf. 75- 392358.ERLING SCHELLERUP, gårdejer, født d. 22.-5.-1942, søn af Inger og Olav Schellerup Nielsen, gift d. 7.-9.-1963 med Inger Kathrine Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 21.-7.-1943, datter af Juliane og Henrik Jessen Sørensen. Parret har børnene: Olav, født d. 30.-1.-1964, Mona, født d. 22.-10.-1965, Klaus, født d. 18.-10.-1969 og Liselotte, født d. 20.-8.-1976.E.S. er menighedsrådsmedlem og repræsentantskabsmedlem ved M.D. Food. Han overtog gården d. 1.-9.-1963 fra Niels Starup. Gårdens historie kan føres tilbage til 1856. Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 55 ha. Stuehuset er opført i 1974 og restaureret i 1986, desuden er der medhjælperbolig fra 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950, løsdriftsstald fra 1979, svine- stalde fra omkr. 1930, 1967 og 1992, lader fra 1930 og 1950, foderhuse fra 1977, 1979 og 1985, maskinhus fra 1972, 3 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer, 160 ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM samt en slag- tesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, ærter og raps. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.E.S. ejer og driver også Gørklintvej 6, 6670 Holsted.FAURSKOVVEJ 29, FAURSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392669.AAGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 7.-9.-1933, søn af Rose og Poul Andersen, gift d. 3.-12.-1960 med Ketty Lykke, medhjælpende hustru, født d. 3.-4.-1940, datter af Anna og Laurids Lykke. Parret har børnene: Gert, født d. 6.-7.-1963 og Bente, født d.



-207- 8.-3.-1966.Aage Andersen opførte gården i 1960 på en udstykning fra Faur- skovvej 33.Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 16,7 ha.Stuehuset er opført i 1961 og restaureret i 1979 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1961 og 1970, lader fra 1961 og 1973, maskinhuse fra 1965, 1979 og 1990, foderhus oggylletank. Gården drives med en besætning på 28 årskøer og 32 ungdyr af racen SDM, der sælges 15 kalve årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FAURSKOVVEJ 31, "GL. FAURSKOV", FAURSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392741.ANDERS KOCH, gårdejer, født d. 16.-10.-1924, søn af Marie og Martin Koch.A.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra forældrene, som købte den i 1930.Ejendomsskyld 760.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført i 1831 og restaureret i 1925 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, lade fra 1931, maskinhus fra 1960 og fodersilo. Gården drives med en besætning på 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne og byg. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet. FAURSKOVVEJ 33, FAURSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392742. CHRISTIAN PEDERSEN, gårdejer, født d. 5.-2.-1919, søn af Anja Marie og Jørgen Pedersen.C.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra Marinus Sørensen. Gården brændte i 1947.Ejendomsskyld 940.000. Areal 25,4 ha., der er udlejet 5 ha. Stuehuset er opført i 1949. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948, svinestald fra før 1900 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en slagtes vineproduktion på 30 stk. årligt, desuden er der 9 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 trakor og kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.FAURSKOVVEJ 60, "NY FAURSKOVGÅRD", FAURSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 391287.RUD MICHAEL BRUUN, gårdejer, født d. 31.-10.-1959, søn af Helga og Hans Peter Bruun, bor sammen med Pia Christensen, kontorassistent, født d. 22.-9.-1969, datter af Anna og Marius Christensen.R.M.B. er uddannet landbrugstekniker og har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1992 fra Gert Thomsen.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 86 ha., heraf 20 ha. skov m.m.



-208- "Ny Faurskovgård"s stuehus er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1930 og 1987 samt lader fra 1930 og 1940. Gården drives med en besætning på 16 årsammekøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Aber- deen- Angus. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, kartofler, raps og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1rundballepresser. Maskinstation bruges til markarbejdet.FAURSKOVVEJ 64, FAURSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393074. VALDEMAR FEDDERSEN, husmand, født d. 15.-6.-1926, søn af Lena Fransisca og Kristian Boysen Feddersen, gift d. 13.-12.-1959 med Hansine Petra Lund, rengøringsassistent, født d. 1.-8.-1935, datter af Albertine Kristine Caroline og Jeppe Jepsen Lund. Parret har børnene: Conni, født d. 10.-9.-1960, Hanne, født d.14.-5.-1962, Lis, født d. 6.-11.-1963, Karen, født d. 1.-9.-1965 og John, født d.10.-2.-1973.V.F. arbejder på en bentonfabrik. Han overtog gården d. 1.-12.-1957 fra Johannes Schmidt.Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,6 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1965 samt lade. Der er 1 traktor.

medlem af bestyrelsen for den lokale RDM 3.-1975 fra Arne Lykke Johansen.

FOLDINGBROVEJ 20, "SANDAGER", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392863.ARNE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1950, søn af Marie og Aksel Jørgensen, gift d. 10.-7.-1976 med Irene Jepsen Doctor, lærer, født 29.-6.-1953, datter af Ella og Jørgen Doctor. Parret har børnene: Betina, født d. 3.-1.-1976 og Martin, født d. 29.-8.-1980.A.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i kredsrepræsentantskabet for D.L.G. og M.D. Food samt Avlsforening. Han overtog gården d. 15.-Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 48,6 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1980 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 og ungdyrstald fra 1970 begge restaureret i 1978, foderhus fra 1978, maskinhus fra 1983, gylletanke, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 55 ungdyr af racen RDM, der sælges 25 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og byg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.FOLDINGBROVEJ 24, "TOFTEGAARD", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392540.JØRGEN NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1963, søn af Erna og Kaj Nielsen, gift d. 18.-2.-1989 med Bente Windfeld Jensen, fabriksarbejder, født d. 18.-1.-1966, datter af



-209-

maskinhus fra 1977, foderhus fra 1985, gylletank

Gudrun og Børge Windfeld Jensen.Jørgen Nielsen har været på Ladelund Landbrugsskole og været i bestyrelsen for Landboungdom. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 40,7 ha.Stuehuset er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1937 og 1990, lade fra 1916, og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo, varm lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.Gården drives sammen med Tirslundvej 53, 6650 Brørup Kommune.FOLDINGBROVEJ 28, "RASKEN- BORG", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393504.JØRGEN HANSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1938, søn af Marie og Niels Peter Valdemar Hansen, gift d. 4.-3.-1967 med Christa Rønnike, ekspeditrice, født d. 18.-12.-1943, datter af Margrethe og Karl Heins Rønnike. Parret har børnene: Pia, født d. 19.-3.-1964 og Lars, født d. 21.-5.-1969.J.H. er entreprenør. Han overtog gården d. 1.-2.-1981 fra Harald Beck Hansen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 40 ha.Stuehuset er opført i 1884 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 restaureret i 1981, lade fra 1955 og maskinhus fra 1986. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyr. FÆLLESMARKSVEJ 1, STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398073.JENS HANSEN, gårdejer, født d. 14.-2.- 1927, søn af Sigrid og Mads Hansen, gift d. 25.-3.-1958 med Edith Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 22.-10.-1940, datter af Kathrine og Marius Jørgensen. Parret har børnene: Inga, født d. 14.-7.- 1958, Holger, født d. 23.-12.-1961, Ove, født d. 9.-10.-1964 og Bjarne, født d. 27.-1.-1966.J.H. overtog gården d. 10.-4.-1958 fra Bendix Carstensen. Ejendomsskyld 540.000. Areal 10,8 ha., der er frasolgt 0,5 ha. Stuehuset er opført før 1890 og restaureret i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1890 og restaureret i 1962. Gården drives med en besætning på 16 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.FÆLLESMARKSVEJ 2, "FÆLLESGÅRD", STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398102. VERNER SØRENSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1947, søn af Margrethe og Hans Sørensen, gift d. 30.-3.-1968 med Aase Andersen, medhjælpende hustru, født 10.-12.-1948,



-210- datter af Ellen og Aage Andersen. Parret har børnene: Tina, født d. 1.-9.-1968, Tommy, født d. 18.-12.-1969, Pia, født d. 4.- 2.-1974 og Torben, født d. 23.- 11.-1979.Verner Sørensen er ansat som tagdækker. Han forpagtede gården fra 1968 til overtagelsen i 1970 fra svigerforældrene, som købte den i 1953.Ejendomsskyld 870.000. Areal 17,4 ha., der er forpagtet 23 ha.Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1969, ungdyrstald med riste fra 1972, lade fra 1912, maskinhus fra 1977, foderhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 60 ungdyr af racerne SDM og Jersey, der købes 30 kalve årligt, der er en svineproduktion på 8 frilandssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt, desuden er der 2 årsammekøer og 6 ungdyr af Limousinekryds samt 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og hvede. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.FÆLLESMARKSVEJ 4 STENDERUP, 6683 FØV- LING, tlf. 75-398208.IB NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1966, søn af Inga og Age Nielsen, bor sammen med Kirsten Sørensen, køkkenleder, født d. 7.-5.-1967, datter af Edith og Karl Sørensen.I.N. er inseminør og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1988 fra Åge Hansen.Ejendomsskyld 920.000. Areal 20 ha.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1968, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Simmentaler samt en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. FÆLLESMARKSVEJ 5, "VESTERGÅRD", GØRDINGBJERG, 6683 FØVLING, tlf. 75-398262.EGON PEDERSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1928, søn af Mette Marie og Hans Andersen Pedersen, gift d. 25.-2.-1953 med Esther Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 21.-4.-1933, datter af Anna Marie Kristine og Søren Kidholm Pedersen. Parret har børnene: Finn, født d. 16.-4.-1953, Britta Margit, født d. 27.-1.-1960og Kurt, født d. 9.-4.-1963.E.P. overtog gården d. 5.-6.-1969 fra Anne Lise Jokumsen. Ejendomsskyld 770.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført i 1895 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, svinestalde fra 1957 og 1969, lade fra 1889, maskinhus fra 1976, foderhus,



-211- roehus og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 30 årrsøer, der produceres 600 slagtesvin årligt, desuden er der 3 årsammekøer og 1 ungdyr af racen Here- ford. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.Esther og Egon Pedersen er flyttet til Østergade 23, 6670 Holsted, nyt tlf.nr. 75- 391324.

L.K. er uddannet mejerist. Han overtog gården d.

FÆLLESMARKSVEJ 13, FÆLLESMARK, 6690 GØRDING, tlf. 75- 178674.LEIF KRISTENSEN, gårdejer, født d. 29.-1.-1951, søn af Helga og Svend Kristensen, gift d. 6.- 12.-1970 med Sonja Viuf, sygehjælper, født d. 30.-4.-1952, datter af Anna og Svend Viuf. Parret har børnene: Michael, født d. 28.-5.-1971, Hanne, født d. 5.- 8.-1972 og Susanne, født d. 15.- 12.-1973.15.-4.-1972 fra Niels Peter Sørensen.Ejendomsskyld ca. 800.000. Areal 14,3 ha., heraf tilkøbt 5,1 ha. Der er forpagtet 5 ha. Stuehuset er opført omkr. 1920 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 restaureret i 1976, lade fra 1978, maskinhus fra 1991, møddingsplads og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, og 35 ungdyr af racen Jersey, der sælges 15 kalve årligt. Der er 2 traktorer samt medlemsskab af vindmøllelaug. Maskinstation bruges til markarbejdet.FØVLING KIRKEVEJ 1, BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398063. PEDER JENSEN ELBECH, gårdejer, født d. 27.-3.-1921, søn af Marie og Jens Elbech, gift d. 27.-7.-1950 med Ingeborg Andersen, født d. 8.-4.-1924, datter af Thea og Alfred Andersen. Parret har børnene: Anne-Marie, født d. 4.-1.-1952, Jens, født d. 14.-9.- 1954, Sven, født d. 26.-2.-1956 og Annemette, født d. 8.-5.-1958. P.J.E. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1950 til overtagelsen d. 20.-12.-1965 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1846.Ejendomsskyld 990.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført før 1840 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913 løbende udvidet, lader fra 1913 og 1928 samt maskinhus fra 1973. Gården drives med en svineproduktion på 1 årso, smågrisene købes, og der produceres 150 slagtesvin årligt, desuden er der 25 bistader. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FØVLING KIRKEVEJ 2, "NORDKÆRGÅRD", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398303. HOLGER DALGAS JENSEN, gårdejer, født d. 26.-11.-1942, søn af Marie og Peter Dalgas Jensen, gift d. 3.-3.-1968 med Kirsten Viuf, medhjælpende hustru, født d. 1.-10.-1949, datter af Anna og Svend Ejler Viuf. Parret har børnene: Peder, født d. 12.-4.-1969, Sven, født d. 21.-4.-1971 og Anna Marie, født d. 16.-9.-1975.



-212- Holger D. Jensen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1886.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 2 ha. skov og mose samt 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1928 og 1973, lader fra omkr. 1900 og 1973, maskinhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 95 årskøer, 200 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.FØVLINGVEJ 1, "GYVELGÅRD", BÆKBØLL1NG, 6683 FØVLING, tlf. 75-398134.PEDER NISSEN PEDERSEN, landmand, født d. 20.-7.-1934, søn af Oline og Nis Pedersen, gift d. 17.-5.-1958 med Helga Madsen, født d. 28.-9.-1933, datter af Anna og Thorvald Madsen. Parret har børnene: Anne Marie, født d. 24.-2.-1959 og Nis Jørgen, født d. 6.-10.-1961.P.N.P. overtog gården d. 1.-5.- 1958 fra faderen, som Ejendomsskyld 900.000. opførte den i 1928. Der er gjort flere oldtidsfund i marken.Areal 12 ha.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1928 og 1974, svinestald fra 1962, lade fra 1928 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 15 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. FØVLINGVEJ 2, "TRANBJERG- GÅRD", 6683 FØVLING, tlf. 75- 398019.FREDE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 13.-12.-1964, søn af Ket- ty og Erik Kristensen, gift d. 8.-7.-1989 med Lilian Jeanette Kristiansen, kontorassistent, født d. 4.-6.-1965, datter af Astrid og Kaj Kristiansen. Parret har datteren Lotte, født d. 18.-1.-1991. F.K. er ansat som kirkegårdsmedhjælper og har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1991 fra Jenny og Johannes Juhl. Gårdens historie kan føres mere end 150 år tilbage. Ejendomsskyld 900.000. Areal 27 ha.Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1936 samt lade og maskinhus begge fra 1966. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 850 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-213- FØVLINGVEJ 4, BÆKBØLLING, 6683 FØVLING, tlf. 75-398154. HARALD LAURITSEN VINTHER, gårdejer, født d. 21.-4.-1933, søn af Stinne og Marius Vinther, gift d. 28.-11.-1959 med Eline Hessel- berg, medhjælpende hustru, født d. 8.-8.-1936, datter af Martha og Kristian A. Hansen. Parret har børnene: Jan, født d. 24.-5.- 1962, Susanne, født d. 23.-7.-1965 og Per, født d. 31.-5.-1972.H.L.V. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1959 fra Minna og Peter Haas.Ejendomsskyld 870.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er lejet 25 ha.Stuehuset er opført omkr. 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1916 og 1977, kombineret lade og maskinhus fra 1916 og 1975 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 28 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 sprøjte, 1 gyllevogn og 1 roeoptager. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FØVLINGVEJ 12, "KRARUPSMINDE", BÆKBØLLING, 6683 FØVLING, tlf. 75-398031.JØRGEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 21.-1.- 1927, søn af Marie og Christian Peter Jørgensen, gift d. 24.-11.-1957 med Lissi Lundgård Schøler, dagplejer/medhjælpende hustru, født d. 19.-8.-1936, datter af Misse og Højer Lundgård Schøler. Parret har børnene: Jytte, født d. 24.- 5.-1958, Marianne, født d. 29.-2.-1960, Birgitte, født d. 28.-4.-1961, Ingolf, født d. 25.-8.-1963 og Jan, født d. 15.-5.-1968.J.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog halvpart af gården i 1955 og resten i 1960 fra forældrene, som købte den i 1923. Gården fik sin nuværende placering efter en brand i 1932.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 2 ha. er eng. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1932. Avlsbygningerne består af kvægstald fa 1932 restaureret i 1970, ungdyrstalde fra 1973 og 1978, svinestald fra 1961, lade fra 1932, maskinhus fra 1975, fodersilo og udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion, små- grisene købes, og der sælges 950 slagtesvin årligt, desuden er der en besætning på 15 årsammekøer og 25 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg og lucerne. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.FAABORGVEJ 5, V. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198204. KAJ HOLM, gårdejer, født d. 31.-5.-1933, søn af Erna Louise og Thomas Chr. Holm, gift d. 3.-5.-1956 med Oda Johanne Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 8.-4.-1938, datter af Karen og Thorvald Nielsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 3.-10.-1956, Bente, født d. 16.-7.-1958, Leif, født d. 10.-8.-1959, Merethe, født d. 12.-12.-1962, Anette,



-214- født d. 11.-6.-1967 og Thomas, født d. 8.-6.-1975.K.H. overtog gården d. 1.-7.-1963 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld ca. 500.000. Areal 21,3 ha., der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1934. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, lade fra 1934 senere ændret til stald, foderhuse fra 1967 og 1991, maskinhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 35 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til markarbejdet. FAABORGVE3 6, "BAKKEGÅRD", ÅSTRUP, 6752 GLE3B3ERG, tlf. 75-198030.HERMAN GE3L, gårdejer, født d. 18.-8.-1934, søn af Kathrine og Michael Gejl, gift d. 7.-10.- 1959 med Agnethe Bruun, medhjælpende hustru, født d. 16.-5.- 1935, datter af Klara og Ejner Bruun. Parret har børnene: Michael, født d. 28.-3.-1960, Aase, født d. 10.-9.-1963 og Preben, født d. 4.-4.-1970.H.G. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog første halvpart af gården i 1954 fra en broder og resten i 1959 fra forældrene, som købte den i 1923. Gårdens historie kan føres tilbage til omkr. 1700.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 25 ha. Stuehuset er opført i 1884 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1952, 1976 og 1980, lade fra 1948, maskinhus fra 1976, foderhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 85 ungdyr og 27 slagtekalve af racerne Simmentaler og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.FAABORGVE3 7, V. ÅSTRUP, 6752 GLE3B3ERG, tlf. 75-198165. ALFRED SØRENSEN, gårdejer, født d. 22.-3.-1928, søn af Gertrud og Anders Sørensen, gift d. 21.-8.-1965 med Gerda Laugesen, medhjælpende hustru, født d. 19.-10.-1938, datter af Anna og Hans Laugesen. Parret har børnene: Kurt, født d. 18.-11.-1969, Elsebeth, født d. 1.-2.-1967, Per, født d. 28.-3.-1969 og Dorthe, født d. 6.-8.-1970.A.S. er bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen og i 4H. Han overtog gården i 1956 fra Peter og Metha Lauridsen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er lejet 14 ha.Stuehuset er opført i 1911 og restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1966 og 1979, ungdyrstald samt foder- og maskinhuse alle fra 1979, lade fra 1967, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med eh besætning på 57 årskøer, 120 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, markvandingsanlæg samt varmegenvinding fra mælketank til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.FAABORGVE3 8, "EGELUND", ÅSTRUP, 6752 GLE3B3ERG, tlf. 75-198031.KNUD ÅGE NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1943, søn af Anne og Holger Nielsen, gift d. 21.-11.-1970 med Birthe Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 10.-3.-1950,



-215- datter af Metha og Jens M. Nielsen. Parret har børnene: Lars Holger, født d. 22.-5.-1973, Jens, født d. 17.-9.-1974 og Jane, født d. 23.-9.-1976.Knud Ä. Nielsen overtog gården i 1969 fra forældrene, som købte den i 1945.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 4 ha. er skov og 1 ha. er eng. Der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1914. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1914. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 30 ungdyr og 1 tyr af racen SDM, der sælges 15 kalve årligt, desuden er der en svineproduktion på 1 årsso, der produceres 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.K.Å.N. ejer også Faaborgvej 14, 6752 Glejbjerg.FAABORGVEJ 9, "VESTERGÅRD", V. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198191.KRISTIAN CLAUSEN, gårdejer, født d. 13.-2.-1930, søn af Marie og Martin Clausen, gift d. 17.- 5.-1957 med Eva Hansen, medhjælpende hustru, født d. 25.-10.- 1937, datter af Tyra og Hans Hansen. Parret har børnene: Hans, født d. 12.-3.-1959, Conni, født d. 1.-4.-1960 og Gitte, født d. 2.-11.-1964.K.C. overtog gården i 1957 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1919, den blev genopført i 1938 efter en brand. Ejendomsskyld 640.000. Areal 35,5 ha., heraf 10 ha. skov m.m.Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1938, s vinestald fra 1969 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 60 slagtesvin årligt, desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. FAABORGVEJ 10, "LUNDEGÅRD", ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198094.SVEND ÅGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1947, søn af Astrid og Kristian Andersen, gift d. 13.-10.-1979 med Hanne Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 19.-2.-1955, datter af Metha og Jens Nielsen. Parret har børnene: Vibeke, født d. 23.-10.-1981, Keld, født d. 2.-4.-1983, Anita, født d. 23.-9.-1986 og Birgitte, født d. 31.-7.-1990.S.Ä.A. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra forældrene. Gården har været i slægtens eje siden 1772.



-216-Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 1 ha., 4 ha. er skov og mose. Der er forpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1965 og 1977, halmlade fra 1988, lade fra 1911, maskinhus fra 1955, foderhus fra 1977, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til markarbejdet. FAABORGVEJ 16 "LYKKEGÅRD", V. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198244.HANS FYHN JACOBSEN, gårdejer, født d. 27.-7.-1945, søn af Ellen og Jens Jacobsen, gift d. 14.-5.-1983 med Ninna Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 25.-1.-1963, datter af Ketty og Jens Ejner Jørgensen. H.F.J. har børnene: Lars, født d. 31.-1.-1972 og Lone, født d. 11.-3.-1976. Parret har børnene: Tabita, født d. 2.-2.-1984 og Klaus, født d. 14.-8.-1990.H.F.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1970 fra forældrene, som købte den i 1935.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., 2,5 ha. er skov og 1 ha. er eng. Der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1884 og restaureret flere gange senest i 1991. Avlsbygningene består af kvægstald og lade begge fra før 1884, kvægstalde fra 1953 og 1988, svinestald fra 1960 ombygget til kalvestald i 1988, lade fra 1953, maskinhus fra 1949, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.FAABORGVEJ 18, V. ÅSTRUP, 6752 Glejbjerg, tlf. 75-198262. ARNE NISSEN, gårdejer, født d. 3.-9.-1934, søn af Klara Marie og Hans Marius Nissen, gift d. 10.-5.-1961 med Anna Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 21.-9.-1930, datter af Gertrud Marie Sørine og Anders Peter Sørensen. Parret har børnene: Laila, født d. 16.-1.-1963 og Finn, født d. 23.-1.-1966.A.N. overtog gården d. 1.-3.- 1961 fra forældrene, som købte den i 1946.Ejendomsskyld 750.000. Areal 20,7 ha.Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1979 samt foderhus. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 46 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.GAMMELGAARDSVEJ 3, "BOLDINGGÅRD", BOLDING, 6752 GLEJBJERG.HERLUF JØRGENSEN, gårdejer. Omtales under Boldingvej 17, 6752 Glejbjerg.Sønnen Klaus bor på gården. H.J. overtog gården i 1989 fra Lars Thede.Areal 1,8 ha.



"Boldinggård"s stuehus er opført omkr. 1800. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1974.H.J. ejer og driver også "Damgård", Boldingvej 17, 6752 Glejbjerg, desuden ejer han Boldingvej 14, 6752 Glejbjerg.

GJETTRUPVEJ 14, "GRENEVANG", GRENE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198146.VERNER KRISTIANSEN, gårdejer/ chauffør, født d. 24.-1.-1937, søn af Maren og Kristian Kristiansen, gift d. 16.-5.-1959 med Meta Quist Mortensen, hjemmehjælper, født d. 18.-7.-1939, datter af Stinne og Jeppe Quist Mortensen. Parret har børnene: Kristian, født d. 13.-3.-1962, Jeppe, født d. 10.-12.-1966 og Bente, født d. 18.-3.-1974. V.K. overtog gården d. 1.-5.-1959 fra forældrene, faderen købte den i foråret i 1935.Ejendomsskyld 700.000. Areal 25 ha., der er bortforpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1891 og restaureret i 1962 og 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976, lade fra 1917 og maskinhus fra 1965. Der er 27 anpater i vindmølle.

8.-1977 02 Kield. født d. 23.-10.-1985.

GJETTRUPVEJ 15, "GRENEGÅRD", GRENE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198485.GEORG POULSEN, gårdejer, født d. 10.-2.-1944, søn af Inge og Oskar Poulsen, gift d. 19.-2.— 1966 med Gerda Andersen, medhjælpende hustru, født d. 4.-8.-1946, datter af Rosa og Poul Andersen. Parret har sønnerne: Tonny, født d. 8.-10.-1966, Lindy, født d. 2.-4.-1969, Palle, født d. 20.-G.P. overtog gården d. 1.-3.-1966 fra svigerfaderen, som købte den d. 1.-11.-1946. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,6 ha., der er forpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1979 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1978, svinestald fra 1972 ombygget til kvægstald i 1981, garage fra 1970, staklade fra 1973, maskinhus fra 1987, foderhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 90 ungdyr og 22 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.GJETTRUPVEJ 17, GRENE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198132.VILLY SKOVLØBER HANSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1925, søn af Marie og Richard Lamik Schou Hansen, gift d. 22.-5.-1958 med Gerda Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 31.-3.-1933, datter af Signe og Hans Sørensen. Parret har børnene: Jørn, født d. 6.-3.-1960 og Solveig, født d. 24.-2.-1965.



-218- Villy S. Hansen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1958 fra Kristian Knudsen.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 21 ha.Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1975 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1960, 1968 og 1970, lade fra 1976, maskin- og foderhuse, 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 85 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.GJETTRUPVEJ 19, GRENE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198283. OVE LØNNE, gårdejer, født d. 28.-3.-1942, søn af Kirstine Marie og Aksel Lønne, gift d. 28.- 3.-1962 med Ulla Albert, medhjælpende hustru, født d. 24.-2.- 1943, datter af Anne og Valdemar Albert. Parret har børnene: Bitten, født d. 7.-9.-1962, Rita, født d. 7.-6.-1965, Søren, født d. 6.-4.-1971 og Jesper, født d. 18.-1.-1976.O.L. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-5.-1963 fra Kristian Mortensen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 16,6 ha.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940 ombygget til sostald i 1980, svinestalde fra 1940, 1969 og 1979, lade fra 1940, maskinhus fra 1985 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælges 2.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg og raps. Der er 2 traktorer, 2 mejetærskere og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.O.L. ejer og driver også "Ugleskovgård", Kaptajnsvej 1, 6670 Holsted.GJETTRUPVEJ 20, GRENE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198231.NIELS PETER NIELSEN, gårdejer, født d. 11.-4.-1930, søn af Signe og Christian Nielsen, gift d. 16.- 3.-1956 med Dora Lauridsen, medhjælpende hustru, født d. 27.-1.-1933, datter af Marie og Jørn Lauridsen. Parret har børnene: Åse Marie, født d. 20.-6.- 1959, Christian, født d. 4.-4.-1962 og Tove, født d. 7.-2.-1972.N.P.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog jorden fra sit fødehjem "Bjørnholmsminde" og opførte gården i 1955.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 restaureret i 1971, svinestald fra 1962, maskinhus fra 1976, lade fra



-219- 1954 ombygget til foderhus i 1980, 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 60 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges 200 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. GJETTRUPVEJ 21, "TEGLVANG", GRENE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198140.HENNING HOLM NIELSEN, gårdejer, født d. 18.-7.-1957, søn af Lucia og Åge Nielsen, gift d. 14.-8.-1982 med Kirsten Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-8.-1957, datter af Metha og Jens Nielsen. Parret har børnene: Jørn Bo, født d. 1.-6.-1983, Jess Ulrik, født d. 16.-5.-1985 og Me- lissa Lucia, født d. 8.-3.-1989.H.H.N. har været på Ladelund og Riber Kjærgård Landbrugsskoler og er bestyrelsesmedlem i Åstrup Husmandsforening. Han overtog gården d. 20.-3.-1983 fra Karen og Helge Jessen.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37,9 ha.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1952 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, ungdyrstald fra 1985, staklade fra omkr. 1940, lade fra 1930, maskinhus fra 1990, gylletank og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 43 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 1 årsammeko af racen Limousine. Der er 3 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.GJETTRUPVEJ 22, GJETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198181. NIELS HANSEN BRINK, husmand, født d. 8.-9.-1915, søn af Kirstine og Hans Søren Hansen Brink, bor sammen med søsteren Signe Brink, husbestyrerinde, født d. 5.-2.-1917.N.H.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården omkr. 1952 fra moderen, faderen opførte gården i 1923.Ejendomsskyld 520.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, staklade fra omkr. 1970 og lade fra 1948. Gården drives med en besætning på 15 ungdyr og 4 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 1 årsso, der produceres 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.GJETTRUPVEJ 24, GJETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-392662.SVEND BØRGE ANDERSEN, gårdejer, født d. 6.-8.-1931, søn af Ellen Andersen, gift d. 17.-4.-1959 med Ruth Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-11.-1937, datter af Else og Martin Thomsen. Parret har børnene: Knud Erling, født d. 16.-8.-1963 og Karen, født d. 1.-2.-1965.S.B.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra moderen. Nuværende ejer er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 37 ha.



-220-

vandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm til markarbejdet. Sønnen Knud Erling hjælper til på

Gjettrupvej 24's stuehus er opført i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, svi- nestald og lade begge fra 1957, maskinhus fra 1973, foderhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 27 årskøer, 33 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mark- og kold luft. Maskinstation bruges gården.GJETTRUPVEJ 25, "BJØRHOLMS- MINDE", GRENE, 6752 GLEJ- BJERG, tlf. 75-198021.HANS CHRISTIAN BJØRHOLM NIELSEN, gårdejer, født d. 20.- 5.-1937, søn af Signe og Christian Nielsen, gift d. 18.-11.-1960 med Krista Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 4.-1.-1938, datter af Ingeborg og Hans M. Pedersen. Parret har børnene: Irene, født d. 14.-4.-1962, Flemming, født d. 8.-2.-1966 og Ivan, født d. 25.-2.-1970.H.C.B.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra forældrene, som købte den i 1928. Gårdens historie kan føres tilbage i 1861.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 60 ha., heraf 15 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907 restaureret i perioden 1971-79, maskinhus fra 1982, foderhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 120 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.

H.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, fra Hans B. Hansen.

GJETTRUPVEJ 26, "GODTHÅB", GJETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-392725.HOLGER HANSEN, gårdejer, født d. 22.-1.-1934, søn af Mag- dalene og Hans Christian Hansen, gift d. 24.-4.-1962 med Anna Hundebøl, medhjælpende hustru, født d. 23.- 6.-1932, datter af Karin og Thomas Hundebøl. Parret har sønnerne: Hans Christian, født d. 30.-1.-1964 og Thomas, født d. 3.-8.-1969.Han overtog gården d. 1.-4.-1962Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha.Stuehuset er opført efter brand i 1927 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fa 1927 og 1977, lade fra 1927, maskinhus fra omkr. 1968, foderhus fra 1977, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 52 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær-



-221-ter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet. Sønnen Thomas, som har været på landbrugsskole, hjælper til på gården. H.H. ejer også Gjettrupvej 37, 6752 Glejbjerg.GJETTRUPVEJ 27, GJETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198182. ARNE ANDERSEN ILSØ, gårdejer, født d. 27.-9.-1920, søn af Margrethe og Mads Peter Andersen Ilsø, gift d. 23.-7.-1964 med Elisabeth Nørgård, lærer, født d. 27.-9.-1932, datter af Ingrid og Peder Nørgård. Parret har børnene: Margrethe, født d. 16.-6.-1965, Mads Peder, født d. 28.-10.-1966 og Mariane, født d. 2.-12.-1968.A.A.I. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra moderen, forældrene opførte den i 1923.Ejendomsskyld 780.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1923 og restaureret i 1964. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1923 og 1975, lade fra 1950, maskinhus fra 1978 og foderhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.GJETTRUPVEJ 28, GJETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-392728. SVEND ÅGE THOMSEN, husmand, født d. 6.-3.-1926, søn af Anne Marie og Thorvald Thomsen, gift d. 14.-6.-1950 med Gertrud Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 10.-8.-1930, datter af Anne Marie og Aksel Nielsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 26.-12.-1950, Thorvald, født d. 3.-10.-1952, Anne Marie, født d.12.-7.-1956, Aksel, født d. 20.-12.-1957, Inge Lise, født d. 20.-5.-1959 og Sonja, født d. 11.-3.-1963.S.Å.T. overtog gården d. 1.-3.-1950 fra Anders og Harald Thomsen. Gårdens historie kan føres tilbage til omkr. 1858.Ejendomsskyld 700.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er frasolgt 4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde begge fra 1969, fodersilo fra 1985, maskinhus fra 1962 og lade. Gården drives med en svineproduktion på 9 årssøer, der produceres 180 slagtesvin årligt samt en besætning på 40 ungdyr af racerne SDM og Limousine. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til markarbejdet.GJETTRUPVEJ 29, GJETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198089. AAGE NIELSEN, husmand, født d. 23.-2.-1924, søn af Margrethe Kirstine og Jørgen Henrik Nielsen, gift d. 5.-3.-1953 med Lucia Kirstine Madsen, medhjælpende hustru, født d. 5.-3.-1933, datter af Metha Marie og Hans Madsen. Parret har børnene: John, født d. 17.-12.-1953, Annette Metha, født d. 9.-4.-1955, Henning, født



-222- d. 18.-7.-1957 og Doris Margrethe, født d. 30.-1.-1961.AA.N. overtog gården i 1953 fra forældrene, som byggede den i 1923.Ejendomsskyld 480.000. Areal 10,5 ha.Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, lade fra 1938, maskinhus fra omkr. 1947 og gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. GJETTRUPVEJ 31, GJETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-393358.KNUD ERLING ANDERSEN, gårdejer, født d. 16.-8.-1963, søn af Ruth og Svend B. Andersen, gift d. 21.-7.-1990 med Margit Haahr Tykgaard, specialarbejder, født d. 6.-4.-1962, datter af Åse H. og Vagn Tykgaard. Parret har sønnen Anders, født d. 11.-7.-1991.K.E.A. har været på Ladelund og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-12.-1987 fra Laurids Andersen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 16,8 ha., heraf 2 ha. eng m.m.Stuehuset er opført i 1929 og senest restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 ombygget til svinestald i 1975, svinestald fra 1980, lade fra 1950 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.GJETTRUPVEJ 36, LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393604.BODO BEIER, gårdejer, født d. 25.-9.-1965, søn af Klara og Ove Beier, gift d. 4.-6.- 1988 med Lilian Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-4.-1965, datter af Ellen og Åge Thomsen. Parret har sønnen Kim, født d. 8.-5.-1989.B.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 26.-10.-1990 fra Knud Ä. Heik.Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1962, 1975 og 1981, lade fra 1937, maskinhus fra 1971, foderhus fra 1976, møddingsplads og gylletank. Gården drives med en besætning på 70 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM, der sælges 35 slagtekalve årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.GJETTRUPVEJ 39, "BREDAL", TVILHO, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-392706.KNUD LYKKE FAABORG, gårdejer, født d. 11.-1.-1930, søn af Karen og Laurids Faaborg, gift d. 25.-9.-1952 med Magny Nedergård, medhjælpende hustru, født d. 17.-4.-1928, datter af Poula og Martin Nedergård. Parret har børnene: Karen, født d. 3.-6.- 1954, Erik, født d. 17.-3.-1957 og Erling, født d. 15.-4.-1967.K.L.F. har været på Danebod Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1952 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som oldefaderen opførte i 1872. I haven står et bøgetræ, som bedstefaderen plantede i 1890.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 27 ha.



-223-Stuehuset er opført i 1872 og senest restaureret i 1967. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1967 og 1991, lade fra 1912 ombygget til kvægstald i 1968, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. Sønnen Erling, som har været på landbrugsskole, hjælper til på gården.GLEJBJERGVEJ 4, "KORSVEJGÅRD", TERPLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198273.HENNING IVERSEN KJÆR, gårdejer, født d. 11.-4.-1960, søn af Mary og Sv. Å. Kjær, gift d 31.- 5.-1986 med Lis Egeberg Simmon- sen, køkkenassistent, født d. 10.- 10.-1963, datter af Viola og Peter Simmonsen. Parret har døtrene: Stine, født d. 25.-2.-1987, Didde, født d. 10.-1.-1990 og Marie, født d. 30.-8.-1991.H.I.K. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-4.-1986 fra Peter Munk Ebbesen. Gårdens historie kan føres tilbage til omkr. 1700.Ejendomsskyld 960.000. Areal 37,6 ha., heraf 7 ha. eng og sø. Der er forpagtet 43 ha. Stuehuset er opført i 1820 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald opført i 1977 efter brand, ungdyrstald fra 1976 moderniseret i 1990, svine- stald fra 1935 ombygget til ungdyrstald i 1988, lade og maskinhus begge fra 1920, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 51 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, der sælges 28 slagtekalve årligt, desuden er der 1 årsammeko af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.GLEJBJERGVEJ 5, "ROLANDSGÅRD", KALVMOSE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-190042.MARIUS HANSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 20.-9.-1927, søn af Helene og Jørgen Hansen Jørgensen, gift d. 14.-6.-1958 med Anna Petersen, medhjælpende hustru, født d. 13.-10.-1931, datter af Dagmar og Jens Peter Petersen. Parret har børnene: Svend Åge, født d. 16.-11.-1954, JonnaMaria, født d. 18.-9.-1958 og Carsten, født d. 19.-7.-1968.M.H.J. overtog gården d. 1.-1.-1957 fra forældrene, som købte den i 1911. Gårdens historie kan føres ca. 200 år tilbage.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, svinestald fra 1968 ombygget til kvægstald i 1973, lader fra 1912 og 1973, maskinhus, foderhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 36 årjkøer, 64 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 årsammekøer af racen Simmentaler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 ballepresser, 1 roesåmaskine, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. Sønnen Carsten, som har været på landbrugsskole, hjælper til på gården.



-224-

J.H.J. overtog d. 1.-6.-1950 jord fra farbroderens

GLEJBJERGVEJ 7, "BIRKEMOSEGÅRD", KALVMOSE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-190018.JULIUS HANSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 4.-2.-1925, søn af Helene og Jørgen Hansen Jørgensen, gift d. 2.-7.-1955 med Bertha Johanne Madsen, medhjælpende hustru, født d. 11.-1.-1924, datter af Karen Urup og Mads Peter Madsen. Parret har børnene: Anny Helene, født d. 5.-5.- 1957 og Jørn, født d. 7.-12.-1959. ejendom og opførte selv gården.Ejendomsskyld 810.000. Areal 32 ha.Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1953 og 1971, svinestald fra 1964, lade fra 1953, maskinhus fra 1971, foderhus, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 16 årsammekøer og 49 ungdyr af blandet race samt en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 110 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GLEJBJERGVEJ 16, KALVMOSE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-190139. SØREN JESSING, gårdejer, født d. 5.-5.-1922, søn af Sørine og Chr. Jessing, gift d. 5.-11.-1946 med Astrid Jensen, medhjælpende hustru, født d. 2.-2.-1926, datter af Marie og Peder Jensen. Parret har børnene: Trygve, født d. 21.-5.-1947, Lissy, født d. 25.-1.-1949, Magny, født d. 12.- 8.-1952 og Benny, født d. 12.- 3.-1959.S.J. overtog jorden d. 1.-4.-1960 fra "Lykkesgård" og opførte selv gården. Ejendomsskyld 550.000. Areal 11,2 ha.Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 4 årsammekøer og 3 slagtekalve af racerne Limousine og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. GRAVLUNDVEJ 4, "LILLE GRAVLUND", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398464.TORBEN CLAUSEN, gårdejer, født d. 17.-8.-1959, søn af Esther Marie og Peder Falk Clausen, gift d. 11.-7.-1987 med Gitte Susanne Bertram, kontorassistent, født d. 4.-11.-1961, datter af Anne Sofie og Peder Andreas Bertram. Parret har døtrene: Camilla, født d. 7.-5.-1988 og Louise, født d. 17.-7.-1990.T.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene opførte



-225- i 1931. Ejendomsskyld 1.345.000. Areal 43,4 ha., heraf 1,5 ha. krat og åskrænter. Der er forpagtet 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1931, 1972 og 1974, svinestald fra 1966 ombygget til kvægstald i 1988, lade fra 1966, maskinhus fra 1976, foderhus fra 1992, gylletank, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 85 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 ung pige. GRAVLUNDVEJ 6, BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398094.ERIK LARSEN, gårdejer, søn af Hansigne og Aksel Larsen, gift d. 14.-9.-1991 med Anne Stokbæk, fodermester, datter af Edith og Jens Stokbæk. Parret har sønnen Jesper.E.L. overtog gården i april 1978 fra forældrene, som købte den omkr. 1940.Areal ca. 10 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af lade samt kvægstald ombygget til lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af jordbær og hindbær. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt div. specialmaskiner. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat medhjælp i sæsonen.GRAVLUNDVEJ 8, "STORE GRAVLUND", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398038.JOHN JENSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1968, søn af Kirstine og Anton Jensen, bor sammen med Karin Knudsen Jensen, landbrugsmedhjælper, født d. 17.-5.-1965, datter af Ingrid og Kaj Jensen. K.K.J. har været på Vejlby Landbrugsskole og er uddannet regnskabstekniker. J.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.Han overtog gården d. 1.-7.-1992 fra forældrene. Nuværende ejer er 5. generation på gården. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf 0,5 ha. skov.Stuehuset er opført i 1909 og senest restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1935 restaureret i 1971, lade fra 1935, maskinhuse fra 1955 og 1974, foderhus fra 1987, gylletank, gastæt silo samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GRAVLUNDVEJ 10, BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398064.VAGN NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1934, søn af Helene og Hans Nielsen, gift d. 14.-6.-1958 med Karen Testrup Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 3.-11.-1937, datter af Valborg og Hans Testrup Schmidt. Parret har tvillingerne Henning og Birgit, født d. 4.-11.-1959 samt sønnen Poul Erik, født d. 3.-1.-1961.V.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1958 fra Andrea og Kristian Nielsen, som var slægtninge til V.N.



-226- Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 25 ha.Gravlundvej 10's stuehus er ombygget i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, lade fra 1991, maskinhus fra 1984, fodersilo fra 1983, foderhus fra 1976, 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 107 ungdyr og 33 slagtekalve afracen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til markarbejdet. Sønnen Henning hjælper til på gården.GRAVLUNDVEJ 14, ÅBØL- L1NG, 6683 FØVLING, tlf. 75-398294.NIELS KRISTEN SØRENSEN, gårdejer, født d. 27.- 7.-1943, søn af Kirsten og Kristen Sørensen, gift d. 31.-8.-1968 med Aase Tran- berg, laborant, født d. 28.- 9.-1945, datter af Asta og Aksel Tranberg. Parret har børnene: Carsten, født d. 31.-8.-1971, Henrik, født d. 19.-3.-1974 og Charlotte, født d. 5.-11.-1977.N.K.S. er kvalitetsrådgiver og har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.-1968 fra Lorents Lauesen.Ejendomsskyld 825.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført før 1900 og restaureret flere gange senest i 1985. Avlsbygningerne består af kartoffelhus fra 1977, maskinhus fra 1985 og kølerum fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, kål, jordbær og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 kartoffellægger, 1 kartoffeloptager, 1 jordbærplantemaskine og 1 rækkefræser.GRAVLUNDVEJ 16, ÅBØLLING, 6683 FØVLING, tlf. 75-398420. PETER LØNBORG MADSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1955, søn af Ellen og Laurids Madsen, gift d. 26.-7.-1975 med Conni Christensen, specialarbejder, født d. 28.-11.-1953, datter af Karen og Anders Christensen. Parret har døtrene: Tina, født d. 27.-1.-1976 og Pia, født d. 15.-9.-1979.P.L.M. er ansat som montør. Han overtog gården d. 15.-7.-1991 fra Torben Pind.Ejendomsskyld 280.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 15 ha.Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald opført efter brand i 1961, hønsehus fra 1950 og lade fra 1918. Der er 2 rideheste og 1 føl. Der er 1 traktor på gården.



-227- GRENEVEJ 2, "GLEJBJERG- GÅRD", 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198124.JENS DALGAS JENSEN, gårdejer, født d. 18.-6.-1926, søn af Marie og Peter Dalgas Jensen, gift i 1953 med Jenny Kirstine Nielsen, født d. 29.-5.-1925, datter af Olga og Kristian Nielsen. J.K.N. døde d. 20.-6.-1988. Parret fik sønnen Christian, født d. 12.- 12.-1956.J.D.J. har været på LadelundLandbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra Niels Peter Nielsen. På gården, hvis historie kan føres tilbage til 1750, findes en stenfigur med 3 hoveder, som er meget sagnomspundet. Ejendomsskyld 765.000. Areal 9,5 ha., der er frasolgt 13 ha.Stuehuset er opført i 1913 og senest restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1906, lade ombygget til kvægstald i 1960, maskinhus fra 1966 og foderhus. Gården drives med en besætning på 12 årskøer, 18 ungdyr og 6 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GRINDSTEDVEJ 5, "FAUR- SKOVGÅRD", LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 393464.ASTA AAMAND ANDERSEN og CLAUS WITTING, gårdejere. A.AA.A. er født d. 29.-1.-1960, datter af Irene og Jørgen Aamand Andersen, gift d. 24.-9.-1988 med Claus Witting, født d. 25.-12.-1960, søn af Åse Witting og Jens Jensen.Parret har sønnen Christian, født d. 7.-3.-1992. A.AA.A. og C.W. har begge været på landbrugsskole og er begge uddannet regnskabsteknikere. C.W. er medlem af svineproduktionsudvalget og bestyrelsesmedlem af Landboforeningen. Parret overtog gården d. 8.-8.-1988 fra dødsboet efter Knud Åge Nørgård.Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 90 ha., heraf 6 ha. skov og mose.Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1909, svinestalde fra 1953, 1979 og 1989, maskinhus fra 1979, 2 gylletanke og 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 1.700 smågrise og 1.750 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, roer, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.Parret ejer også en fodermesterbolig på Treagervej 2, 6670 Holsted.GRINDSTEDVEJ 7, "SAND- AGERGÅRD", LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 392714.VILLY EGON VILLADSEN, gårdejer, født d. 29.-11.- 1928, søn af Johanne og Søren Villadsen, gift d. 6.- 4.-1957 med Maren Kirstine Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-3.-1930, datter af Johanne og Poul



-228-Dreier Poulsen. Parret har børnene: Susanne, født d. 12.-6.-1958, Dorthe, født d. 24.-11.-1959, Søren Stig, født d. 20.-10.-1962 og Peter Villy, født d. 1.-4.-1966. V.E.V. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1962 fra Niels Nissen.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 60 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er lejet 7 ha.Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1983 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1935 og 1970, svinestald fra 1936, lade fra 1944, maskinhuse fra 1966 og 1982 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 220 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er roer, kartofler, læggekartofler, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. Sønnen Søren, som har været på landbrugsskole, hjælper til på gården, desuden er der ansat 1 fodermester. V.E.V. ejer og driver også Grindstedvej 6, 6670 Holsted.GRINDSTEDVEJ 9, "HANSHOLM", LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392767.FREDDY HOLDENSEN, gårdejer, født d. 1.-10.-1957, søn af Marie og Richard Holdensen, gift d. 24.-11.-1979 med Ulla Lis Bøgested Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-12.-1956, datter af Vera og Peder Bøgested Sørensen. Parret har børnene: Gitte, født d. 20.-8.-1981, Dorte, fødtd. 25.-12.-1983 og Jesper, født d. 24.-6.-1985.F.H. har været på Grindsted og Ladelund landbrugsskoler, han er bestyrelsesmedlem i et mejeri og i D.L.G. Han overtog gården d. 1.-7.-1983 fra Agnes og Hans Olesen Nielsen.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 25 ha. og frasolgt 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1890, 1943 og 1990, ungdyrstald fra 1973, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1989, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 60 ungdyr og 50 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 1 skoleelev.GRINDSTEDVEJ 14, "SØLVDALHUS", LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392647.BENT FYHN MADSEN, landmand, født d. 25.-1.-1958, søn af Johanne og Kristian Madsen, gift d. 2.-8.-1980 med Hanne Kirstine Poulsen, medhjælpende hustru, født d. 26.-6.-1959, datter af Anna og Niels Chr. Poulsen. Parret har børnene: Kean, født d. 1.-11.-1984 og Tanja, født d.10.-3.-1986.B.F.M. er socialrådgiver og brandmand og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1980 fra Frederik Frederiksen. På gården er en kunstig sø til offentlig fiskeri.Ejendomsskyld 470.000. Areal 15,2 ha., heraf 4,4 ha. skov og 0,5 ha. sø.



-229-Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1981 samt løbende. Avlsbygningerne består af lade fra 1918 og kvægstald ombygget til hestestald i 1981. Besætningen er på 17 dådyr og 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er juletræer og korn. Maskinstation bruges til markarbejdet. GRINDSTEDVEJ 18, "SPURVEDAL", LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392334.AKSEL BRAMMING, gårdejer, født d. 22.-9.-1933, søn af Hanna og Johannes Bramming, gift d. 14.-11.-1959 med Else Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-8.-1939, datter af Anna Marie og Mourits Nielsen. Parret har børnene: Johannes, født d. 11.-9.- 1960, Kjeld, født d. 25.-1.-1962,Anne Marie, født d. 26.-12.-1962, Kurt, født d. 18.-3.-1966 og Lene, født 23.-2.-1974. A.B. er ansat som altmuligmand på en møbelfabrik. Han overtog gården d. 1.-6.-1959 fra forældrene, som købte den i 1933.Ejendomsskyld 850.000. Areal 24,6 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Der er udlejet 4 ha. Stuehuset er opført i 1952 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1890, 1959 og 1973 alle ombygget til svinestalde i 1985, lade fra 1954, maskinhus fra 1980 og foderhus. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges 1.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.GRINDSTEDVEJ 26, "KLEMMENSMARSK", LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392765. THYGE BRUUN, gårdejer, født d. 14.-7.-1948, søn af Mette og Peter Bruun, gift d. 25.-7.-1970 med Eva Gudrun Anne Schwartz, født d. 22.-2.-1947, datter af Ellen og Karl Schwartz. E.G.A.S. døde d. 28.-11.-1990. Parret fik børnene: Hanne, født d. 22.-4.-1972, Susanne, født d. 28.-6.-1974, Bodil, født d. 8.-4.-1977 og Torben, født d. 30.-1.-1984.T.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-6.-1970 fra Edith og Gerhard Jessen.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 36 ha., 3 ha. er skov.Stuehuset er opført i 1950 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1957 og 1984, svinestalde fra 1944 og 1974 begge ombygget til kalvestalde i 1987, lader fra 1900 og 1985, maskinhus fra 1987, foderhus, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM, der sælges 23 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er plænefrø, gartnerifrø og græsfrø. Der er 4 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.T.B. ejer og driver også "Grønhøj", Kidholmvej 1, 6670 Holsted.GRINDSTEDVEJ 29, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396142.VIKTOR LILLELUND, gårdejer, født d. 9.-9.-1923, søn af Johanne og Laurids Lillelund, gift d. 6.-11.-1960 med Tonny Christensen, dagplejemor, født d. 23.-4.- 1932, datter af Anna og Mathias Christensen.V.L. overtog gården d. 1.-10.-1960 fra Grethe Sørensen.Ejendomsskyld 450.000. Areal 9 ha.



-230-Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1916, svinestald fra 1970 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en svineproduktion på 1 årsso, der produceres 20 slagtesvin årligt, desuden er der 2 gylte og 1 årsammeko. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. GRINDSTEDVEJ 30, "BRUNBJERG", HYLDELUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-396150.JENS AUGUSTIN HANSEN, gårdejer, født d. 16.-10.-1934, søn af Camilla Vinning og Hans Østergård Hansen, gift d. 22.-10.-1958 med Marie Lindberg Staal, medhjælpende hustru, født d. 22.-10.- 1938, datter af Maren Lindberg og Hary Staal. Parret har børnene: Gitte, født d. 16.-7.-1960, Lene, født d. 16.-4.-1963, HansJørgen, født d. 9.-11.-1965 og Rune, født d. 21.-3.-1971.J.A.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1958 fra faderen, som købte den i 1953. Gården brændte i 1942.Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 11 ha., 5 ha. er skov. Der er forpagtet 3,5 ha.Det gamle stuehus er opført omkr. 1890 og benyttes idag som medhjælperbolig. Et nyt stuehus er opført i 1946. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1908 og 1973, svinestalde fra 1959 og 1964, hestestald fra 1977, lade fra 1912, maskinhus fra 1966, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 150 ungdyr og 37 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 1.500 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.GRINDSTEDVEJ 35, "VIKÆR- GÅRD", 6682 HOVBORG, tlf. 75-396006.SØREN JAKOB VIKÆR HERMAN- SEN, gårdejer, født 28.-12.-1935, søn af Ane Jensine og Karl Marinus Vibkjær Hermansen, gift d. 18.-7.-1959 med Inga Elisabeth Mose, medhjælpende hustru, født d. 14.-7.-1937, datter af Ida Emilie og Laust Pedersen Mose. Parret har børnene: Hanne, født d. 3.-6.-1960, John, født d. 16.-9.- 1961, Karin, født d. 2.-10.-1963,Anita, født d. 11.-9.-1966 og Birthe, født d. 15.-6.-1975.I.E.M. er medlem af Menighedsrådet. S.J.V.H. har været på Hammerum Landbrugsskole og er medlem af Kommunalbestyrelsen i Holsted Kommune. Han overtog gården i 1967 fra faderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som oldefaderen opførte omkr. 1864.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Der er lejet 4 ha.Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1864, 1930 og 1975, lader fra 1897 og 1920, foderhus fra 1980, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 75 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.



-231- GRINDSTEDVEJ 37, "HOVBORGGÅRD", LINDKNUD, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396316.BJARNE PEDERSEN, gårdejer, født d. 28.-8.-1945, søn af Ane Marie og Peter Pedersen, gift d. 19.-8.-1972 med Merethe Bendes- gård Hansen, sygeplejerske, født d. 13.-3.-1946, datter af Anne og Svend Hansen. Parret har børnene: Tine, født d. 17.-2.-1973,Morten, født d. 6.-5.-1974 og Susanne, født d. 9.-5.-1982.B.P. er ansat som pilot. Han overtog gården d. 1.-4.-1986 fra Kirsten Birgitte Pedersen. Gården har været i slægtens eje siden 1764.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 84 ha., heraf 4 ha. skov og eng.Stuehuset er opført i 1801, det er udvidet i 1918 og restaureret omkr. 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1963, svinestald fra 1992, maskinhus fra 1978 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps, ærter, hvede og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.GRINDSTEDVEJ 40, "KONGENSVASE", HYLDELUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-396112.HANS MARINUS THOMSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1941, søn af Karla og Hermes Thomsen, gift d. 7.-2.-1970 med Nancy Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 7.-12.-1943, datter af Helga og Sv. Å. Nielsen. Parret har børnene: Kate, født d. 13.- 4.-1963, Leon, født d. 13.-12.- 1965 og Brian, født d. 26.-3.-1971. H.M.T. overtog gården i 1961.Ejendomsskyld 1.115.000. Areal 24 ha., der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1932, 1973 og 1979. Gården drives med en besætning på 94 årskøer, 170 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper.H.M.T. ejer og driver også Grindstedvej 48, 6682 Hovborg. GRINDSTEDVEJ 46, "NEDERGÅRD", KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75- 396124.HANS CHR. BRINCH PETERSEN, gårdejer, født d. 5.-1.-1941, søn af Anna og Niels Petersen, gift d. 6.- 5.-1966 med Anna Smeds- gaard, født d. 21.-12.-1943, datter af Kirstine og Jeppe Smedsgaard. Parret har døtrene: Hanne, født d. 1.-2.-1968, Lone, født d. 8.-9.-1970 og Dorte, født d. 28.-4.-1977.H.C.B.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-



-232- 1966 fra Ninna Madsen. Gården er blandt de ældste på egnen.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 21 ha., 10 ha. er skov m.m. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1932 og restaureret flere gange senest i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1976, svinestald fra 1969 ombygget til kalvestald i 1978, lade fra 1912, foderhus fra 1976, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives med en besætning på 45 årskøer, 80 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. GRINDSTEDVEJ 48, "RINDELUND- GÅRD", 6682 HOVBORG.HANS MARINUS THOMSEN, gårdejer. Omtales under Grind- stedvej 40, 6670 Holsted.H.M.T. overtog gården i 1990. Ejendomsskyld 920.000. Areal 29 ha.Stuehuset er udlejet. Avlsbygningerne består af lade. Besætning består af ungdyr.H.M.T. ejer og driver også Grind- stedvej 40, 6682 Hovborg.GRINDSTEDVEJ 52, "NØRRE- GAARD", 6682 HOVBORG, tlf. 75-396290.KARIN HAUGAARD LARSEN, bogholder, født d. 20.-12.-1950, datter af Gudrun Margrethe og Børge Haugaard Johansen, gift d. 31.-5.-1975 med Jørgen Peder Kamp Larsen, el-installatør, født d. 1.-2.-1952, søn af Ketty Jen- sine og Otto Kamp Larsen. Parret har sønnerne: Jens, Mads og Nils.J.P.K.L. driver el-installationsvirksomhed med handel og import samt fremstilling af vandrensningsfiltre. K.H.L. er skolebestyrelsesformand. Hun overtog gården d. 1.-4.- 1986 fra Ester og Arne Hansen.Areal 27 ha., heraf 2 ha. eng. og 5 ha. skov.Stuehuset er restaureret omkr. 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, løg og korn. Der er 2 traktorer samt specialmaskiner til løg. Maskinstation bruges til markarbejdet. GRINDSTEDVEJ 54, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396203.SVEND ERIK KNUDSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1935, søn af Signe og Kresten Knudsen, gift d. 3.-11.-1958 med Karen Marie Nielsen, rengøringsassistent, født d. 19.-11.-1939, datter af Klara og Harald Nielsen. Parret har børnene: Mona Elsebeth, født d. 4.-7.-1959, Kurt Emil, født d. 2.-2.-1962 og Karsten Ivan, født d. 14.-8.-1966.S.E.K. er ansat ved et vognmandsfirma.



-233-Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Verner Johansen.Areal 14 ha.Stuehuset er opført i 1937. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1937 samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 15 ungdyr af blandet race, desuden er der 7 heste med opdræt af racen Oldenborger. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 kartoffeloptager.

H.C.J. overtog gården d. 20.-8.-1986 fra dødsboet efter

GULDAGERVEJ 1, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391150. H. C. JENSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1960, søn af Eva og Vagn Jensen, gift d. 22.-6.-1990 med Lone Møller, kontorassistent, født d. 28.-5.-1966, datter af Ruth og Leon Møller. Parret har børnene: Jesper, født d. 9.-10.-1985 og Anette, født d. 7.-6.-1988.Ejner Kristensen.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 1 ha. er mose og krat. Stuehuset er opført i 1979 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, lade fra før 1900, maskinhus fra 1989, foderhus og gylietank. Gården drives med en besætning på 35 årskøer og 45 ungdyr af racerne Jersey og SDM, der sælges 17 kalve årligt, desuden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.GULDAGERVEJ 17, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392076. BENT KORSAGER BRUUN, landmand, født d. 4.-8.-1951, søn af Karen og Aage Bruun, gift d. 4.-5.-1977 med Kirsten Ravn, bankassistent, født d. 11.-7.-1954, datter af Johanne Marie og Karl Ravn. Parret har børnene: Lene, født d. 11.-12.-1980, Anette, født d. 21.-3.- 1984 og Lars, født d. 29.-10.-1987.B.K.B. er formand for Føvling-Holsted Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.- 10.-1982 fra forældrene, som købte den i 1944.Ejendomsskyld ca. 1.500.000. Areal 17 ha., der er lejet 12 ha.Stuehuset er opført i 1872 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 ombygget til svinestald i 1990, svinestald fra 1990, lade fra 1950, maskinhus fra 1985, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges 2.000 smågrise årligt, desuden er der 5 orner samt en besætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Hereford. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.GULDAGERVEJ 19, NR. HOLSTED, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393214.JENS PETER ANDERSEN, gårdejer, født d. 7.-7.-1953, søn af Thyra og Verner Andersen, gift d. 13.-5.-1978 med Rita Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 25.-10.-1956, datter af Marie og Poul Nielsen. Parret har børnene: Anne Grethe, født d. 9.-7.-1979, Poul Erik, født d. 12.-10.-1981, Karen Marie, født d. 27.-8.-1986 og Niels Ole, født d. 25.-5.-1988.J.P.A. er ansat som fabriksarbejder, han er bestyrelsesmedlem i en fælles indkøbsforening og i et grovvareselskab. Han overtog gården d. 15.-12.-1975 fra Mie og Jakob



-234- Nielsen. Gården brændte i 1912, og avlsbygningerne brændte i 1980.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 6 ha.Guldagervej 19's stuehus er opført i 1912 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979, lade fra 1980, maskinhus fra 1978, foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slag- tekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til markarbejdet.GØRKLINTVEJ 3, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392978.GUNNER LAGE, gårdejer, født d. 13.-5.-1933, søn af Kirstine og Hans Lage, gift d. 18.-4.-1962 med Irma Elinor Heiselberg, medhjælpende hustru, født d. 4.-9.- 1938, datter af Erna Marie og Hary Heiselberg. Parret har døt- rene: Karin, født d. 4.-9.-1963 og Lisbeth, født d. 21.-10.-1964. G.L. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra forældrene, som købte den i 1913.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1982 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 ombygget til ristestald i 1979, kvægstalde fra 1962 og 1972, svinestald fra 1962, lade fra 1930, maskinhus fra 1979, gylletank og 2 udendørs køre- siloer. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 100 ungdyr og 22 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet. GØRKLINTVEJ 8, "GØRKLINT- GÅRD", GØRKLINT, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392171.ALFRED RAVN OG SØNNER, gårdejere. A.R. er født d. 12.- 5.-1913, søn af Maria Kjidstine og Peder Hansen Ravn, gift d. 12.-7.-1941 med Inga Margrethe Jørgensen, født d. 11.-10.-1918, datter af Kirstine og Jørgen Ole Jørgensen. Parret har børnene: Gudrun, født d. 6.-10.-1943, Karen Marie, født d. 14.-1.-1947,Jørgen Peder, født d. 24.-11.-1950 og Hans Christian, født d. 13.-3.-1955.A.R. og sønnerne J.P. og H.C. overtog gården d. 15.-5.-1979 fra Peder Simmonsen Fyhn. Gården er tidligere herresæde og benævntes "Gørklintborg". I 1867 blev der foretaget opstemning af vandløb til vandkraft. Kornmølleriet fra 1890 og dambruget fra 1950'erne drives stadig.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 47 ha., heraf ca. 10 ha. skrænter til afgræsning. Der er bortforpagtet 7,6 ha.



-235-Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald genopført efter brand i 1944 samt lader fra 1872 og 1924. Gården drives med en besætning på 30 stk. kødkvæg af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, byg og rug. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

Parret har sønnerne: Claus, født d. 6.-9.-1967 og Steen,

GØRKLINTVEJ 9, "KYST- BÆKGAARD", GØRKLINT, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 392064.KRISTIAN FLINTHOLM FINK, gårdejer, født d.30.-6.-1943, søn af Anne og Ejnar Fink, gift d. 1.- 5.-1966 med Ninna Sørensen Husted, ekspeditrice, født d. 20.-9.-1945, datter af Vera og Svend Husted, født d. 19.-12.-1969.K.F.F. driver vognmandsforretning og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra faderen Ejnar Fink, som købte den i 1940. Gårdens historie kan føres tilbage til 1830.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 36,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 5 ha. eng, skov og å. Stuehuset er opført omkr. 1830 og restaureret i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 renoveret i 1960, lade fra 1941 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, raps, ærter, rug og hvede. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker.GØRKLINTVEJ 11, "HOLMSGÅRD", SDR. LOVRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-178406.GERHARD HOLM MØBERG, gårdejer, født d. 1.-4.-1936, søn af Maren og Laurids Møller Mø- berg. G.H.M. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1978 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr.1875. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 10 ha., 4 ha. er krat.Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1933 og 1977, lade fra 1933, foderhus fra 1975, maskinhus fra 1979, gylletank samt 1 uden- og 2 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 80 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årsammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er fremavlskorn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HEJRSKOVVEJ 24, "STENHØJS- MINDE", HEJRSKOV, 6690 GØRDING, tlf. 75-178431.PEDER BAY, gårdejer, født d. 31.-3.-1938, søn af Karen og Laurids Bay, gift d. 11.-5.-1963 med Anna Nohns, medhjælpende hustru, født d. 17.-9.-1937, datter af Nanna og Ingemann Nohns. Parret har sønnerne: Jørgen, født d. 30.-3.-1964, Henning, født d. 13.- 8.-1967, Lars, født d. 23.-7.-1969



-236- og Søren, født d. 23.-11.-1972. P.B. har været på Riber Kjærgård og Vallekilde landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1963 fra Peter Åskov.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført omkr. 1899 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald opført efter brand i 1917 og restaureret i 1967, ungdyrstald fra 1978, hønsehuse fra 1970 og 1972, maskinhus fra 1976, lade, foderhus samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 90 ungdyr og 25 slagte- kalve af racen SDM samt 18 moderfår af racen Texel. Der er 5 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.HE3RSKOVVE3 31, HE3RSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393280. ERIK ELBÆK, gårdejer, født d. 7.-10.-1948, søn af Kirsten og Peter Elbæk.E.E. er ansat som tankvognchauffør. Han overtog gården i 1976 fra Harald Bolding.Ejendomsskyld 860.000. Areal 13,2 ha., der er forpagtet 7,5 ha. Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af værksted fra 1991og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, ærter og raps. Der er 1 traktor, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.HE3RSKOVVE3 33, "H03GÅRD", HE3RSKOV, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392631.VILLY SCHMIDT 3AKOBSEN, gårdejer, født d. 27.-8.-1943, søn af Anna og Viktor 3akobsen, gift d. 5.-6.-1965 med Kathrine Bruun, medhjælpende hustru, født d. 23.-7.-1947, datter af Dagmar og 3ens Bruun. Parret har børnene: Gitte, født d. 1.- 10.-1965, Benny, født d. 4.-5.- 1968 og Flemming, født d. 16.-6.-1975.K.B. er aktiv i 4H-arbejdet. V.S.3. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1972 fra Aksel Poulsen.Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 15 ha. Stuehuset er genopført efter brand i 1978 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1930 ombygget til ristestald i 1986, ungdyrstald fra 1978, løsdriftsstald fra 1986, lade fra før 1930, foderhuse fra 1981, 1986 og 1990, maskinhus fra 1975, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 139 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gummiged, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fast medhjælper.HOLLESKOVVE3 12, HOLLESKOV, 6683 FØVLING, tlf. 75-398352.SVEND ÅGE HANSEN, gårdejer, født d. 28.-3.-1947, søn af Petra og Alfred Hansen.S.Å.H. overtog gården d. 1.-1.-1983 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene købte i 1908.Ejendomsskyld 570.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 13 ha.



-237- Holleskovvej 12’s stuehus er opført omkr. 1860 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1860 renoveret i 1954, lader fra omkr. 1860 og 1991 samt foderhus fra 1989. Gården drives med en besætning på 18 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM, der sælges 9 kalve årligt, en svineproduktion på 4 årssøer samt 60 slagtesvin årligt, desuden er der 40 høns.Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.HOLLESKOVVE3 15, "BAK- KEBO", HOLLESKOV, 6683 FØVLING, tlf. 75-398022. TAGE PEDERSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1924, søn af Karen og Thøge Pedersen, gift d. 29.-12.-1952 med Else Lykkegård, medhjælpende hustru, født d. 8.- 3.-1932, datter af Helga Kirstine og Knud Lykkegård. Parret har børnene: Karen, født d. 24.-1.-1954, Knud, født d. 24.-2.-1956, 3ens, født d. 18.-5.-1959 og Marie, født d. 26.-8.-1960.T.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1984 fra Chr. Fuglede Sørensen. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 31 ha., heraf 1,5 ha. eng og 1,5 ha. mose. Der er forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1979 ombygget til svinestald i 1985, lade samt maskin- og foderhuse alle fra 1979, fodersilo fra 1985 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er halmfyr, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 pige i huset.Gården drives i samdrift med sønnen 3ens. HOLLESKOVVE3 21, "EGELUND", ASTOFTE, 6683 FØVLING, tlf. 75-398029.3ENS LYKKEGÅRD PEDERSEN, gårdejer, født d. 18.-5.-1959, søn af Else og Tage Pedersen, gift d. 28.-9.-1987 med Gitte Nielsen, beskæftigelsesvejleder/medhjælpen- de hustru, født d. 28.-9.-1957, datter af Gerda og Laurids Nielsen. Parret har børnene: Morten, født d. 2.-3.-1989 og Tine, født d. 24.-11.-1991.3.L.P. foretager høstarbejde for andre, han har været på Bygholm Landbrugsskole og er repræsentantskabsmedlem i D.L.G. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 69 ha.Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1895, 1952 og 1966 alle ombygget til svinestalde i 1978 og renoveret i 1988, kvægstald fra 1978, klimastald og lade begge fra 1982, maskinhus fra 1975,



-238- foderhus, 2 gylletanke og 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der produceres ca. 2.000 sopolte og 4.300 slagtesvin årligt. Besætningen fik SPF-opformeringsstatus i 1981. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabriksroer og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, 1 bigballepresser, 1 teleskoplæsser, 1 rendegraver, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper og 2 fodermestre.Gården drives i samdrift med forældrenes gård Holleskovvej 15, 6683 Føvling.J.L.P. ejer og driver også "Astoftegård", Astoftevej 1, 6683 Føvling.HOLLESKOVVEJ 22, ASTOFTE, 6683 FØVLING, tlf. 75-398337. ERNA KIRSTINE HANSEN, gårdejer, født d. 17.-11.-1934, datter af Ingrid og Ejnar Hansen, gift d. 15.-4.-1954 med Niels Hansen, født d. 13.-5.-1916, søn af Karoline og Rasmus Hansen. N.H. døde d. 29.-4.-1987. Parret fik børnene: Bente, født d. 17.-7.-1954, Rasmus, født d. 16.-10.-1956, Ingrid, født d. 29.-12.-1958, Ejnar,født d. 25.-8.-1960, Karlo, født d. 26.-8.-1961 og Kristian, født d. 6.-10.-1962.Parret overtog gården i 1951 fra N.H.'s forældre. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1809.Ejendomsskyld 550.000. Areal 5,1 ha., der er frasolgt 5,9 ha. og forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført i 1954 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1952, svinestald fra 1953 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt, desuden er der 1 orne. Der er 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.HOLLESKOVVEJ 23, ASTOFTE, 6683 FØVLING, tlf. 75-398317. OLE ANDERSEN KRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-3.-1911, søn af Mette Kjerstine og Søren Chr. Kristensen.O.A.K. har været på Rødding Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1954 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene opførte i 1879.Ejendomsskyld 290.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 9 ha. Jorden er udlejet.Stuehuset er opført i 1879 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1879 og 1910, lade fra 1931 og maskinhus. HOLLESKOVVEJ 25, "SKOVLYST", ASTOFTE, 6683 FØVLING, tlf. 75-398231.THORVALD ALBINUS HANSEN, gårdejer, født d. 18.-8.-1958, søn af Ruth Kirsten Nyrnberg og Poul Verner Hansen, bor sammen med Lisbeth Hansen, pædagog, født d. 29.-1.-1963, datter af Anna og Hans Pedersen Hansen. Parret har sønnen Jeppe Albinus, født d. 22.-3.-1992.



-239-T.A.H. er ansat som servicemontør. Han overtog gården d. 28.-4.-1986 fra forældrene.Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 650.000. Areal 18 ha., der er bortforpagte! 17 ha.Stuehuset er opført i perioden 1862-69 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1935. HOLLESKOVVEJ 28, "BAKKEDAL", STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398569.HANS KRISTIAN LUNDSGAARD, landmand, født d. 16.-12.-1958, søn af Esther og Frede Lunds- gaard, bor sammen med Bente Lundgaard Hansen, sygeplejerske, født d. 23.-7.-1962, datter af Helga og Jens Enevold Hansen. Parret har sønnen Simon.H.K.L. har været på landbrugsskole og er medlem af repræsen-tantskabet for SPF. Han overtog gården d. 1.-1.-1992 fra Ernst Sørensen.Areal 3 ha., der er frasolgt 47 ha.Stuehuset er restaureret omkr. 1980. Avlsbygningerne består af svinestald, lade, maskinhus, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer. Der er 1 traktor. På gården har man en weekendafløser til hjælp.HUMLUNDVEJ 2, TERPLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198180. EVALD HAUDAL PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-8.-1949, søn af Magda og Jens Charles Pedersen, gift d. 6.-12.-1975 med Bente Madsen, lærer/medhjælpende hustru, født d. 21.-3.-1952, datter af Agnethe og Hans J. Madsen. Parret har børnene: Torben, født d. 9.-4.-1979, Ulrik, født d. 7.-3.-1981 og Jette, født d. 2.- 10.-1991.E.H.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra svigerforældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1881.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 41 ha., der er forpagtet 45 ha.Stuehuset er opført i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1929, 1976 og 1982, kvægstald indrettet i 1977 i det gamle stuehus fra omkr. 1880, lader fra 1929 og 1976, foderhus fra 1978, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 85 årskøer, 155 ungdyr og 55 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsammeko af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.HUMLUNDVEJ 3, TVILE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198072.LYDIA JENSEN, privat dagplejemor, født d. 30.-7.-1961, datter af Marie og Hans Ebbesen, gift d. 28.-3.-1986 med Hans Chr. Brorson Jensen, konstabel, født d. 5.-8.- 1960, søn af Ketty og Viggo Jensen. Parret har døtrene: Camilla Helene, født d. 4.- 1.-1986 og Annika, født d. 19.-3.-1990.L.J. overtog gården d. 1.-1.-1988 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1916.



-240-Ejendomsskyld ca. 675.000. Areal 15,2 ha., der er bortforpagte! 3,8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1900, svinestald fra 1965 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af maltbyg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.HUMLUNDVEJ 6, "KALVMOSEGÅRD", TERPLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75- 198225.JENS CHRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 16.-3.-1946, søn af Metha og Jens Nielsen, gift d. 18.-7.-1970 med Ellen Marie Borch, kontorassistent, født 8.-4.- 1947, datter af Eleonora og Hans Peter Borch. Parret har børnene: Susanne,født d. 28.-7.-1974, Mette, født d. 13.-4.-1978 og Steen, født d. 7.-10.-1988. Sønnen Claus, født d. 24.-6.-1972, døde i 1987.J.C.N. er bestyrelsesmedlem i et mejeri. Han overtog gården i 1967 fra Jørn Ebbesen. Ejendomsskyld ca. 2.500.000. Areal 91 ha., heraf tilkøbt 24 ha.Stuehuset er opført i 1946. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1943 og 1978, svinestald fra 1959 ombygget til kvægstald, foderhus fra 1980, maskinhuse fra 1976 og 1981, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 150 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.HØJVANGSVEJ 1, "HØJVANG", ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198159.BENT JØRGENSEN, gårdejer, født d. 4.-1.-1931, søn af Kristine og Jørgen Jørgensen.B.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1963 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene købte omkring år 1900.Ejendomsskyld 580.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 5 ha. er eng.Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1908. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954 renoveret i 1973, lade fra 1965, maskinhus fra 1974, foderhus og udendørs køresilo. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev.



-241-KAPTA3NSVE3 1, "UGLESKOVSGÅRD", SEKÆR, 6670 HOLSTED.OVE LØNNE, gårdejer. Omtales under Gjettrup- vej 19, 6752 Glejbjerg.O.L. overtog gården i 1986 fra svigerforældrene Anne og Valdemar Albert. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er opført før 1900. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 42 ha.O.L. ejer og driver også Gjettrupvej 19, 6752 Glejbjerg.
KAPTA3NSVE3 3, "ENGGÅRDEN", SEKÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392381.SØREN LØN BORG KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 22.-4.-1968, søn af Bente og Tonny Kristiansen, bor sammen med Laila Agnethe 3ensen, født d. 14.-11.-1971, datter af Hanne og Svend 3ensen. S.L.K. er ansat som tagdækker og har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-6.-1991 fra farmoderenEllen Madsen. Bedsteforældrene opførte gården i 1940.Ejendomsskyld 470.000. Areal 17,2 ha., heraf 12 ha. eng og mose.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940 og lade fra 1950, begge genopført efter brand i 1992. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer og 6 ungdyr af racen Simmentaler, desuden er der 7 avlsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs, havre og raps. Der er 1 traktor og halmfyr. KAPTA3NSVE3 6, "KAPTA3NSGÅRD", NR. HOLSTED, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392258.GREIF BRØDSGÅRD NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1937, søn af Astrid og Niels Brødsgård Nielsen, gift d. 26.-11.- 1966 med Anna 3ørgine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-3.-1936, datter af Anna Kathrine og Kristian Bruun Hansen.G.B.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d.1.-5.-1966 fra A.3.H.'s farbror 3ørgen 3. Hansen. Gårdens historie kan føres tilbage til omkr. 1859.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 4 ha. er eng m.m. Der er forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1859 og løbende restaureret senest i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 renoveret i 1972, ungdyrstald og maskinhus begge fra 1975, lade fra 1829 restaureret i 1990, foderhus, 2 gylletanke og 2 udendørs køre- siloer. Gården drives med en besætning på 48 årskøer, 84 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM samt 10 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.



-242- KILDEVEJ 1, ÅTTE, 6683 FØV- LING, tlf. 75-398186.EIGIL SØRENSEN, gårdejer, født d. 15.-2.-1924, søn af Esther og Søren Thomsen Sørensen, gift d. 5.-12.-1959 med Ellen Madsen, født d. 9.-7.-1971, datter af Me- thilde og Karl Madsen. Parret har børnene: Eva, født d. 14.- 10.-1960 og Erik, født d. 13.- 1.-1964.E.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra svigerforældrene. Sønnen Erik har været på landbrugsskole og overtog halvpart i gården d. 1.-1.-1992. Nuværende ejere er 4. og 5. generationer på gården, som har været i slægtens eje siden 1836. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 24 ha. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1834 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1904, 1914, 1968 og 1976, lade fra 1834, maskinhus fra 1987, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 120 ungdyr og 30 slagte- kalve af racen RDM, desuden er der et dambrug, hvorfra man sælger fiskeyngel. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 finsnitter, 1 sprøjte, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.KILDEVEJ 2, ÄTTE, 6683 FØV- LING, tlf. 75-398132.PEDER FALK CLAUSEN, gårdejer, født d. 29.-6.-1932, søn af Johanne Falk og Peder Andersen Clausen, gift d. 18.-5.-1956 med Esther Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-5.-1930, datter af Metha Cicilie Andrea og Marius Nielsen. Parret har sønnerne: Flemming, født d. 17.- 2.-1957 og Torben, født d. 17.- 8.-1959.P.F.C. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1979 fra forældrene, som købte den i 1964.Ejendomsskyld 590.000. Areal 7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1870 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1946. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer og 7 ungdyr af racen Hereford. KRØGEBÆKVEJ 36, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396164.CARL BOISEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1941, søn af Kathrine og Åge Boisen, gift d. 18.-5.-1964 med Dagny Kristiansen, medhjælpende hustru, født d. 16.-2.-1945, datter af Sofie og Lars Kristiansen. Parret har døtrene: Bente, født d. 5.-1.-1965, Jytte, født d. 1.-5.-1967 og Randi, født d. 27.- 11.-1975.C.B. er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen og medlem af Menighedsrådet. Han



-243- overtog gården d. 15.-8.-1972 fra Anny og Karl Thomsen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 32 ha.Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 renoveret i 1975, løsdriftsstald fra 1991, kyllingehus og lade fra 1973, maskinhus fra 1974, foderhus, gylle tank og gastæt silo. Gården drives med en ande- produktion på 50.000 stk. årligt, desuden er der 150 fedetyre og 160 moderfår af racen Dorset. Planteproduktionens salgsafgrøde er industrikartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 2 kartoffeloptagere. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.C.B. ejer og driver også Krøgebækvej 38, 6682 Hovborg.KRØGEBÆKVEJ 38, 6682 HOVBORG.CARL BOISEN, gårdejer. Omtales under Krøgebækvej 36, 6682 Hovborg.C.B. overtog gården i april 1979. Ejendomsskyld 820.000. Areal 20 ha.Avlsbygningerne består af fjerkræhus fra 1980 og gastæt silo. Gården drives med et opdræt af ænder og tyrekalve.C.B. ejer og driver også Krøgebækvej 36, 6682 Hovborg.KÆRVEJ 22, "MARIEGÅRDEN", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392893. BØRGE SCHULTZ, gårdejer, født d. 23.-4.-1945, søn af Kirstine og Kresten Schultz, gift d. 28.-2.-1970 med Asta Frandsen, medhjælpende hustru, født d. 20.-10.-1948, datter af Kathrine og Svend Frandsen. Parret har børnene: Henrik, født d. 20.-10.- 1971 og Charlotte, født d. 30.- 12.-1973.B.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Godske Knudsen. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., 3 ha. er mose m.m. Der er lejet 5 ha. og bortforpagtet 4 ha.Det gamle stuehus er opført i 1889, et nyt stuehus blev opført omkr. 1950, det er restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1972 og 1979, foderhus fra 1979, maskinhus fra 1973, gylletank samt inden- og udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 47 årskøer, 110 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LERVADVEJ 3, "HØJGÅRD", 6683 FØVLING, tlf. 75-398183. VERNER HANSEN LAUGESEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1938, søn af Dagmar Helene og Peter Hansen Laugesen, gift d. 4.-7.-1964 med Johanne Kathrine Thomsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-5.-1937, datter af Marie Kirstine og Thomas Nissen Thomsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 23.-7.-1965 og Birgitte



-244-Marie, født d. 29.-12.-1969.V.H.L. overtog gården i 1969 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.290.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1901, sostald fra 1976, lade fra 1931 ombygget til svinestald, lade fra 1976, maskinhus fra 1983, foderhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, kold lufts korntørreri samt halmfyr.

Bodil, født d. 20.-4.-1965.

LERVADVEJ 6, "LERVADGÅRD", 6683 FØVLING, tlf. 75-398024. HENNING ANDERSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1935, søn af Doris Charlotte Kathrine og Niels Kristian Andersen, gift d. 21.-11.- 1959 med Lis Amund Henriksen, ernærings- og husholdningsøkonom, født d. 23.-3.-1937, datter af Dagny Tønnis og Carlo John A. Henriksen. Parret har børnene: Charlotte, født d. 17.-7.-1960, John, født d. 10.-10.-1961 ogH.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra forældrene. Nuværende ejer er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 62,5 ha., heraf 1,7 ha. eng.Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1940. Avlsbygningerne består af kvægstald renoveret i 1940, løsdriftsstald fra 1976 ombygget til maskinhus, svinestald fra 1974, lader fra 1904 og 1974, fodersiloer fra 1976 og 1982, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion, der købes smågrise og produceres 4.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged og kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 2 skoledrenge, og datteren Bodil hjælper til.H.A. ejer og driver også Tirslundvej 16, 6683 Føvling og Annexhuset på Lervadvej 4, 6683 Føvling,LINDEGAARDSVEJ 1, "LINDEGÅRD", KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396323.MARTIN NIELSEN RAVN, gårdejer, født d. 29.-5.-1955, søn af Agnes Krista og Andreas Nielsen Ravn, gift d. 5.-8.-1978 med Kirsten Nørlund Therkelsen, medhjælpende hustru, født d. 14.-2.- 1958, datter af Johanne Nørlund og Therkild Martin Therkelsen. Parret har børnene: Gitte, født d. 7.-10.-1980, Lars, født d. 7.-12.-1982 og Ulla, født d. 14.-10.-1985.M.N.R. har været på Grindsted Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene opførte i 1913.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37 ha., heraf 1,5 ha. skov og 4 ha. eng. Der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fa 1913, 1980 og 1988, lader fra 1930 og 1938, foderhus fra 1983, maskinhus fra 1988, 2 gylletanke og 1 udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65



-245- årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og rug. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. Faderen hjælper til på gården.LINDEGAARDSVEJ 2, "VILLUFS- GÅRD", KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396251.TORBEN LAURSEN STJERNHOLM, gårdejer, født d. 18.-7.-1957, søn af Marie Stjernholm og Johannes Hedegård Laursen.T.L.S. er ansat som brandsvend, han har været på Ladelund Landbrugsskole, er formand for Økologiske og Biodynamiske Mælkeproducenter i Vestjylland og formand for Hovborg Folkeuniversitetsamt hegnssynsmand. Han overtog gården d. 1.-11.-1981 fra Augusta og Hans Boysen. Gårdens historie kan føres ca. 200 års tilbage.Ejendomsskyld 720.000. Areal 31,9 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 13,5 ha. Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1961, løsdriftsstald med dybstrøelse samt malkerum begge fra 1992, ungdyrstald fra 1985, lade fra 1958, maskinhus fra 1962, foderhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives som økologisk landbrug med en besætning på 50 årskøer og 50 ungdyr af racen Jersey, der sælges 25 kalve årligt. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.LINDKNUDVEJ 3, "MARIESMIN- DE", KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396289.BENNY BLOCH, gårdejer, født d. 1.-2.-1967, søn af Elly og Børge Bloch.B.B. har været på Ladelund Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Landboungdom. Han overtog gården d. 1.-5.-1991 fra Maja Petra og Sigurd Jakobsen.Ejendomsskyld 970.000. Areal 46 ha. Stuehuset er opført i 1871 og restaureret i 1930. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1930, 1968, 1973 og 1975, svinestald fra 1961 ombygget til kvægstald i 1982, hønsehus fra 1959, lade fra 1961 samt maskinhuse fra 1955 og 1976. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug og byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.LINDKNUDVEJ 4, KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396440.ANDERS HAAR OLESEN, gårdejer, født d. 7.-5.-1959, søn af Kirsten og Ole Olesen, gift d. 14.-6.-1986 med Karin Pedersen, kontorassistent, født d. 28.-11.-1962, datter af Ruth og Søren Pedersen. Parret har sønnen Martin, født d. 30.-4.-



-246- 1987. A.H.O. er ansat som inseminør, han har været på Lundbæk Landbrugsskole og er medlem af Lokalrådet. Han overtog gården d. 1.-12.-1990 fra Niels Fynbo. Gårdens historie kan føres tilbage til 1775. Ejendomsskyld 550.000. Areal 12,3 ha.Stuehuset er opført i 1775 og restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, svinestald fra 1921, garage fra 1968, lade fra 1900 og maskinhus fra 1936. Gården drives med en besætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af blandet race samt en slagtesvineproduktion på 10 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs og korn. Maskinstation bruges til markarbejdet. LINDKNUDVEJ 5, "MØLLEGÅRD", KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396259.RODOLF GEISER, gårdejer, født d. 11.-8.-1954, søn af Klara og Hans Geiser, Schweiz, gift d. 12.-10.-1978 med Dorthe Magnus- sen, kontorassistent, født d. 15.- 10.-1956, datter af Emmy og Bent Magnussen. Parret har børnene: Martin, født d. 1.-3.-1980 og Charlotte, født d. 8.-1.-1983. D.M. er kontaktperson i Landbrugsrådet. R.G. har været på landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-4.-1980 fra Albine og Henning Petersen. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 1,1 ha. er skov og 24 ha. er mose og eng. Der er forpagtet 8,6 ha.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1920, fare- og slagtesvinestald samt fodersilo begge fra 1980, klimastald fra 1987, lade fra 1926, maskinhus fra 1986 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, 1 plansilo, kornstørreri og halmfyr. På gården er ansat 1 medhjælper.R.G. driver også svigerforældrenes gård Okslundvej 8, 6682 Hovborg.LINDKNUDVEJ 6, "STENAGER- GÅRD", KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396070.BIRGER HOLM JENSEN, gårdejer, født d. 3.-2.-1947, søn af Ingrid og Johannes Jensen, bor sammen med Henny Skovvang, lægesekretær, født d. 8.-5.-1949, datter af Lene og Harald Hansen. H.S. har børnene: Jack, født d. 3.-7.-1971, Kim, født d. 2.-5.- 1973 og Ann-Lene, født d. 2.- 11.-1978. B.H.J. har børnene: Keld, født d. 5.-4.-1967, Preben, født d. 11.-8.-1969, Jacob, født d. 30.-12.-1974 og Charlotte, født d. 13.-3.-1979.B.H.J. er musiker. Han overtog gården d. 10.-11.-1991 fra Karl Bjerre Jakobsen. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 70 ha., heraf 10 ha. skov m.m.Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1990 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 renoveret i 1976, ungdyrstald fra 1976, svinestald og lade begge fra 1956 samt maskinhuse fra 1954 og 1980. Gården drives med en besætning på 45 ungtyre og 15 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavls-



-247- korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.B.H.J. ejer og driver også Oks- lundvej 62, 6650 Brørup, i Brørup Kommune.

LOURUPVEJ 22, NR. LOURUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178429. SVEND AAGE LAURIDSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1938, søn af Hedvig og Frands Lauridsen, gift d. 24.-6.-1964 med Kirsten Clausen, medhjælpende hustru, født d. 8.-3.-1942, datter af Kathrine og Ejner Clausen. Parret har sønnerne: Frank, født d. 11.-1.-1965 og Jan, født d. 25.-4.-1966. Sønnen Jens, født d. 25.-5.-1968, døde d. 28.-2.-1970.K.C. er legestueleder. S.AA.L. overtog gården i 1964 fra forældrene, som købte den i 1950.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 6 ha. Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1964 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1890 renoveret i 1971, lade fra omkr. 1940, foder- og maskinhuse begge fra 1975, fodersilo fra 1992 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 28 årskøer af racen SDM, der sælges 14 ungdyr og 14 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og roer. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.LOURUPVEJ 26, GØRKLINT, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391031. POUL ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 24.-3.-1946, søn af Johanne og Kristian Pedersen, gift d. 7.-2.-1975 med Birthe Andersen, medhjælpende hustru, født d. 12.-3.-1953, datter af Grethe og Preben Andersen. Parret har børnene: Bo, født d. 13.-7.-1975 og Jette, født d. 26.-1.-1979. P.E.P. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 5.-2.-1975 fra Edith og Ejner Lykke Hansen. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er opført i 1918 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, ungdyrstald fra 1946, lade fra 1976, foderhus fra 1979, maskinhus fra 1989, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 avlshopper. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-248- LOURUPVEJ 30, GØRKLINT, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392634. EJNER JENSEN, husmand, født d. 27.-5.-1930, søn af Maren og Kristen Jensen, gift d. 5.-11.- 1955 med Marie Carthrine Hansen, medhjælpende hustru, født d. 22.-3.-1935, datter af Olga og Frederik Hansen.E.J. overtog gården i 1955 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkr. 1884.Ejendomsskyld 630.000. Areal 10 ha., heraf 0,5 ha. plantage.Stuehuset er opført omkr. 1850 og senest restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra omkr. 1900 og 1953 begge moderniseret i 1977, lader fra omkr.1900 og 1953 samt købes smågrise, og markvandingsanlæg. maskinhus fra 1971. Gården drives med en der produceres 200 slagtesvin årligt. Der Maskinstation bruges til markarbejdet. svineproduktion, der er 2 traktorer og 1
LOURUPVEJ 47, "SKOVGÅRDEN", GØRKLINT, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391185.LEIF NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1946, søn af Mary og Niels Peter Nielsen, gift d. 17.-8.- 1968 med Birgit Vad Sørensen, sygehjælper, født d. 13.-12.-1947, datter af Karen og Åge Vad Sørensen. Parret har børnene: Henrik, født d. 10.-2.-1973, Marlene, født d. 31.-12.-1977 og Martin, født d. 3.-12.-1982.L.N. er medlem af bestyrelsen for D.L.G. Han overtog gården i 1976 fra Elna og Erling Jensen. Staldene brændte i 1969.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 35 ha., der er forpagtet 5 ha. og udlejet 25 ha.Stuehuset er opført i 1915 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1916, kvægstald fra 1970, maskinhus fra 1978 og foderhus. Gården drives med en svineproduktion, der købes smågrise, og der produceres 350 slagtesvin årligt, desuden er der en besætning på 15 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Hereford. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

forældrene, som købte den i 1931.

LUNDTOFTEVEJ 1, LUNDTOFT, 6683 FØVLING, tlf. 75-398066. HANS JENSEN, gårdejer, født d. 26.-9.-1932, søn af Vera og Johannes Jensen, gift i 1959 med Kirsten Overgård, født d. 16.-9.- 1938, datter af Anne og Antoni Overgård. K.O. døde i 1967. Parret fik børnene: Per, født d. 31.-5.-1962 og Anette, født d. 20.-1.-1964.H.J. overtog gården i 1966 fraEjendomsskyld 880.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1800 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1948, lader fra 1948, 1965 og 1972 samt maskinhus. Gården drives med en



-249- besætning på 30 årsammekøer og 40 ungdyr af racen Hereford samt en svineproduktion, der købes smågrise, og der produceres 200 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kornsilo og korntørreri. LUNDTOFTEVEJ 2, "FARMEN", BÆKBØLLING, 6683 FØVLING, tlf. 75-398418.LEO SØRENSEN VESTERGÅRD, minkavler, født d. 29.-3.-1949, søn af Laura og Jens Vestergård, gift d. 27.-8.-1982 med Lis Sørensen, fabriksarbejder, født d. 24.-5.-1953, datter af Lilly og Hans Peder Sørensen.L.S.V. overtog gården d. 17.-11.- 1981 fra Jette Pedersen og Jens Peder Christensen, han overtog minkfarmen i 1977 fra Åge Finderup.Ejendomsskyld 820.000. Areal 2 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Avlsbygningerne består af 5 minkhaller opført i perioden 1966-84 og foder hus fra 1959. Gården drives med en minkproduktion på 500 minktæver af racen Scanbrown, desuden er der 5 frilandssøer med opdræt samt 40 vildsvin.LUNDTOFTEVEJ 7, STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398205. JENS JUHL PEDERSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1939, søn af Dagny og Elias Pedersen, gift d. 22.-10.-1966 med Eva Pedersen, sygehjælper, født d. 3.-9.-1944, datter af Elisabeth og Ejner Pedersen. Parret har børnene: Marianne, født d. 21.-2.-1970 og Lars, født d. 21.-8.-1973.J.J.P. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen samt medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-10.-1966 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892. Gården, hvis historie kan føres ca. 200 år tilbage, fik sin nuværende placering omkr. 1900.Ejendomsskyld 900.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 17 ha.Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1980 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1904 og 1969, lade fra 1904, foderhus fra 1976 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 65 ungdyr af racerne SDM og RDM, der sælges 17 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, kold lufts korntørreri og medlemsskab af vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.LUNDTOFTEVEJ 8, BÆKBØLLING, 6683 FØVLING, tlf. 75-398120. JOHANNES ENEVOLDSEN, gårdejer, født d. 11.-1.-1921, søn af Anne Olivia og Enevold Kristian Enevoldsen, gift d. 3.-12.-1956 med Kristine Grethe Schmidt, medhjælpende hustru, født d. 30.-10.-1931, datter af Karen og Chresten Hansen Schmidt.J.E. overtog gården d. 20.-11.- 1956 fra Adolf Hås.



-250-Ejendomsskyld 470.000. Areal 11 ha., heraf 2 ha. eng og mose.Stuehuset er opført omkr. 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, lade fra omkr. 1900 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en besætning på 11 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.

G.S.H. har været på Dalum Landbrugsskole. Han

LYKKESKÆRVEJ 1, "LYKKESKÆRGÅRD", LYKKESKÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393480.GERT SCHOU HANSEN, gårdejer, født d. 1.-4.-1948, søn af Birthe og Aksel Hansen, gift d. 16.-6.- 1979 med Bente Vyff Sørensen, politifuldmægtig, født d. 1.-5.- 1958, datter af Gerda og Vagn Sørensen. Parret har sønnerne: Rasmus, født d. 6.-7.-1981 og Bjørn, født d. 16.-9.-1987.overtog gården d. 16.-6.-1985 fraJytte og Niels Knudsen Jensen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27,6 ha., heraf 4 ha. eng og plantage. Der er lejet 3 ha.Stuehuset er opført i 1850 og restaureret i 1986 samt løbende. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1978 udvidet i 1986, svinestald fra 1960, minkhal fra 1988, lade fra 1850 og 2 fodersiloer. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges 400 smågrise og 800 slagtesvin årligt, desuden er der en minkproduktion på 470 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg, hvede og havre. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.LYKKESKÆR VEJ 6, "ENGHAVEGÅRD", LUNDTOFTE, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392447.KARL GREGERS JUHL, gårdejer, født d. 4.-6.- 1917, søn af Metha Marie og Kristian Gregersen, gift d. 6.-12.-1938 med Kirsten Andrea Starup, medhjælpende hustru, født d. 14.-1.-1917, datter af Anna Marie og Niels Peter Starup. Parret har sønnen Niels Peder, født d. 7.-10.- 1956, datteren Anna, født d. 21.-7.-1939, døde i 1975.K.G.J. overtog gården d. 27.-12.-1953 fra svigerforældrene, som købte den i 1899. Gårdens historie kan føres tilbage til det 16. århundrede.Ejendomsskyld 800.000. Areal 21,4 ha., heraf tilkøbt 1,7 ha., 4 ha. er eng.Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1800 renoveret i 1947, hønsehus fra 1956, lade fra omkr. 1900, maskinhus fra 1925, fodersilo fra 1966, foderhus fra 1947 og udendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 30 stk. årligt, desuden er der 1 årsammeko og 4 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.LYKKESKÆR VEJ 8, "LANGAGER", LUNDTOFTE, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393716. JACOB GROSEN, gårdejer, født d. 12.-3.-1964, søn af Metha og Marinus Grosen, gift d. 17.-12.-1988 med Birthe Johanne Panninguark Jørgensen, teknisk assistent, født d. 8.-4.-1964, datter af Ketty Andreasen og Ingvardt Jørgensen, Grønland. Parret har børnene: Marinus, født d. 4.-7.-1985 og Maria, født d. 20.-12.-1986.J.G. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1988 fra forældrene, som købte den i 1957. Gårdens historie kan føres mere end 100 år tilbage.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23,1 ha., der er forpagtet 8 ha.



-251-

og maskinstation bruges til markarbejdet.

"Langager"s stuehus er opført i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus alle fra 1979, gammelt hønsehus, gylletank og udendørs kø- resilo. Gården drives med en besætning på 53 årskøer og 53 ungdyr af racen SDM, der sælges 28 kalve årligt. Der er 3 traktorer,
LYKKESKÆR VEJ 10, "NYGÅRD", LUNDTOFTE, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392446.PEDER NISSEN PEDERSEN, gårdejer, født d. 25.-3.-1924, søn af Karen og Nis Pedersen, gift d. 28.-12.-1952 med Marie Eske- sen, medhjælpende hustru, født d. 17.-2.-1929, datter af Gudrun og Anders Eskesen. Parret har børnene: Nis, født d. 25.-7.-1953, Hanne, født d. 6.-3.-1957 og Birgit, født d. 17.-6.-1962.P.N.P. er handelsmand og har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra forældrene. Nuværende ejer er 8. generation på gården.Ejendomsskyld 890.000. Areal 14,3 ha.Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916, svinestalde fra 1954 og 1966, lade fra 1916 brændt i 1966 samt maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 12 årsammekøer og 10 ungdyr af Kødkvægsrace, desuden produceres der ca. 150 gylte årligt. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. LYKKESKÆR VEJ 11, LUNDTOFTE, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 392860.FLEMMING SCHMIDT NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1943, søn af Susanne Marie og Lauge P. Nielsen, gift d. 16.-10.-1966 med Anna Maria Bloch Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 15.-6.- 1942, datter af Marie Bloch og Jens Pedersen. Parret har børnene: Erik, født d. 20.-3.-1968, Elsebeth, født d. 7.-7.-1971 og Leif, født d. 22.-12.-1975.F.S.N. udfører sprøjte- og pressearbejde for andre og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra A.M.B.P.'s farbror Niels Pedersen. Nuværende ejer er 2 generation på gården.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er lejet 18 ha.Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1929 og 1974, foderhus fra 1987 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 73 ungdyr og 24 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.F.S.N. ejer og driver også Tvedvej 7 og driver Tvedvej 11, 6670 Holsted.



-252- LYKKESKÆRVEJ 14, LUNDTOFTE, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 392378.IVER GRAM, gårdejer, født d. 24.-3.-1914, søn af Anna og Peter Gram, gift d. 20.-11.-1938 med Helene Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 10.-6.-1914, datter af Johanne og Nis Jørgensen. Parret har sønnen Verner, født d. 23.-10.-1952.I.G. overtog gården i 1946 fra Marie og Claus Clausen.Ejendomsskyld 490.000. Areal 12,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført i 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 og maskinhus fra 1971. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der sælges 70 smågrise årligt samt en besætning på 4 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.LYKKESKÆR VEJ 16, LUNDTOFTE, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 393233.NIS PEDER MORTENSEN, husmand, født d. 26.-9.-1913, søn af Anne Sofie og Marius Mortensen. N.P.M. overtog gården i 1946 fra forældrene, som købte gården i 1911. Gården har tidligere fungeret som smedie.Ejendomsskyld 270.000. Areal 4,4 ha., der er udlejet 4 ha. Stuehuset er opført omkr. 1890 kvægstald fra 1952, hønsehus fra og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 1965 og lade fra 1916. Der er 2 ungdyr på gården.LØBNERSVEJ 5, "LØBNERSMINDE", STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398037.ARNE JENSEN, gårdejer, født d. 18.- 12.-1938, søn af Kristine og Johannes Jensen, gift d. 2.-10.-1964 med Ingelise Andersen, laboratoriemedhjælper, født d. 2.-10.-1942, datter af Metha og Asger Andersen. Parret har børnene: Johannes, født d. 5.-10.-1966, Michael, født d. 15.-5.-1970 og Lene, født d. 8.-5.-1973.A.J. er ansat som mejeriarbejder og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-12.-1964 fra faderen, som købte den i 1933.Ejendomsskyld 620.000. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. Der er bortforpagtet 14,9 ha.Stuehuset er opført i 1884 og senest restaureret i 1990. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1884 restaureret i perioden 1968-71, lade fra 1917 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor samt 5 anparter i Stenderup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat medhjælp.LØBNERSVEJ 22, "LYNEGÅRD", STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398117.HENRY SCHMIDT, gårdejer, født d. 15.-3.-1936, søn af Johanne og Hans Schmidt, gift d. 5.-6.-1960 med Elisabeth Viuf, medhjælpende hustru, født d. 29.-7.-1937, datter af



-253- Margrethe og Valdemar Viuf. Parret har børnene: Lisa, født d. 13.-6.-1971 og Claus, født d. 10.- 2.-1974.Elisabeth Viuf er medlem af Menighedsrådet. Henry Schmidt har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1960 fra Jørgen Møller.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha.Stuehuset er opført før 1900 ogrestaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge genopført efter brand i 1933 samt svinestald fra 1967 ombygget til kvægstald og maskinhus. Gården drives med en besætning på 33 årskøer og 25 ungdyr af racen Jersey, der sælges 17 kalve årligt, desuden er der 1 årsammeko af racen Limousine samt 4 harepar, der avles opdræt til eksport. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.MIDTGAARDSVEJ 1, "OLSGÅRD", SØNDERAGER, 6683 FØVLING, tlf. 75-398113.JOHANNES OTTOSEN, gårdejer, født d. 11.-2.-1927, søn af Johanne og Otto Ottosen, gift d. 14.-12.-1951 med Marie Elbæk, medhjælpende hustru, født d. 13.-8.-1929, datter af Sine og Mads Elbæk. Parret har børnene: Jørgen, født d. 31.-12.-1952 og Signe, født d. 15.-12.-1954.J.O. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er formand for Menighedsrådet. Han overtog gården d. 1.-5.-1959 fra Alfred Andersen.Ejendomsskyld 690.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov. Stuehuset er opført i 1898 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, svinestald fra 1964 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en besætning på 14 årsammekøer, 20 ungdyr og 7 slagtekalve af racerne Hereford og Piemontese. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.MIDTGAARDSVEJ 4, "ROSENDALSMINDE", STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398068.KNUD BRORSEN, gårdejer, født d. 5.-9.-1931, søn af Dorthea og Christian Frøsig Brorsen, gift d. 30.-7.-1960 med Anna Lis Bøgehave Hansen, lærer, født d. 17.-8.- 1934, datter af Agnethe og Hans Peter Hansen. Parret har børnene: Helle, født d. 1.-5.-1961 og Kristian, født d. 29.-9.-1963.K.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1960 fra forældrene, som købte den i 1927.Ejendomsskyld 1.299.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 9 ha., 3 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, lade fra 1954, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en besætning på 35 årsammekøer og 16 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet.



-254- MIDTGAARDSVEJ 10, "MIDTGÅRD", SØNDERAGER, 6683 FØVLING, tlf. 75-398078.ANDERS ESKESEN, gårdejer, født d. 29.-8.-1958, søn af Ellen Margrethe og Eske A. Eskesen, gift d. 21.-10.-1983 med Gerda Jensen, kontorassistent, født d. 7.- 7.-1962, datter af Alma og Frode Jensen. Parret har børnene: Anita, født d. 22.-8.-1987 og Eske, født d. 11.-1.-1989.G.J. er medlem af Ligningskommissionen. A.E. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem af mejeri, Foderstofforening, Vindmøllelaug og Læplantningsudvalg. Han overtog gården d. 31.-12.-1983 fra moderen. Nuværende ejer er 7. generation på gården, som har været i slægtens eje i mere end 200 år.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 1 ha.Stuehuset er genopført i 1911 efter brand og restaureret flere gange siden. Avlsbygningerne består af kvægstald og kalvestald begge fra 1971 og renoveret i 1986, foderhus fra 1985, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på ca. 50 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, der sælges 25 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 roeoptager og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 skoledreng.NIELSBYGAARDVEJ 1, "SØNDER KÆRGÅRD", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398049.JENS KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født d. 26.-5.-1941, søn af Anne Kirstine og Niels Kristian Nielsen, gift d. 30.-3.-1968 med Anne Margrethe Warming, medhjælpende hustru, født d. 7.-3.-1943, datter af Ingeborg og Frederik Warming. Parret har børnene: Karsten, født d. 13.-3.-1969, Poul Erik, født d. 28.-12.-1971, Susanne, født d. 19.-9.-1976 og Lars Kristian, født d. 12.-5.-1980.J.K.N. overtog gården d. 1.-4.-1968 fra forældrene, som købte den i 1937.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1902 renoveret i 1966 og 1975, foderhus fra 1975, maskinhus fra 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 80 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.NIELSBYGAARDVEJ 2, "ELMELY", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398085.ANDREAS GRAM, gårdejer, født d. 30.-11.-1913, søn af Kirstine og Jakob Gram, gift d. 3.-12.- 1935 med Johanne Larsen, medhjælpende hustru, født d. 16.-5.-1913, datter af Ingeborg og Lars Kristian Larsen. Parret har børnene: Jakob, født d. 10.-4.-1937, Vagn, født d. 17.-11.-1941, Lars Kristian, født d. 30.-8.-1945 og Kirstine, født d. 16.-5.-1950.A.G. overtog gården d. 1.-4.-1944 fra svigerforældrene, som købte den i 1912.



-255-Ejendomsskyld 330.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 14 ha.Stuehuset er opført i 1901 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1901, 1927 og 1961, lade fra 1927 og maskinhus fra omkr. 1926. Der er 1 pony og 1 traktor på gården. NIELSBYGAARDVEJ 4, NIELSBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398055. ANTON JENSEN, gårdejer, født d. 14.-8.-1942, søn af Andrea og Jens Møller, gift d. 16.-11.-1966 med Kirstine Kargo-Petersen, medhjælpende hustru, født d. 15.-6.-1945, datter af Grethe og Otto Kargo-Petersen. Parret har børnene: John, født d. 19.-7.-1968, Jette, født d. 26.-7.-1970 og Jørgen, født d. 22.-1.-1974.A.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 22.-10.-1991 fra Otto Jæger Lauridsen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1912 og 1946 begge renoveret i 1974, staklade fra 1970, lade fra 1962 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en besætning på 25 årskøer og 25 ungdyr af racen Jersey, der sælges 14 kalve årligt. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts korntørreri.NIELSBYGAARDVEJ 6, "NIELSBY MØLLEGÅRD", NIELSBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398021. META ØLLGÅRD, født d. 22.-2.- 1915, datter af Sirene og Anders Jessen Lindberg, gift d. 11.-9.- 1938 med Peder Øllgård, født d. 3.-4.-1915, søn af Anne Sofie og Olav Øllgård. V.Ø. døde i 1984. Parret fik børnene: Olav, født d. 26.-4.-1942, Anne Sofie, født d. 23.-7.-1944 og Åse, født d. 1.- 8.-1948. Datteren Solveig, født d. 1.-8.-1940, døde i 1941.Parret overtog gården i 1975 fra Elly Jensen. Der har tidligere været vandmølle og dambrug på gården.Areal 16 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1969 og fiskehuset er opført omkr. 1978.

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1991 kan føres tilbage til 1390.

NIELSBYGAARDVEJ 7, "NIELS- BYGÅRD", NIELSBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398392.KNUD KRISTIAN ROSTGÅRD KNUDSEN, gårdejer, født d. 15.- 11.-1968, søn af Jenny og Peter Rostgård Knudsen, bor sammen med Christel Bierrings, forret- ningsindehaver/medhjælpende hustru, født d. 27.-9.-1962, datter af Bodil og Kurt Bierrings.K.K.R.K. har været på Bygholm fra Olav Øllgård. Gårdens historie



-256-Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 70,6 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 55 ha.Stuehuset er opført i 1858 og restaureret flere gange senest i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1928, 1972 og 1980, kalvestald og malkerum fra 1777, lade opført i Norsk fyr omkr. 1448 og restaureret i 1915, gylletank og 2 udendørs køre- siloer. Gården drives med en besætning på 100 årskøer og 160 ungdyr af racen Jersey, der sælges 50 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, hvede, byg, ærter, raps og læggekartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.NIELSBYGAARDVEJ 13, NIELSBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398200. K.L. CHRISTENSEN, gårdejer. K.L.C. overtog gården i 1960 fra Peder og Meta Øllgård.Gården bestyres af Arne Jørgensen, fiskemester, gift d. 1.-6.- 1968 med Julie Eg, medhjælpende hustru, født d. 11.-2.-1947. Parret har børnene: Anette, Brian og Claus.Areal 14 ha.Der er et dambrug på gården med en produktion på 400 tons fisk årligt.NR. AASTRUPVEJ 2, "ENGVANG", NR. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198224.THOMAS ARNE THOMSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1921, søn af Martha og Peter Thomsen, gift d. 6.-11.-1947 med Agnethe Sørensen, medhjælpende hustru, født d. 24.-7.-1927, datter af Maren og Frederik Sørensen. Parret har børnene: Peter, født d. 19.-11.-1951 og Birthe, født d. 17.-3.-1956.T.A.T. overtog gården i 1947 fra svigerforældrene, som købte den i 1909. Gårdenshistorie kan føres tilbage til 1855. Ejendomsskyld 500.000. Areal 20 ha.Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1957. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1960 og maskinhus fra 1962. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer og 13 ungdyr af racerne Limousine og SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 220 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.NR. AASTRUPVEJ 9, NR. Å- STRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198257.THOMAS JOHANSEN, husmand, født d. 11.-12.-1929, søn af Marie Leonide og Laurids Johansen, gift d. 9.-2.-1957 med Kaja Mortensen, sygehjælper/medhjælpen- de hustru, født d. 10.-2.-1933, datter af Mathilde Mortensen. Parret har døtrene: Marie, født d. 23.-3.-1957 og Lene, født d.



-257- 26.-10.-1964. T.3. opførte gärden i 1957 på en udstykning fra "Nørregård". Ejendomsskyld 640.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1957. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer og 12 ungdyr af blandet race. Maskinstation bruges til markarbejdet. NR. AASTRUPVE3 11, "NØRREBO", NR. ÅSTRUP, 6752 GLE3B3ERG, tlf. 75-198230.OTTO THOMSEN, statshusmand, født d. 11.-5.-1936, søn af Kirstine og Ingvard Magnus Thomsen, gift d. 3.-12.-1963 med Tove Gertrud 3unker, medhjælpende hustru, født d. 9.-11.-1945, datter af Anne Marie og Laurids Chr. 3unker. Parret har børnene: Ingvard, født d. 27.-2.-1964, Gitte, født d. 12.-5.-1965, Aase, født d. 25.-6.-1972, Karina, fødtd. 7.-2.-1975 og Torben, født d. 29.-12.-1977.O.T. opførte gården i 1959 på en udstykning fra "Dortheasminde".Ejendomsskyld 580.000. Areal 19,3 ha.Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959 og lade fra 1964. Gården drives med en besætning på 15 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.NYSLUNDVE3 1, NYSLUND, 6752 GLE3B3ERG, tlf. 75-198136. SVEND ÅGE 3ENSEN, gårdejer, født d. 17.-10.-1942, søn af Signe og Amandus 3ensen.S.Å.3. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra forældrene, som købte den i 1929. Gårdens historie kan føres tilbage til omkr. 1856.Ejendomsskyld 850.000. Areal 16 ha.Stuehuset er opført i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1952 og 1977, lade fra 1930 samt maskinhuse fra 1948 og 1984. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt, desuden er der 30 bistader. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.NYSLUNDVE3 2, "NYLUNDE- GÅRD", NYSLUND, 6752 GLE3- B3ERG, tlf. 75-198059.LAURIDS LAURIDSEN, gårdejer, født d. 8.-2.-1932, søn af Marie og 3ørgen Lauridsen, gift d. 1.- 5.-1959 med Astrid Lauridsen, medhjælpende hustru, født d. 1.- 5.-1940, datter af Dagmar og 3ørn Lauridsen. Parret har børnene: Birgit Marie, født d. 3.-4.- 1962, Henning, født d. 9.-3.-1966 og Mette, født d. 28.-12.-1970.



-258-L.L. overtog gården i 1960 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1907.Ejendomsskyld 800.000. Areal 27 ha.Stuehuset er opført i 1914 efter brand og restaureret i 1966 og 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916, svinestald fra 1930, lade fra 1939, staklade fra 1960 og maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 36 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 120 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 halmpresser, plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

d. 1.-8.-1985 fra forældrene. Nuværende ejer er

NYSLUNDVEJ 5, "VIRKELYST", NYSLUND, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198108.THUE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 13.-11.-1958, søn af Ket- ty Irene og Jens Ejner Jørgensen, gift d. 5.-4.-1986 med Gitte Schultz Madsen, medhjælpende hustru, født d. 17.-3.-1963, datter af Else og Egon Madsen. Parret har sønnen Martin, født d. 3.-8.-1989.T.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1922.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45,3 ha., heraf tilkøbt 16 ha.Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange senest i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911 udvidet i 1974 og 1982 samt renoveret indvendig i 1992, svinestald fra 1975 ombygget til kalvestald i 1986, lader fra 1929 og 1942, foderhus fra 1982, maskinhus fra 1989, 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 minigummiged, 1 roeoptager samt varmegenindvinding fra mælketank. Maskinstation bruges til markarbejdet.NYSLUNDVEJ 6, NYSLUND, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198162. KRISTIAN HUNGEBERG, gårdejer, født d. 9.-10.-1930, søn af Thyra og Ulrik Pedersen, gift d. 29.- 3.-1957 med Ketty Runge, medhjælpende hustru, født d. 8.-7.- 1938, datter af Emilie og Anders Runge. Parret har børnene: Erik, født d. 13.-6.-1958, Kaja, født d. 28.-3.-1952, Kurt, født d. 2.-4.- 1970 og Mona, født 25.-3.-1972. K.H. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog historie kan føres tilbage til 1860. gården d. 11.-2.-1957 fra Niels Chr. Stål. GårdensEjendomsskyld 1.250.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 2 ha. er eng. Der er for- pagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1950 efter brand og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1950, kvægstald fra 1972, svinestald fra 1969, maskinhus fra 1981, foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 475 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo og kold lufts korntørreri.



-259-NYSLUNDVE3 9, NYSLUND, 6752 GLE3B3ERG, tlf. 75-198200.ELLA 3UNKER, gårdejer, født d. 11.-12.-1946, datter af Maren Kirstine 3unker og Bernhardt Thomsen, gift d. 23.-1.-1966 med Hans Chr. Meng Hansen, gårdejer, født d. 1.-12.-1943, søn af Karen Meng og Age Hansen. Parret har døtrene: Malene, født d. 25.-7.-1972 og Karina, født d. 21.-4.-1976.H.C.M.H. driver Glejbjerg Murerforretning og er i bestyrelsen for Mesterforeningen. Parret overtog gården i november 1981 fra E.3.H.'sforældre, som købte den i 1958. Gårdens historie kan føres tilbage til 1860. Ejendomsskyld ca. 800.000. Areal 24 ha., der er udlejet 17 ha.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1977, maskinhus fra omkr. 1952 og vaskehus m.m. fra 1860. Gården drives med en besætning på 6 årsammekøer og 6 ungdyr af racen Hereford samt en slagtesvinepro- duktion på 50 stk. årligt. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.NØRBØLLINGVE3 3, LER VAD, 6683 FØVLING, tlf. 75-398387.STEEN FRIIS 30RGENSEN, landmand, født d. 24.-12.-1962, søn af Vera og Svend Åge Friis 3ørgensen, gift d. 17.-5.-1986 med Hanne Steen, køkkenleder, født d. 15.-12.- 1961, datter af Karen og 3ens Steen. Parret har børnene: Christina, født d. 26.-2.- 1987 og Thomas, født d. 16.-2.-1989.S.F.3. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1986 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1936. Gården brændte i 1959.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 17 ha. Stuehuset er opført i 1959 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af løbe- og drægtighedsstald moderniseret i 1986, fare- og svinestald fra 1986, opdrætstald fra 1978 moderniseret i 1989 samt gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 1.200 smågrise, 300 slagtesvin og 600 sopolte årligt. Besætningen er en MS-opformeringsbesætning af racerne Landrace og Yorkshire. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps, maltbyg, fremavlsbyg og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.S.F.3. ejer og driver også Lervadvej 2, 6683 Føvling.NØRBØLLINGVE3 5, "LILLE LER VADGÅRD", 6683 FØVLING, tlf. 75-398053.OVE ANDERSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1941, søn af Metha og Asger Andersen, gift d. 30.-12.- 1962 med Ingrid Bennedsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-10.- 1942, datter af Agnethe og 3a- kob Bennedsen. Parret har børnene: Asger, født d. 17.-12.-1962, Anette, født d. 8.-5.-1965 samt tvillingerne Conni og Birgitte, født d. 25.-6.-1971.O.A. overtog gården i november 1965 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som oldeforældrene opførte i 1860.Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 36 ha.Stuehuset er opført i 1860 restaureret flere gange senest i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1860 restaureret i 1966 og 1978, kvægstalde fra 1973 og 1977, svinestald fra 1968, lade fra 1977, maskinhus fra 1976, foderhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 70 årskøer, 110 ungdyr og 40 slagte-



-260- kalve af racen SDM, desuden er der 12 årsammekøer og 12 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 skoleelev. NØRBØLLINGVEJ 12, 6683 FØVLING, tlf. 75-398087. THYGE JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.- 1.-1940, søn af Marie Kathrine og Niels Pedersen, gift d. 5.-10.-1963 med Krista Jenny Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 28.- 9.-1936, datter af Kathrine og Erhard Nielsen. K.J.N. har sønnerne: Svend Er-hard, født d. 12.-11.-1959 og Jens Peter, født d. 26.-9.-1961, parret har børnene: Niels, født d. 15.-11.-1963, Inge Marie, født d. 8.-5.-1965, John, født d. 14.-3.-1966 og Kaj, født d. 28.-3.-1968.T.J.P. er ansat på Grindsted Eksportmarked. Han overtog gården i 1963 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som er opført i 1880 efter brand. Udbygningerne nedbrændte i 1990.Ejendomsskyld ca. 1.500.000. Areal 14,9 ha., der er forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført i 1880 udvidet i 1953 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1991, maskinhus fra 1975, lade fra omkr. 1980, foderhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 66 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet. Sønnen John hjælper til på gården.NØRREMOSEVEJ 2, "KÆRGÅRDSHOLM", TVILE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75- 198290.EGON NORDESTGÅRD, gårdejer, født d. 21.-6.- 1946, søn af Nanny og Magnus Nordestgård, gift d. 24.-10.-1971 med Inger- Lis Lauridsen, medhjælpende hustru, født d. 21.-11.- 1947, datter af Gudrun ogPeter Bjerre Lauridsen. Parret har børnene: Helle, født d. 25.-2.-1973, Heidi, født d.30.-7.-1975, Henrik, født d. 8.-3.-1980 og Helene, født d. 30.-7.-1982.E.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem ved D.L.G. og Kløvermælk. Han overtog gården d. 15.-8.-1971 fra Grethe V. og Karl Sørensen. Gården er en af de ældste på egnen.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 36 ha., der er forpagtet 36 ha.Stuehuset er opført i 1881 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af ungdyrstald fra 1973, maskinhus fra 1979 og lade ombygget til kalvestald. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 100 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 årsammekøer af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.NØRREMOSEVEJ 8, "SIGGEBJERGGÅRD", TVILE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198106. JØRGEN MADSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1943, søn af Edna og Kristian Madsen, gift d. 23.-3.-1967 med Jytte Dam Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 1.-2.-1945, datter af Kristensa og Niels Dam Nielsen. Parret har børnene: Niels Kristian, født d. 21.-8.- 1968, Jane, født d. 8.-3.-1971 og Arne, født d. 30.-9.-1979.



-261- Jørgen Madsen har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1966 fra Kristian Sørensen. Gårdens historie kan føres ca. 150 år tilbage. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. Stuehuset er opført i 1902 og restaureret omkr. 1980. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1954 og 1974, svinestald og lade fra 1954, hestestald fra 1916, maskin- og foderhuse begge fra 1979, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 40 årskøer, 90 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres 50 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. J.M. ejer og driver også Nørremosevej 10, 6752 Glejbjerg.OKSLUNDVEJ 10, "OLUFSMIN- DE", KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396053.KURT ERIK JEPSEN, gårdejer, født d. 3.-11.-1953, søn af Erna og Karl Christian Jepsen, gift d. 8.-6.-1985 med Margit Lorentsen Jensen, medhjælpende hustru, født d. 5.-4.-1961, datter af Elna og Hans Viggo Jensen. Parret har døtrene: Anja, født d. 1.- 2.-1987 og Britt, født d. 3.-1.- 1991.K.E.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 20 ha., 2 ha. er skov og vej. Der er forpagtet 45 ha.Stuehuset er opført i 1872 og restaureret i 1923 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1963, 1981 og 1992, ungdyrstald fra 1974, lade fra 1983, maskinhus fra 1966, foderhus, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 85 årskøer, 135 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, kartofler, raps og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 7 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager, 1 majssnitter, 1 majssåmaskiner, 1 rundballepresser, 1 græssnitter samt staldvarme til stuehus. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper.K.E.J. ejer og driver også "Vasegård", Østerbygaardvej 3, 6682 Hovborg.OKSLUNDVEJ 12, KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396122. SKJOLD BØG JEPSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1937, søn af Kristine og Karl Jørgen Jepsen, gift d. 14.-11.-1964 med Olga Elisabeth Vase, medhjælpende hustru, født d. 7.-4.-1940, datter af Kirstine og Niels Peder Pedersen Vase. Parret har børnene: Steen, født d. 16.-7.-1966, Jytte, født d. 12.-6.-1968 og Randi, født d. 1.-10.-1972.S.B.J. er ansat som plantearbej- der. Han overtog gården d. 1.-



-262- 11.-1966 fra svigerforældrene, som opførte den i 1925.Ejendomsskyld 510.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 1,5 ha. er skov. Der er udlejet 16 ha. og frasolgt 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1925 og restaureret i 1990 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 renoveret i 1978, svinestald fra 1956 ombygget til kvægstald i 1968 og renoveret i 1978, lade fra 1925 ombygget til stald i 1968, maskinhus fra omkr. 1972 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 kartoffeloptager. Maskinstation bruges til markarbejdet. PAJDAMSVEJ 1, "NØRRERIS", 6683 FØVLING, tlf. 75-398086. HANS EBBESEN, gårdejer, født d. 14.-11.-1925, søn af Marie og Jens Ebbesen.H.E. har undervist i træsløjd i 40 år, han har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole og er formand for Føvling Husflidskreds. Han overtog gården i 1960 fra forældrene, som købte den i 1924. Gårdens historie kan føres ca. 150 år tilbage.Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha., 5 ha. er eng og mose. Stuehuset er opført i 1941. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1850 renoveret i 1972, spaltestald fra 1975, maskinhuse fra 1951 og 1975 samt stald indrettet i det gamle stuehus fra omkr. 1850. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.PILGAARDSVEJ 1, "HAMMEL- AGERGÅRD", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398052.KNUD AAGE PALLESEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1944, søn af Inga og Kristian Pallesen, gift d. 12.-7.-1969 med Grethe Jensen, sygeplejerske, født d. 14.-7.-1947, datter af Anne og Holger Jensen. Parret har børnene: Kim, født d. 27.-3.-1977, Ulla, født d. 16.-9.-1971 og Winnie, født d. 14.-1.-1970.K.AA.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er medlem af Holsted Byråd. Han overtog gården d. 23.-5.-1969 fra faderen, som købte den i 1940.Ejendomsskyld 790.000. Areal 25 ha.Stuehuset er mere end 100 år gammelt og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1918 samt hønsehaller fra 1965 og 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs, raps, ærter, vinterhvede, frøgræs og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 5 kornsiloer, 3 plansiloer, 1 varm lufts korntørreri samt medlemskab i Hvids Minde Vindmøllelaug.PILGAARDSVEJ 3, "BAKKEGÅRD", HOLLESKOV, 6683 FØVLING, tlf. 75-398075. NIELS VODDER LAURIDSEN, gårdejer, født d. 25.-7.-1949, søn af Sigrid og Alfred Peter Lauridsen, gift d. 26.-7.-1975 med Dorris Troelsen, medhjælpende hustru, født d. 3.-11.-1949, datter af Ruth og Tage Troelsen. Parret har sønnerne: Lars, født d. 30.- 7.-1976, Kristian, født d. 21.-2.-1980 og Henrik, født d. 17.-12.-1981.



-263- Niels V. Lauridsen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1973 fra sine forældre. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været slægtens eje siden opførelsen i 1881.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18 ha.. Der er forpagtet 2,5 ha. og bortfor- pagtet 1 ha.Stuehuset er opført i 1881 og senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af goldsostald fra 1976, farestald fra 1977, klimastald fra 1984, lader fra 1881 og 1976, maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartofler, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffellægger, 1 kartoffelhypper, plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.PILGAARDSVEJ 4, "PILEGÄRD", HOLLESKOV, 6683 FØVLING, tlf. 75-398046.HANS JØRGEN ASKOV LYST, gårdejer, født d. 23.-2.-1940, søn af Laura og Holger Lyst, gift d. 20.-4.-1966 med Else Thyssen, kommuneassistent, født d. 18.-7.- 1944, datter af Gerda og Lorents Thyssen. Parret har børnene: Lene, født d. 13.-10.-1970 og Per, født d. 26.-4.-1974.H.J.A.L. overtog gården i 1964 fra moderens søskende. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som brændte i 1944.Ejendomsskyld 550.000. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. med juletræer. Der er bortforpag- tet 5 ha.Stuehuset er opført i 1944 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1944. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs. Der er 1 traktor.H.J.A.L. ejer og driver også Ribevej 28, 6683 Føvling.

■
 |1|||M^ PILGAARDSVEJ 6, HOLLESKOV, 6683 FØV- ■ LING, tlf. 75-398328.■ NIELS PETER KULMBACK, gartnerimedhjælper, ■ født d. 2.-7.-1937, søn af Petra og Peter Kulm- ■ back, gift d. 20.-11.-1987 med Margit Poulsen, ■ tilskærer, født d. 14.-3.-1943, datter af Gudrun Poulsen. N.P.K. har børnene: Claus, født d.

■ 11.-5.-1965, Lone, født d. 31.-8.-1966 og Lisa, født d. 14.-12.-1969, M.P. har datteren Hen- ■ riette, født d. 30.-11.-1966, sønnen Karsten, født d. 31.-3.-1969, døde i 1989.

N.P.K. har været på Ladelund Landbrugsskole.Han overtog gården d. 1.-4.-1973 fra Olav Mortensen.Ejendomsskyld 338.500. Der er frasolgt 21 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1957. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 samt lade og maskinhus begge fra 1957. Der er plansilo på gården.



-264- PILGAARDSVEJ 8, "LYKKEHOLM", TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75- 398099.SØNNIK ELSBO NIKOLAJSEN, husmand, født d. 11.-2.-1918, søn af Maren og Nikolaj Nikolajsen, gift d. 15.-12.-1946 med Mette Mortensen, medhjælpende hustru, født d. 4.-1.-1918, datter af Marie og Søren Chr. Mortensen. Parret har børnene: Finn, født d. 3.-1.-1949, Gerda Maja, født d. 24.-12.-1949, Eli Nicolaj, født d.16.-10.-1952 og Marie, født d. 28.-6.-1956.S.E.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1946 fra Klara Petersen.Ejendomsskyld 450.000. Areal 10,6 ha., der er bortforpagtet 6 ha.Stuehuset er restaureret i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald og hønsehus begge fra 1954, lade fra 1954 ombygget til stald og kyllingehus fra 1950 ombygget til maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.PLANTAGEVEJ 1, "ØSTERVANG", KATBØL, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198063.OLE LØVLUND BAK, gårdejer, født d. 19.-7.-1964, søn af Elisabeth Carøe og Johannes Løvlund Pedersen, gift med Marianne Bak, født d. 30.-6.-1969, datter af Ruth og Jørgen Bak.M.B. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole, og O.L.B. har været på Ladelund Landbrugsskole. Parret overtog gården d.20.-3.-1992 fra O.L.B.'s forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27,8 ha., heraf tilkøbt 6 ha., 0,5 ha. er skov og 2 ha. er mose. Der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1956 og udvidet i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1956, 1970 og 1978, foderhus fra 1978, maskinhus fra 1964 og gylletank. Gården drives med en besætning på 46 årskøer, 50 ungdyr og 200 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fuldtids- og 1 deltidsmedhjælper.PRÆSTEGAARDSVEJ 1, "HEDE- GAARD", 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198486.REGNAR FYHN MADSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1951, søn af Johanne og Christian Madsen, gift d. 29.-5.-1977 med Birgit Marie Callesen, sygehjælper, født d. 5.-12.-1954, datter af Astrid Callesen. Parret har børnene: Lasse Bo, født d. 21.-8.-1979, Jannie Karina, født d. 25.-6.-1981 og Hans Christian, født d. 12.- 3.-1989.



-265-R.F.M. er ansat som seniorsergent på Flyvestation Skrydstrup og har været på Asmild- kloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-12.-1978 fra svigermoderen. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1869. Ejendomsskyld 930.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. marginaljord.Stuehuset er opført i 1981. Avlsbygningerne består af lade fra 1924 og maskinhus fra 1954, kvæg- og svinestalde begge fra omkr. 1870, blev nedrevet i 1985. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet.PRÆSTEGAARDSVE3 9, "3UN- KERSMINDE", SKOVBØLLING, 6752 GLE3B3ERG, tlf. 75-198015. MADS PETER HANSEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1940, søn af Marie og Hans Th. Hansen, gift d. 22.- 5.-1965 med Merethe Christensen, medhjælpende hustru, født d. 3.- 9.-1945, datter af Gerda og Ing- vard Christensen. Parret har døtrene: Gerda Marie, født d. 8.-5.- 1966, Charlotte, født d. 6.-2.-1969 og Dorthe, født d. 29.-5.-1973.M.P.H. handler med heste og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1968 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 65 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført i 1875 og restaureret i 1915. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1875 og 1973, svinestald fra 1951, lade fra 1926, maskinhus fra 1980 og foderhus. Gården drives med en besætning på 25 årskøer, 60 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 12 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.RIBEVE3 2, "H03GÅRD", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392509.POUL PETERSEN, gårdejer, født d. 23.-11.-1916, søn af Ane og Andreas Berthelsen Petersen, gift d. 21.-5.-1943 med Karla S. 3essen, medhjælpende hustru, født d. 2.-10.-1918, datter af Karen og Søren Gerhard 3essen. Parret har børnene: 3ohannes, født d. 11.-4.-1944, Berthel, født d. 24.-5.-1945, Anne, født d. 1.- 7.-1948, Ellen, født d. 9.-8.-1952 og Søren Peter, født d. 29.-6.-1958.P.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-10.-1942 fra Nis Gammelgård.Ejendomsskyld 920.000. Areal 17,3 ha.Stuehuset er opført i 1873 og senest restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, lade fra 1938 samt maskinhuse fra 1950 og 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, kold lufts korntørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.RIBEVE3 5, LYKKESK3ÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392927.THOMAS K3ÆR, gårdejer, født d. 22.-5.-1943, søn af Dagny og Morten 3ensen Kjær, gift d. 16.-12.-1978 med Inge Schaumann, ernærings- og husholdningsøkonom, født d. 12.-5.-1950, datter af Paula og Valdemar Schaumann. Parret har børnene: Bøje, født d. 25.-1.-1972, Iben, født d. 7.-6.-1975 og Liff, født d. 26.-3.-1982.



-266-

skinstation bruges til markarbejdet.

Thomas Kjær har været på Dalum og Vejlby landbrugsskoler og er bestyrelsesformand for D.L.G. Holsted-Brørup samt bestyrelsesmedlem i D.L.G. Han overtog gården d. 31.-3.-1973 fra Harald Steiner.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 57,4 ha., heraf tilkøbt 41 ha. Der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført i 1888 og senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af svinestald og lade begge fra 1928, svinestald fra 1977, maskinhus fra 1990, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineprodukti- on på 1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og hør. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker samt halmfyr. Ma- På gården er ansat lidt løs medhjælp.RIBEVEJ 8, LYKKESKJÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392428.JOHANNES OLESEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1930, søn af Ellen Marie og Jakob Olesen, gift d. 17.-5.-1969 med Hanne Solveig Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 13.-2.-1948, datter af Ruth Møller og Dusinus Nielsen. Parret har døtrene: Marie Ruth, født d. 14.-3.-1970, Conny Laila, født d. 27.-2.-1971, Annette Dorte, født d. 2.-12.-1973,Susanne Helga, født d. 2.-2.-1978 og Helle Karina, født d. 21.-10.-1980.J.O. overtog gården d. 1.-11.-1958 fra forældrene, som købte den i 1921.Ejendomsskyld 860.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 2 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og ombygget i 1973. Avlsbygningerne består af ældre kvægstald, kvægstald og lade begge fra 1960, foder- og maskinhuse begge fra 1975, maskinhus fra 1965 ombygget til kalvestald. Gården drives med en besætning på 18 årskøer, 32 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.RIBEVEJ 12, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392423. JØRGEN ØSTERGÅRD HANSEN og HANS CHRISTIAN VINDING HANSEN, gårdejere. J.Ø.H. er født d. 8.-2.-1953, og H.C.V.H. er født d. 23.-5.-1940, sønner af Kamilla V. og Hans 0. Hansen.J.Ø.H. og H.C.V.H. har været på Haslev Landbrugsskole. De overtog gården i 1976 fra forældrene. Nuværende ejere er 6. generation på gården.Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 113 ha., heraf tilkøbt 72 ha. Der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1953 og 1973, svinestald fra 1979, lade fra 1973, maskinhus fra 1977, foderhus, gylletank og 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der produceres 1.400 slagtesvin årligt, desuden er der en besætning på 32 årsamme-



-267- køer og 32 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs, hvede, byg og havre. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 højtrykspresser. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.RIBEVEJ 15, BÆKBØLLING, 6683 FØVLING, tlf. 75-398110.THORKILD SØRENSEN, gårdejer, født d. 30.- 12.-1930, søn af Thora og Johannes Sørensen. T.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han bestyrede gården fra 1956 til overtagelsen i 1964 fra forældrene, som købte den i 1926.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33,3 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er bortforpagtet ca. 15 ha.Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1914 og 1964, lade fra 1928, maskinhuse fra 1975 og 1982 samt gastæt silo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.RIBEVEJ 19, BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398165.PEDER ANDREAS BERTRAM, gårdejer, født d. 23.-12.-1928, søn af Kirstine og Andreas Ber- tram, gift d. 13.-3.-1955 med Anne Sofie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 11.-5.-1930, datter af Clara og Ingvard Jensen Hansen. Parret har børnene: Søren Peder, født d. 1.-8.-1955, Anne Mette, født d. 30.-6.-1975, Gitte Susanne, født d. 4.-11.-1961 og Lene Vibeke, født d. 12.-7.-1966.P.A.B. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1959 fra VernerHansen Viuf.Ejendomsskyld ca. 450.000. Areal 12,2 ha., der er udlejet 9 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1907 og 1964 begge renoveret i 1974, foderhus fra 1964 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af blandet race, desuden er der 20 moderfår og 2 heste. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. RIBEVEJ 23, "HØJVANG- GÄRD", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398017.BENT PREBEN PLATS, gårdejer, født d. 12.-9.- 1942, søn af Ragnhild og Karl Plats, gift d. 29.-7.- 1967 med Marie Luise Hansen, medhjælpende hustru, født d. 6.-12.-1947, datter af Henriette og Christian Peter Hansen. Parret hardøtrene: Lone, født d. 17.-11.-1967, Irene, født d. 17.-11.-1970 og Signe, født d. 19.- 1.-1976. B.P.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.- 1967 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 2 ha. er eng.



-268-8tuehuset er genopført omkr. 1892 efter brand, restaureret i 1969 og 1975 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925 ombygget til sostald i 1979, løsdriftsstald til dybstrøelse fra 1982, svinestald fra 1979, klimastald fra 1990, lader fra 1974 og 1982, maskinhus fra 1975, foderhus, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.500 smågrise årligt, desuden er der en besætning på 10 årsammekøer, 8 ungdyr og 1 tyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.

overtog gården d. 22.-4.-1991 fra Knud Pedersen.

RIBEVEJ 25, "ELLEBÆKGÅRD", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75- 398364.HARLEY HANSEN og ANN-KIR- STEN RASMUSSEN, gårdejere. H.H. er født d. 11.-3.-1965, søn af Elly og Erik Hansen, bor sammen med Ann-Kirsten Rasmussen, født d. 6.-2.-1966, datter af Lilly og Hans Rasmussen.H.H. og A.K.R. har været på Ladelund Landbrugsskole. DeEjendomsskyld ca. 2.000.000. Areal 35 ha., der er forpagtet 18 ha.Stuehuset er opført i 1887 og restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1899 og 1980, hønsehus fra 1948, lade og maskinhus begge fra 1899, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en besætning på 120 årskøer og 120 ungdyr af racen Jersey, der sælges 60 kalve årligt. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 faste medhjælper.RIBE VEJ 34, "RIBEHØJ", BOBØL, 6685 FØVLING, tlf. 75-398032. NIS KJÆR, gårdejer, født d. 26.- 5.-1941, søn af Anna og Svend Kjær, gift d. 20.-9.-1969 med Ragna Lauridsen, medhjælpende hustru, født d. 29.-7.-, datter af Olivia og Arne Lauridsen. Parret har sønnerne: Mogens, født d. 18.-8.-1964 og Carsten, født d. 27.-10.-1977.N.K. driver campingplads og lystfiskersø på gården og har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1968 fra forældrene, som købte den i 1931.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 8 ha. er dyrepark til hjorte. Der er bortforpagtet 23 ha.Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1992 og foderhus, kvæg- og svinestalde samt lade brændte alle i 1979. Gården drives med en krondyrbestand på 9 ungdyr med opdræt, desuden er der 3 dådyr. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.N.K. ejer og driver også Bobøl Markvej 6, 6683 Føvling.



-269-RIBEVEJ 46, TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398090.FREDE SØRENSEN GJØRTZ, entreprenør, født d. 16.-7.-1954, søn af Ingrid og Søren Gjørtz, gift d. 16.-3.-1979 med Kirsten Marie Johansson, bogholder, født d. 23.-2.- 1957, datter af Kirstine Marie og Egon Johansson. Parret har børnene: Kathe, født d. 1.-10.-1979 og Henrik, født d. 29.-6.-1983.F.S.G. driver Tobøl Maskinstation. Han overtog gården d. 10.-7.-1978 fra Peter Hollænder. Ejendomsskyld 940.000. Areal 8,3 ha., der er forpagtet 30 ha.Stuehuset er restaureret i 1986. Avlsbygningerne er ombygget til værksted m.m., maskinhusene er fra omkr. 1965 og 1986. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterbyg, vinterraps, ærter og hvede. Der er 7 traktorer, 3 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged, 1 skårlægger, 1 minibigballepresser, 1 finsnitter, 1 roeaftopper, 1 roeoptager, udstyr til presning og wrapning af ensilage samt maskinel udkørsel af kalk m.m. På gården er ansat 6 medhjælpere.RIBEVEJ 48-50, TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398374.MORTEN K. LUND, gårdejer, født d. 29.-5.-1917, søn af Hansine og Viggo Lund, gift d. 5.-5.-1962 med Gunder Marie Vinther, født d. 15.-8.-1943, datter af Anna Else og Hans Oluf Vinther. Parret har børnene: Signe, født d. 26.- 2.-1963, Anna, født d. 10.-3.-1964, Karen, født d. 27.-10.-1967 og Hans Viggo, født d. 16.-1.-1981.M.K.L. har været på Rødding Højskole med landbrugsfag. Han overtog gården i 1958 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1877.Ejendomsskyld 870.000. Areal 7 ha., der er bortforpagtet 6 ha.Stuehuset er genopført efter brand i 1987, desuden er der aftægtshus fra 1912 renoveret efter brand i 1992. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle genopført efter brand i 1987.RIBEVEJ 49, TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398223.CHRISTEN DAM, gårdejer, født d. 4.-11.-1934, søn af Anne Kirstine og Jens Nielsen Dam, bor sammen med Anna Hansen Philip- sen, husmor, født d. 13.-12.-1937, datter af Kirstine Marie og Anker Magnus Wolff. A.H.P. har børnene: Henny, født d. 26.-8.- 1955, May-Britt, født d. 25.-7.- 1959, Jørn, født d. 29.-10.-1960 og Judith, født d. 26.-9.-1962.C.D. er fabriksarbejder. Han overtog gården i 1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene købte omkring 1880.Ejendomsskyld 590.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. skov og krat. Der er udlejet 7 ha. Det gamle stuehus er opført omkr. 1860 og løbende restaureret, et nyt stuehus er opført i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900, lade fra 1935 og maskinhus fra 1962. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2 traktorer.RIBEVEJ 64, "HJORTSMINDE", TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398196.KNUD AAGE BRUUN, gårdejer, født d. 26.-5.-1934, søn af Sigrid og Thomas Bruun, gift d. 28.-2.-1975 med Kirsten Marie Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 27.-11.- 1939, datter af Karen og Jens Nielsen. Parret har børnene: Jens, født d. 25.-6.-1961, Niels, født d. 24.-4.-1964 og Birgitte, født d. 4.-6.-1965.
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på gården, kan ses på det lokale museum. Gården

Knud Aage Bruun har været på Dalum Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1964 til overtagelsen i 1969 fra forældrene. Nuværende ejer er 10. generation på gården, som har været i slægtens eje siden midten af 1700- tallet. På gården er fundet en ca. 2.000 år gammel urne, som nu står i Hans Tausens Hus i Ribe, en ca. 4.000 år gammel skubbekværn, som også er fundet har hørt under Ribe Kloster.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 41 ha., heraf 3 ha. skov og sø.Stuehuset er opført omkr. 1750 og senest restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af lade fra 1950 ombygget til svinestald i 1960, kvægstald fra 1927, maskinhuse fra 1949 og 1978, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 20 ungdyr af racen SDM, der sælges 10 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, kold lufts korntørreri samt halmfyr. Desuden er der en samling af gamle maskiner og redskaber. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.ROLIGHEDSVEJ 28, "BIRKELUND", 6670 HOLSTED. GUSTAV REGNER JENSEN, gårdejer. Omtales under Dalbækvej 2, 6670 Holsted. G.R.J. overtog gården i 1980.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført i 1870. G.R.J. ejer og driver også Dalbækvej 2, 6670 Holsted.
RAABJERGVEJ 2, "KLELUND- GÅRD", LINDKNUD, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396084.HANS VIGGO LORENTSEN JENSEN, gårdejer, født d. 1.-7.-1920, søn af Kirsten Marie og Jens Poulsen Jensen, gift d. 26.-7.-1957 med Elna Marie Jensen, medhjælpende hustru, født d. 23.-1.-1925, datter af Mine og Søren Peter Jensen. Parret har børnene: Jens Peter, født d. 18.-3.-1958, Villy, født d. 26.-4.-1959 og Margit, født d. 4.-4.-1961.H.V.L.J. overtog gården i 1954 fra moderen. Sønnen Villy overtog halvpart i gården i 1989. Nuværenden ejere er 4. og 5. generationer på gården, som har været i slægtens eje siden 1858.Ejendomsskyld 880.000. Areal 43,3 ha., heraf 3 ha. skov m.m. Der er bortforpagtet 12 ha.Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og lade fra 1967. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer og 15 ungdyr af racen Limousine. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.



-271-RAABJERGVEJ 4, "HOLMELUND", 6682 HOVBORG, tlf. 75-132777 og 75-396143.JAN CHRISTIANSEN, socialrådgiver, født d. 22.-12.-1956, søn af Grethe og John Christiansen, gift d. 11.-8.-1984 med Louise Schmidt Nielsen, souschef, født d. 26.-7.-1949, datter af Maja og Medum Nielsen. Parret har børnene: Simone, født d. 13.-8.-1983, Christian, født d. 31.-5.-1988.J.C. overtog gården d. 1.-8.-1984 fra Jens Dit- levsen.Ejendomsskyld 640.000. Areal 18 ha., der er 6 ha. marginaljord.Stuehuset er opført i 1908. Avlsbygningerne består af svinestald ombygget til dybstrøelsesstald i 1990. Gården drives med en besætning på 30 årsammekøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Aberdeen-Angus.RAABJERGVEJ 6, "RÅBJERG", KLELUND, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396131.BJØRN SCHOUSBO, gårdejer, født d. 8.-8.-1920, søn af Ketty Kamilla og Johannes Schousbo, gift d. 17.-3.-1960 med Anna Lise Jønnevad Jakobsen, født d. 1.-12.-1927, datter af Victoria og Lorents Jakobsen. Parret har børnene: Karen Elisabeth, født d. 23.-2.-1950, Charlotte, født d. 21.-11.-1961 og Christian, født d. 24.-2.-1966.B.S. overtog gården i marts 1972 fra Maja Starup.Ejendomsskyld 650.000. Areal 18 ha., heraf 5 ha. eng og 1 ha. skov. Der er frasolgt 2 ha. og bor tforpagte t 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1916 og restaureret i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 samt lader fra omkr. 1916 og 1932. Der er 1 traktor på gården.RAAKJÆRSHOLMVEJ 4, "FYHNSMINDE", TERPLING, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 190105.HANS PETER ENGHOLM FYHN, gårdejer, født d. 3.-8.-1954, søn af Karen Engholm og Jendre Imanuel Fyhn, gift d. 29.-8.-1980 med Birthe Marie Helstrup Thomsen, sygehjælper/med- hjælpende hustru, født d. 29.-8.-1957, datter afAnne Margrethe og Ejner Johannes Helstrup Thomsen. Parret har børnene: Lennarth, født d. 5.-11.-1983, Ronni, født d. 25.-9.-1986 og Linette, født d. 28.-9.-1989.H.P.E.F. driver Fyhnsminde Maskinstation, han har været på Ladelund og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-3.-1980 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som oldeforældrene opførte i 1888.Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 14 ha.Stuehuset er opført i 1893 og restaureret i 1971 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1888 og 1951, lade fra 1952 ombygget til kvægstald i 1989, maskinhus fra 1989, foderhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 44 årskøer, 76 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 1 mini bigballe- presser, 1 roeoptager, 1 finsnitter, 1 amoniakbehandler, 1 armeko, 1 såmaskine og 1 gyllevogn. På gården er ansat 1 medhjælper og 4 deltidsmedhjælpere i sæsonen.RAAKJÆRSHOLMVEJ 6, TERPLING, 6670 HOLSTED, tlf. 75-190291.ANDERS LANGE ANDERSEN, landmand, født d. 1.-7.-1924, søn af Nielsine Kristine og Laust Peter Andersen, bor sammen med søsteren Ester Lange Andersen, husassistent, født d. 22.-9.-1934.



-272- Anders L. Andersen forpagtede gården fra 1961 til overtagelsen omkr. 1975 fra moderen, forældrene købte den i 1921.Ejendomsskyld 180.000. Areal 0,5 ha., der er frasolgt 9 ha.Stuehuset er opført omkr. 1850 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1850, lade fra 1940 og maskinhus fra 1956.
SDR. TERPLINGVEJ 2, 6670 HOLSTED, tlf. 75-190106.CHARLES KRISTENSEN, gårdejer, født d. 10.-9.-1917, søn af Anne og Søren Chr. Kristensen, gift d. 20.-1.-1939 med Mikaline Jørgensen, medhjælpende hustru, født d. 5.-10.-1921, datter af Johanne og Marius Jørgensen. Parret har børnene: Ejner Benny, født d. 13.-1.-1941 og Anna Susanne, født d. 1.-6.-1957.C.K. overtog gården d. 1.-4.-1947 fra Karl Skovboe.Ejendomsskyld 340.000. Areal 9,5 ha., der er frasolgt 1 ha. og udlejet 8 ha.Stuehuset er opført i 1940 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1940 samt maskinhus fra 1972. Der er 1 traktor og kornsilo.

født d. 2.-2.-1956, Jonna, født d. 2.-6.-1958, Britta, d. 7.-2.-1964.

SDR. TIRSLUNDVEJ 6, "GRØNVANG", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392192.VAGN NIELSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1930, søn af Kirsten og Hans Peter Nielsen, gift d. 17.- 11.-1953 med Gerda Kirstine Fyhn, rengøringsassistent/med- hjælpende hustru, født d. 13.-3.- 1934, datter af Signe og Søren Fyhn. Parret har børnene: Margit, født d. 1.-11.-1954, Herluf, født d. 29.-6.-1959 og Gitte, fødtV.N. har været på Tommerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1967 fra forældrene, som købte den i 1927. Gården brændte i 1910.Ejendomsskyld 670.000. Areal 21 ha.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910, lade fra 1950 og maskinhus fra 1969. Gården drives med en svineproduktion på 14 årssøer, der sælges 200 smågrise og 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold lufts samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SEKJÆRVEJ 3, "HOLSTEDGÅRD", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392248.KNUD ERIK JØRGENSEN, gårdejer, født d. 2.-1.-1944, søn af Marie og Aksel Jørgensen, gift d. 29.-10.-1967 med Grethe Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 1.-10.- 1942, datter af Anne Marie og Carl Nielsen. Parret har børnene: Lene, født d. 5.-9.- 1968, Dorte, født d. 5.-6.-1972 og Torben, født d. 12.-1.-1976.



-273- Knud E. Jørgensen har været på Ladelund Landbrugsskole, han er formand for Ladelund Elevforening og bestyrelsesmedlem af Ladelund Landbrugsskole samt repræsentantskabsmedlem af Dåne Beef. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra Vagn Storm Nielsen. Gården blev overtaget af Holsted Kommune i 1867 og fungerede som fattiggård til omkr. 1935.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 54 ha., heraf tiløbt 17,5 ha. Der er forpagtet 16 ha. Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1973 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 ombygget til ungkreaturstald i 1977, løsdriftsstald fra 1976, svinestald fra 1956, lade fra omkr. 1920, foderhus fra 1983, maskin- og halmhus fra 1978, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, der sælges 35 slagtekalve årligt, desuden er der en slagtesvineproduktion på 300 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.SEKJÆRVEJ 4, SEKJÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392539.JØRGEN BRUUN, gårdejer, født d. 11.-9.-1956, søn af Mette og Peter Bruun, gift d. 12.-7.-1980 med Lajla Skjøth, medhjælpende hustru, født d. 14.-1.-1957, datter af Petra og Karl Skjøth. Parret har børnene: Astrid, født d. 28.-1.-1981, Asbjørn, født d. 11.-11.-1982, Kamma, født d. 9.- 8.-1987 og Frida, født d. 31.- 12.-1988.J.B. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Brørup Landboforening og kredsrepræsentantskabsmedlem i M.D. Han overtog gården d. 1.-7.-1980 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 71 ha., heraf tilkøbt 18 ha., 5 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1964 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 renoveret i 1980, kalvestald fra 1990, maskinhus fra 1985, foderhus og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 65 årskøer og 70 ungdyr af racen SDM, der sælges 35 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. SEKJÆRVEJ 5, "HØJRUPGÅRD", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392128. JOHANNES VILHELM MADSEN, gårdejer, født d. 3.-6.-1918, søn af Anna og Mads Christian Madsen, gift d. 14.-3.-1945 med Ellen Johanne Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 2.-5.-1923, datter af Frederikke og Peter Nielsen. Parret har børnene: Inge, født d. 6.-9.-1945, Annie, født d. 7.-4.-1947, Tove Frede-



-274- rikke, født d. 9.-4.-1948 og Hans, født d. 4.-3.-1954.J.V.M. overtog gården d. 1.-11.-1951 fra morbroderen Johannes Thuesen Johansen.Gården fik sin nuværende placering i 1833.Ejendomsskyld 580.000. Areal 3,1 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er frasolgt 49 ha.Stuehuset er opført i 1833 og restaureret i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1926, svinestald fra 1906 samt maskinhus og stald fra 1870. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri.

Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1989

SEKJÆRVEJ 6, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392827.AAGE KRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-7.-1960, søn af Grethe og Poul Kristensen, gift d. 25.-11.-1989 med Bente Andersen, brugsmedhjælper, født d. 8.-3.-1966, datter af Ketty og Åge Andersen. Parret har datteren Rikke, født d. 23.-6.-1991. AA.K. er frivillig brandmand og har været på Riber Kjærgård fra forældrene, som købte den i 1954. Ejendomsskyld 2.167.000. Areal 29,5 ha., der er forpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1906 og 1977 begge ombygget til svinestalde, svinestalde fra 1976 og 1979, foderhus fra 1965 ombygget til svinestald i 1977, lader fra 1906, 1962 og 1977, maskinhuse fra 1965 og 1991 samt 2 gylletanke. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.600 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.SEKJÆRVEJ 12, "SEKJÆR- GÅRD", SEKJÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391236. BENNY JACOBSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1966, søn af Maranta og Harald Jacobsen.B.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården 21.-8.-1991 fra Ida Johansen og Mads Ebbesen.Ejendomsskyld 2.750.000.Areal 65 ha., heraf 1,5 ha. mose og skov.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1931 og 1973, lade fra 1908, maskinhus fra 1989 og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagtekavle af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlsbyg, hvede og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SEKJÆRVEJ 13, "SEKJÆR NYGÅRD", SEKJÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392654.HANS EBBESEN, gårdejer, født d. 26.-8.-1934, søn af Clara og Ebbe Ebbesen, gift med Anna Marie Møller, født d. 19.-1.-1953, datter af Else og Svend Åge Møller. Parret har datteren Henriette, født d. 25.-9.-1979.H.E. er ansat som lagerarbejder, han har været på Ladelund Landbrugsskole og på Teknologisk Institut. Han overtog gården d. 1.-1.-1975 fra forældrene, som opførte den i 1933.Ejendomsskyld 960.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 14 ha.



-275- "Sekjær Nygård"s stuehus er opført i 1933 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1933, maskinhuse fra 1942 og 1962 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 50 ungdyr af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.
SEKJÆRVEJ 15, GETTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393467. SØREN JØRGENSEN AAGESEN, gårdejer, født d. 22.-12.-1962, søn af Margrethe Skade og Laurids Klaus Aagesen, gift d. 22.- 6.-1991 med Mona Lilly Christoffersen, terapeut, født d. 23.-5.- 1962, datter af Kirsten Ulla Funk og Bent Arvid Daniel Christoffersen. Parret har sønnerne: Jesper, født d. 23.-1.-1986 ogAnders, født d. 15.-1.-1988. S.J.AA. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1985 fra Hans Vilhelm Nielsen.Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 30,9 ha., heraf 5 ha. eng og mose.Stuehuset er opført i 1887 og restaureret løbende siden 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1887 ombygget til svinestald i perioden 1986-90, svinestald fra 1993, maskinhus fra 1989 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SEKJÆRVEJ 17, "GETTRUPGÅRD", GETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-392704.SVEND CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 8.-3.-1947, søn af Alma og Karl Christensen, gift d. 20.- 9.-1969 med Sonja Brink, medhjælpende hustru, født d. 27.-9.- 1950, datter af Erna og Johannes Brink. Parret har børnene: Kirsten, født d. 25.-2.-1970, Søren, født d. 9.-10.-1971, Joan, født d.3.-6.-1985 og Ole, født d. 3.-3.-1987.S.C. overtog gården i 1970 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, hvis historie kan føres mere end 200 år tilbage.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., 1,5 ha. er eng og skov. Stuehuset er opført i 1924 og restaureret efter brand i 1952 samt i 1970. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1952, fodersilo fra 1978, maskinhus fra 1980 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.S.C. ejer og driver også Gettrupvej 33, 6752 Glejbjerg.



-27G- SKOVBØLLINGVEJ 24, "TOFTEGÅRD", SKOVBØLLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198209.ERIK KRISTOFFERSEN, gårdejer, født d. 4.-4.-1937, søn af Marie og Kristoffer Kristoffersen, gift d. 7.-12.-1959 med Elly Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 14.-6.-1939, datter af Rigmor og Emil Kristensen. Parret har børnene: Bent Erik, født d. 21.- 8.-1960, Jonna, født d.17.-3.-1962, Birgit, født d. 20.-1.-1964 og Anette, født d. 7.-11.-1967.Elly Kristensen er ansat som kok og servetrice. Erik Kristoffersen har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra broderen Georg Kristoffersen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, hvis historie kan føres tilbage til 1850. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 31 ha.Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1974, svinestald fra 1965, lade fra 1932, maskinhus fra 1978 og foderhus. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer, 40 ungdyr og 12 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SKOVBØLLINGVEJ 25, "LANGAGERGÅRD", 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198296.AAGE JENSEN NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-10.-1934, søn af Hedvig og Marcus Nielsen, gift d. 25.-6.-1958 med Inga Kirstine Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 25.-6.-1937, datter af Ingeborg og Andreas Pedersen. Parret har børnene: Ib, født d. 18.-1.-1966 og Åse, født d. 21.- 10.-1971.I.K.P. er bestyrelsesmedlem i 4H. A.J.N. har været på VinningLandbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1968 fra Erna og Chr. Knudsen. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,5 ha., der er frasolgt 2 ha. og forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle genopført efter brand i 1976, maskinhus, gylletank og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race samt en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.SKOVBØLLINGVEJ 27, "SKOVBØLLINGGÅRD", SKOVBØLLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198342.EGON HANSEN, gårdejer, født d. 8.-6.-1938, søn af Anne og Gunner Hansen, gift d. 1.-6.-1968 med Kaja Lykke Christensen, medhjælpende hustru, født d. 7.-7.-1946, datter af Olga og Søren Christensen. Parret har børnene: Lykke, født d. 12.-11.-1970 og Uffe, født d. 20.-9.-1972.E.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1974 fra forældrene, som købte den i 1939, efter at have forpagtet den fra 1933. Gården fik sin nuværende placering i 1872.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 20 ha. er eng.



-211- "Skovbøllinggård"s stuehus er opført i 1872 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1920, ungkreaturstald samt foder- og maskinhuse alle fra 1977. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 90 ungdyr og 27 slagte- kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bru-ges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.SKOVBØLLINGVEJ 29, "SKOVGÅRD", SKOVBØLLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198264.VILFRED NIELSEN, gårdejer, født d. 29.-7.-1932, søn af Barbara og Niels Nielsen. Husbestyrerinde på gården er Anne Marie Bojsen, født d. 25.-4.-1933, datter af Helene og Alfred Bojsen. V.N. overtog gården i 1970 fra Glejbjerg Foderstof.Ejendomsskyld 950.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 22 ha., 8 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 restaureret i 1974, maskinhus fra 1977 samt lade over stalden. Gården drives med en besætning på 22 årskøer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM samt 4 årsammekøer og 4 ungdyr af racen Simmentaler, desuden er der en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres 80 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer. Maskinstation bruges til markarbejdet.SKOVBØLLINGVEJ 30, "SKOVVANG", SKOVBØLLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198174.VILLY SØRENSEN, gårdejer, født d. 7.-10.-1930, søn af Esther og Søren Thomsen Sørensen, gift d. 31.-10.-1958 med Ellen Ruth Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 17.-8.-1936, datter af Inger og Thorvald Kristensen. Parret har børnene: Vagn, født d. 20.-9.-1960, Bjarne, født d. 8.- 4.-1965 og Elsebeth, født d. 15.-6.-1968. E.R.K. er menighedsrådsmedlem. V.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1958 fra Kristian Jensen. Sønnen Vagn, der har været på landbrugsskole, forventes at blive medejer af gården.Ejendomsskyld ca. 1.000.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført omkr. 1860 og senest restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1920, 1955 og 1965, lade fra 1975, maskinhus fra 1987, foderhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 90 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Vagn hjælper til på gården.V.S. ejer og driver også Skovbøllingvej 26, 6752 Glejbjerg.



-278- SKOVBØLLINGVEJ 32, SKOVBØL- LING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75- 198193.NIELS CHRISTIAN POULSEN, gårdejer, født d. 9.-6.-1929, søn af Kirstine og Søren Peter Poulsen, gift d. 6.-11.-1952 med Anna Bramming, medhjælpende hustru, født d. 3.-8.-1930, datter af Hanne og Johannes Bramming. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 28.-8.-1955, Søren Johannes, født d. 19.-6.-1957, HanneKirstine, født d. 26.-6.-1959 og Bent, født d. 8.-9.-1969.N.C.P. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 4.-5.-1952 fra Iver Kallesen.Ejendomsskyld 680.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 3 ha., 2 ha. er eng. Der er for- pagtet 6 ha.Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1963. Avlsbygningerne består af kvæg- og s vinestalde begge fra 1964, lade fra 1988 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 22 ungdyr af blandet race samt en svineproduktion på 1 årsso, der produceres 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.SKOVBØLLINGVEJ 34, "ENGMARK", SKOVBØLLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198175.JØRGEN BAGGESGÅRD KNUDSEN, gårdejer, født d. 24.-7.- 1944, søn af Esther Johanne Henriette og Kristian Laursen Bag- gesgård Knudsen.J.B.K. har været på Tommerup Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1975 fra forældrene, som købte den i 1926.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,5 ha., heraf 1,5 ha. eng og skrub.Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1949 og 1976, lade fra 1954, foderhus fra 1989, maskinhuse fra omkr. 1940 og 1975, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 årskøer, 70 ungdyr og 19 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gaffeltruck, tårnsilo samt korntørrreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 deltidsmedhjælper.SKRIVERDALSVEJ 3, BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398312. ESKILD SLOT, gårdejer, født d. 4.-1.-1937, søn af Anna Margrethe og Søren Iversen Slot, gift d. 4.-1.-1959 med Lilli Tegllund, rengøringsassistent, født d. 4.-8.- 1937, datter af Margrethe og Tage Tegllund. Parret har døtrene: Lisa Margrethe, født d. 3.-7.-1959, Britta, født d. 8.-8.-1961 og Else, født d. 17.-7.-1964.E.S. har været på Nordisk Landbrugsskole og er uddannet landbrugstekniker. Han overtog gården d. 20.-3.-1959 fra Ludvig Kristensen. Gårdens historie kan føres



-279- tilbage til før 1850. Ejendomsskyld 480.000. Areal 9 ha., heraf tilkøbt 1 ha.Stuehuset er opført omkr. 1840 og restaureret i 1980. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1840 restuareret i 1980. Gården drives udelukkende med plante produktion bestående af korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.SKRIVERDALSVEJ 5, BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398181. UFFE VER MUND KRISTENSEN, gårdejer, født d. 4.-6.-1935, søn af Helga og Svend Arnold Kristensen, gift d. 6.-9.-1958 med Ruth Bente Andersen, født d. 30.-12.-1934, datter af Ellen og Ove Andersen. Parret har børnene: Jonna, født d. 2.-5.-1964 og John, født d. 6.-7.-1966, sønnen Jan, født d. 8.-2.-1961, døde i 1985.U.V.K. er ansat som pladsformand i et renovationsfirma. Han overtog gården d. 1.- 8.-1964 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, hvis historie kan føres tilbage til 1863.Ejendomsskyld 650.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra før 1900 og 1971 samt lader fra 1931 og 1973. Gården drives med en besætning på 14 årsammekøer, 14 ungdyr og 1 avlstyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er vårbyg. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.SKRÆNTEGAARDSVEJ 3 "SKRÆN- TEGÅRD", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392136.KNUD CLAUSEN, gårdejer, født d. 20.-6.-1920, søn af Maren og Claus Clausen, gift med Ebba Kathrine Jensen, datter af Josefine og Andreas Jensen. Parret har sønnen Henrik, født d. 23.- 5.-1967.K.C. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1974 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.Ejendomsskyld 625.000. Areal 23,7 ha., heraf 9 ha. brakjord og 2 ha. skov. Der er udlejet 3 ha.Stuehuset er opført i 1917 og senest restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1897, kvægstalden er restaureret i 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, rug og byg. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.SKRÆNTEGAARDSVEJ 4, "LYNGBO MINK", 0. HOLSTED, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391182.JENS LYNGHOLM RØNNOW, minkavler, født d. 27.-1.-1953, søn af Anna Maria og Johannes Andersen, gift d. 1.-6.-1974 med Britta Boel Jensen, sygehjælper, født d. 6.-4.-1953, datter af Tove og Gunner Jensen. Parret har børnene: Finn Johannes, født d. 20.-6.-1975, Anne Berrit, født d. 20.-11.-1976, Emil Peder, født d. 5.-3.-1985 og Mads Jeppe, født d. 15.-10.-1988.J.L.R. er ansat som buschauffør. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra Amalie M. Pedersen.Ejendomsskyld 790.000. Areal 5,7 ha.



-280- "Lyngbo Mink"s stuehus er opført i 1880 og restaureret i 1970. Avlsbygningerne består af kvæg- stalde fra 1926 og 1955, minkhaller fra 1984, 1986 og 1987, pelseri fra 1987 samt maskinhuse fra 1954 og 1991. Gården drives med en minkproduktion på 300 minktæver af racerne Scan Glow, Scan Black og Scan Brown, desuden er der en besætning på 6 årsammekøer og 6 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor.SKRÆNTEGAARDSVEJ 5-7, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392598.ARNE BÆCK, gårdejer, født d. 23.-11.-1938, søn af Inger og Terman Bæck, gift d. 3.-8.-1963 med Asta Hovgesen, lærer, født d. 6.-8.-1937, datter af Signe og Vagner Hovgesen. Parret har døt- rene: Eva, født d. 15.-7.-1966 og Marianne, født d. 20.-7.-1968. A.B. er lærer, desuden udfører han græsklipning for Kommunen.Han overtog gården d. 1.-4.-1969 fra Lisbeth og Jens Dinesen.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 25,2 ha., 5 ha. er eng. Der erlejet 8 ha.

ges til høst. På gården er ansat medhjælp i sæsonen.

Stuehuset er opført i 1971. Avlsbygningerne består af svinestald moderniseret i perioden 1975-80, lade fra omkr. 1938 og maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær, blomkål, broccoli, porrer og andre grøntsager. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 2 græsklippere. Maskinstation bru-
SKRÆNTEGAARDSVEJ 6, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 392904.VAGN JENSEN, gårdejer, født d. 12.-1.-1935, søn af Anethe og Johannes Jensen, gift d. 12.-4.-1958 med Eva Kathrine Schmidt, køkkenassistent, født d. 8.-3.- 1939, plejedatter af Amalie og Anton Meyer. Parret har sønnerne: Flemming, født d. 13.-1.-1959,Hans Christian, født d. 18.-5.-1960 og Allan, født d. 18.-8.-1968.V.J. overtog gården d. 1.-11.-1963 fra Hans Chr. Hansen. Gården brændte i 1968.



-281-Ejendomsskyld 560.000. Areal 6,4 ha., der er forpagtet 5,5 ha.Stuehuset er opført i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1975 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges 700 smågrise årligt, desuden er der en besætning på 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og halmfyr.V.J. ejer og driver også Skræntegaardsvej 11, 6670 Holsted.SKRÆNTEGAARDSVEJ 9, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392961.AKSEL AARHUS, gårdejer, født d. 1.-7.-1934, søn af Elna og Karl Hansen Aarhus, gift d. 17.- 2.-1962 med Sofie Kallesen, hjemmehjælper, født d. 7.-12.-1938, datter af Eva og Peter Kallesen. Parret har børnene: Susanne, født d. 4.-6.-1963, Bjarne, født d. 6.-6.-1964 og Karl, født d. 14.-7.-1965.A.AA. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1962 fra Knud Munk Nielsen.Ejendomsskyld ca. 950.000. Areal 14 ha., der frasolgt 2,7 ha. til motorvej og lejet 2,7 ha.Stuehuset er opført før 1900 og renoveret i 1927. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900 ombygget til svinestald i 1975, svinestald fra 1968, maskinhus fra 1983 og lade fra før 1900 restaureret i 1963 og 1975. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges 700 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft.SORRILDVEJ 2, "SORRILDGÅRD", BOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398069.EJNER JØRGENSEN, gårdejer, født d. 15.-5.- 1940, søn af Sigrid og Jørgen Jørgensen, gift d. 2.-7.-1983 med Mona Fogt Christensen, medhjælpende hustru, født d. 1.-9.-1946, datter af Marie og Ejner Christensen. Parret har børnene: Kent, født d. 11.-10.-1967, Hanne, født d. 10.- 2.-1971 og Anja, født d. 11.-8.-1980.E.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1976 fra forældrene, som købte den i 1947. Gården brændte i 1934. Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 37,8 ha., heraf tilkøbt 11 ha.Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i perioden 1987-91. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 ombygget til svinestald i 1976, svinestalde fra 1934, 1979 og 1980, maskinhus fra 1954 ombygget til svinestald i 1975, lade fra 1934, maskinhus fra 1974, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.SORRILDVEJ 4, SORRILD, 6683 FØVLING, tlf. 75-398379.AKSEL F. NIELSEN, chauffør, født d. 24.-7.-1946, søn af Kirsten og Anton Nielsen, gift d. 20.-7.-1973 med Aase Øllgaard, pædagog, født d. 30.-7.-1948, datter af Metha og Peder Øllgaard. Parret har børnene: Tina, født d. 22.-6.-1975, Jakob, født d. 22.-4.-1977 og Marta, født d. 19.-11.-1979.A.F.N. overtog førtste halvpart af gården i 1975 og resten i 1985 fra svigerfaderen. Ejendomsskyld 400.000. Areal 0,3 ha.



-282- Sorrildvej 4's stuehus er restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald restaureret i 1950 samt lade fra 1950. Der er 1 bistade på gården.

SORRILDVEJ 6, NIELSBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398195.JØRGEN CALLESEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1927, søn af Eva og Peter Callesen, gift d. 10.-9.-1950 med Else Marie Petersen, medhjælpende hustru, født d. 11.-4.- 1928, datter af Kirsten og Knud Petersen. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 27.-2.-1951, Kirsten, født d. 24.-5.-1955, Peder, født d. 27.-10.-1956 og Knud, født d. 23.-6.-1958.J.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1969 fra forældrene. Nværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1882.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. fredet skov. Der er udlejet 4 ha. Stuehuset er genopført i 1955 efter brand og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955 renoveret i 1979, svinestald fra 1955, foderhus fra 1976, maskinhus fra 1979 og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 35 tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. STARUPVEJ 1, "HØJMARK", Å- STRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-196231.THORKILD KNUDSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1935, søn af Kirstine og Knud L. Knudsen, gift d. 18.-11.-1966 med Andrea Kathrine Thomsen, husassistent, født d. 3.-3.-1947, datter af Margrethe og Andreas Thomsen. Parret har børnene: Anne Kirstine, født d. 22.-3.-1968, Grethe, født d. 27.- 3.-1970 og Tommy, født d. 29.-10.-1972.T.K. er aktiv i 4H-arbejdet. Han overtog gården i 1966 fra Sigvald Nielsen. Ejendomsskyld 570.000. Areal 21 ha., heraf 1,5 ha. mose.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret omkr. 1964. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1930 og 1980 ombygget til svinestalde, lade ombygget til stald, svinestald fra 1950 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres 450 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.



-283- STARUPVEJ 2, "BROGÅRD", Å- STRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198252.KNUD JUNKER NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1959, søn af Tove og Thomas Junker Nielsen, gift d. 3.-7.-1982 med Margit Ekkenberg Hansen, laborant/medhjælpende hustru, født d. 7.-4.- 1960, datter af Gerda og Kjeld Ekkenberg Hansen. Parret har børnene: Morten, født d. 18.-10.- 1983, Sanne, født d. 24.-2.-1987 og Kristian, født d. 18.-9.-1991.K.J.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i Kvægavlsforeningen Vestjyden og i Avlsforeningen for SDM Sydvestjylland samt repræsentantskabsmedlem i Kløvermælk. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra forældrene. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1804. Ejendomsskyld ca. 2.100.000. Areal 50 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 50 ha. Stuehuset er restaureret i 1911. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911, dybstrøelsesstald fra 1992, ungdyrstald og foderhus begge fra 1983, lade fra 1952, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 100 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsammeko af racen Here- ford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, maltbyg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 bobeat, plansilo og kold lufts korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper.STENDERUP KNUDEVEJ 1, KNUDE, 6683 FØVLING, tlf. 75-178994.JOHN HUSTED ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-8.-1955, søn af Vera og Egon Andersen, bor sammen med Solveig Rosenberg Larsen, ekspedient, født d. 19.-10.-1966, datter af Gudrun og Bent Larsen. Parret har datteren Janni, født d. 29.-1.-1992.J.H.A. er skytte og skovmand, han har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra Villy Lydigsen.Ejendomsskyld 800.000. Areal 29,8 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 3 ha. er skov m.m. Der erbortforpagtet 25 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og restaureret i 1965 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1880, svinestald og lade begge fra 1965 samt foderhus fra 1984. Gården drives med en besætning på 60 moderfår og racerne Texel og Oxford Down, desuden er der en vildsvinebesætning på 2 søer med opdræt samt 2 hjorte. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo samt medlemsskab af vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. J.H.A. ejer også jorden på Fællesmarksvej 7, 6683 Føvling. STENDERUP KNUDEVEJ 6, "NORDHØJGÅRD", 6683 FØVLING, tlf. 75-178325. HANS JØRGEN KRUSE, landmand, født d. 25.-7.- 1939, søn af Kirsten og Hans Kruse, gift d. 8.-4.- 1962 med Birgit Hansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-3.-1941, datter af Sara og Aage Hansen. Parret har børnene: Maj-Britt,



-284- født d. 25.-2.-1972 og Brian, født d. 30.-11.-1977.H.J.K. importerer traktorer fra Polen til videresalg og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra Sigvard Wiuf.Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 42 ha., 3 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra før 1900, svine- stald fra 1981, lader fra 1943 og 1976, maskinhus fra 1976 og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts korntørreri samt halmfyr. STENDERUP KNUDEVEJ 8, STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75- 178751.KURT MADSEN, minkavler, født d. 25.-1.-1949, søn af Johanne og Hans Madsen.K.M. er ansat som specialarbejder. Han overtog gården i juli 1979 fra forældrene, som opførte den i 1933.Ejendomsskyld 590.000. Areal 11,5 ha., der er bortforpagtet11 ha. Stuehuset er opført i 1933 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1933 samt 3 minkhaller fra 1985. Gården drives med en minkproduktion på 378 minktæver af racerne Scan Brown og Scan Black. Der er 2 traktorer på gården.STENDERUPVEJ 13, STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398010.INGA VIUF, gårdejer, født d. 4.-3.-1952, datter af Marie og Arne Hansen, gift d. 4.-3.-1972 med Henning Viuf, elektromekaniker, født d. 20.-1.-1952, søn af Anne og Verner Viuf. Parret har børnene: Rita, født d. 5.-9.-1972, Randi, født d. 5.-12.-1973, René, født d. 14.- 11.-1974 og Veronica, født d. 12.-3.- 1982. I.V. er valgstyrer. Hun overtog gården i 1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, bedsteforældrene købte omkring 1905.Ejendomsskyld 600.000. Areal 14 ha., heraf 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1836 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1836 restaureret i 1920, svinestald fra 1836 og maskinhus fra 1967. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 90 slagtesvin årligt, desuden er der en besætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.STENDERUPVEJ 21, "TINGBJERG", STENDERUP, 6683 FØVLING, tlf. 75-398005.SVEND AAGE SØRENSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1923, søn af Marie og Søren M. Sørensen, gift d. 20.-11.-1959 med Dorthea Marie Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 22.-8.-1934, datter af Dagny og Elias Pedersen. Parret har børnene: Henning, født d. 3.-12.-1960, Mona, født d. 27.-



-285- 12.-1962 og Birgitte, født d. 10.-5.-1971.S.AA.S. overtog gården i 1959 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1864, den fik sin nuværende placering i 1930. Ejendomsskyld 550.000. Areal 7,6 ha., der er forpagtet 7,6 ha.Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1930. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer og 8 ungdyr af racerne Simmentaler og DRK samt en svineproduktion på 2 årssøer, der produceres 40 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. STREBELVEJ 1, TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392552.BENT MORTHORST GROSEN, gårdejer, født d. 2.-8.-1933, søn af Kathrine og Johannes Grosen, gift d. 12.-12.-1964 med Dorthea Marie Ebbesen, medhjælpende hustru, født d. 4.-4.-1935, datter af Kirsten og Elis Ebbesen. Parret har sønnerne: Egon, født d. 1.-1.-1956, Ove, født d. 3.-7.-1958, Keld, født d. 23.-7.- 1960 og Brian, født d. 23.-5.-1967. B.M.G. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fraforældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som fik sin nuværende placering i 1935.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er lejet 5 ha. og frasolgt 4 ha.Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1935, svinestald fra 1972, svinestald fra 1964 ombygget til kvægstald i 1972, maskinhus fra 1978, foderhus fra 1984, gylletank og indendørs køre- silo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.STREBELVEJ 5, "MIKKEL- BORG", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392886. JOHAN JØRGEN BERN- BERG, gårdejer, født d. 26.-11.-1935, søn af Else Marie og Karl Bernberg, gift d. 4.-3.-1961 med Anne Marie Esbjerg, medhjælpende hustru, født d. 24.- 1.-1940, datter er Dagny og Ejner Esbjerg. Parret har børnene: Lene, født d. 26.-4.-1963 og Bende, født d. 16.-1.-1967.J.J.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1973 fra forældrene, som købte den i 1932.Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1951, 1957, 1967 og 1974 alle restaureret i 1989, lade fra 1976, maskinhus fra 1975, foderhus fra 1990, gylletank og 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 70 ungdyr og 22 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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ungdyr af racen Charolais. C.S. ejer og

STREBELVEJ 7, "BIRKELY", 6670 HOLSTED.CHRISTIAN SØRENSEN, gårdejer. Omtales under Tirslundvej 11, 6670 Holsted.C.S. overtog gården i 1985 fra Søren Sørensen.Ejendomsskyld 810.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført i 1861 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 restaureret løbende samt lade fra 1861. Gården drives med en besætning på 15 årsammekøer og 20 driver også Tirslundvej 11, 6670 Holsted.

gården d. 1.-3.-1990 fra Olav Bakkesgård Hansen.

SÆRMARKSVEJ 13, "SÆRMARKSGÅRD", SÆRMARK, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392974.ANNE CATHRINE BIRKELUND, gårdejer, født d. 6.-2.-1948, datter af Cathrine og Peter Frederiksen, bor sammen med Willy Jocimsen Hänel, landmand, født d. 27.-3.-1952, søn af Anne Marie og Heinrich Jörgen Hänel. Parret har sønnen Michael, født d. 13.-7.-1975.W.J.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. A.C.B. overtog Avlsbygningerne brændte i 1903.Ejendomsskyld ca. 1.100.000. Areal 28,6 ha., heraf 0,5 ha. sø.Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1990 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1903 og 1963 begge renoveret og indrettet som spaltestalde i 1990, lade fra 1903, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 40 ungdyr af racen RDM samt en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges 1.200 smågrise årligt, desuden er der en besætning på 30 moderfår af racen Texel.Planteproduktionens salgsafgrøde er juletræer. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. SÆRMARKSVEJ 15, "VESTERGÅRD", SÆRMARK, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392498.VALDEMAR KARGO PETERSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1908, søn af Mette, Kirstine og Jørgen Peter Petersen, gift d. 2.-2.-1941 med Elly Jepsen, medhjælpende hustru, født d. 4.-12.-1920, datter af Laura og Jens Jepsen. Parret har børnene: Jørgen, født d. 8.-2.-1943, Ketty, født d. 3.-3.- 1945, Bodil, født d. 16.-4.-1950 og Bente, født d. 29.-9.-1951.V.K.P. overtog gården d. 1.-11.-1939 fra forældrene, som købte den i 1898. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er udlejet 20 ha.Stuehuset er opført omkr. 1868. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge genopført efter brand i 1916, kvægstald og lade begge fra 1946 samt maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 2 traktorer og 1 plansilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.
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fra Marinus Bakkesgård Hansen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21,3 ha.,

SÆRMARKSVEJ 70, SÆRMARK, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392597.NIELS OVE KNUDSEN, gårdejer, født d. 28.-1.-1929, søn af Kirstine og Knud Morten Knudsen, gift d. 1.-7.-1955 med Aase Kathrine Ebbesen, medhjælpende hustru, født d. 19.-11.-1930, datter af Marie og Jens Ebbesen. Parret har døt- rene: Hanne Kirstine, født d. 9.-5.-1957, Karen Marie, født d. 30.-9.-1958 og Anne Mette, født d. 13.-2.-1963.N.O.K. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1955heraf tilkøbt 12 ha., 4 ha. er eng. Der erlejet 7,2 ha.Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1936, ungkreaturstald fra 1974, foderhus fra 1972, maskinhus fra 1977 og gylletank. Gården drives med en besætning på 28 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4 årsammekøer og 3 slagtekalve af racerne SDM og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.SÆRMARKSVEO 72, SÆRMARK, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392359. BENT POULSEN, gårdejer, født d. 20.-12.-1936, søn af Klara og Hans Poulsen, gift d. 24.-11.-1981 med Sonja Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 24.-11.-1937, datter af Klara og Oens Pedersen. Parret har børnene: Susanne, født d. 23.-1.-1960, Carsten, født d. 10.-8.-1961, Oan, født d. 12.-4.-1969 og Per, født d. 21.- 7.-1971. B.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1966 fra Mie og Alfred Enevold-sen.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 14 ha. Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1991 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 renoveret i 1982, ungdyrstald fra 1982, lade fra 1950, maskinhus fra 1980, gylletank og 4 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 64 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er maltbyg. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.SÆRMARKSVEJ 74, 6670 HOLSTED.SØREN FYHN, landmand, født d. 19.-2.-1899, søn af Marie og Jendre Fyhn, gift d. 29.-8.-1924 med Signe Feldthauvs, født d. 29.-3.-1904, datter af Kirstine og Simon Feldthauvs. Parret har børnene: Ruth, født d. 27.-5.-1925, Marie, født d. 8.-7.-1926, Edith, født d. 5.-9.-1927, Nanna, født d. 19.-12.-1928, Simon, født d. 30.-10.-1931, Gerda, født d. 13.-3.-1934, tvillingerne Ejvind og Agnes, født d. 30.-8.-1936, Gunnar, født d. 5.-3.-1940, Edel, født d. 19.-11.-1941, Birgit, født d. 6.-6.-1943, Erling, født d. 24.-2.-1945 og Kirsten, født d. 10.-1.-1947.S.F. overtog gården d. 15.-3.-1924 fra Jesper Jessen.Areal 9 ha., der er bortforpagtet 8 ha.Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1909, kvægstalden er restaureret løbende.
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J.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.

SØN DER AG ER VEJ 9, "NYGÅRD", SØNDERAGER, 6683 FØVLING, tlf. 75-398137.JOHANNES KNUDSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1939, søn af Herta og Marinus Knudsen, gift d. 18.- 3.-1967 med Inger Kirstine Hansen, sygehjælper, født d. 4.-1.- 1947, datter af Johanne og Holger Hansen. Parret har sønnerne: Kim Holger, født d. 19.-7.-1972 og Per Godske, født d. 27.-10.-1975. Han overtog gården d. 1.-4.-1967 fra svigerforældrene, som købte den i 1944. Gårdens historie kan føres tilbage til 1876. Gården brændte i 1954, og avlsbygningerne brændte i 1979.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald, lade og maskinhus alle fra 1979, foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 46 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, der sælges 25 slagtekalve årligt. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.SØNDERAGERVEJ 11, "SØNDERAGER", SØNDERAGER, 6683 FØVLING, tlf. 75-398369.ERNST DAMKJÆR SØRENSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1952, søn af Asta og Jørgen Damkjær Sørensen, gift d. 9.-7.-1977 med Gitte Skovborg Mortensen, køkkenleder/ medhjælpende hustru, født d. 25.- 3.-1956, datter af Tove og Vagn Mortensen. Parret har døtrene: Rikke, født d. 24.-8.-1979, Tina, født d. 28.- 12.-1981 og Vivi, født d. 11.- 2.-1987.E.D.S. har været på Dalum Landbrugsskole, han er repræsentantskabsmedlem i et slagteri og i S.P.F. samt bestyrelsesmedlem i Højlandskvægforeningen. Han overtog gården i 1977 fra Peter Christensen. Gården fik sin nuværende placering efter brand i 1930. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 77 ha., heraf tilkøbt 55 ha., 3 ha. er eng. Der er forpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1930 ombygget i 1977, svinestalde fra 1978, 1979, 1982 og 1992, maskinhuse fra 1979 og 1988, gylletank og 2 gastætte siloer. Gården drives med en svineproduktion på 235 årssøer, der sælges 1.500 smågrise og 500 slagtesvin årligt, desuden er der en besætning på 4 årsammekøer og 6 ungdyr af racen Skotsk Højland. Gården er Yorkshi- reavlscenter, og der sælges avlsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. E.D.S. ejer og driver også Holleskovvej 24 og Stenderupvej 17-19 samt jorden til Holleskovvej 28, 6683 Føvling.SØNDERAGERVEJ 19, "GRANLY", SØNDERAGER, 6683 FØVLING, tlf. 75-398103. ERLING HØJR HANSEN, gårdejer, født d. 17.-4.-1933, søn af Metha og Peter Hansen, gift d. 24.-5.-1958 med Hanna Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 31.-10.-1936, datter af Anna og Hans Knudsen. Parret har børnene: Flemming, født d. 21.-9.-1958, Preben, født d. 8.-8.-1961 og Pernille, født d. 20.-4.-1970.E.H.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra Dagny og Emil Iversen.



-289- Ejendomsskyld 870.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 2 ha."Granly"s stuehus er opført i 1966. Avlsbygingerne består af kvægstalde fra 1966 og 1967, svinestald fra 1962, lade og maskinhus begge fra 1967 samt gylletank. Gården drives med en besætning på 25 årsammekøer, 50 ungdyr og 2 tyre af racen Charolais. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.SØN DER AGER VE3 21 "ENGGÅRDEN", SØNDERAGER, 6683 FØVLING, tlf. 75- 398008.JØRN ELBÆK JENSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1943, søn af Ingeborg Elbæk og Jens Rikard Jensen, gift d. 24.-6.-1978 med Asta Kristensen, sygehjælper, født d. 30.-1.-1943, datter af Anne Johanne og Joakim Damgård Kristensen. Parret har børnene: Carsten, født d. 8.-10.-1971 og Anne Mette, født d. 8.-7.-1982.J.E.J. er edb-forhandler og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-5.-1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1787. Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 54,5 ha.Stuehuset er opført i 1787 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle opført efter brand i 1982 samt gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 rundballepresser, plansilo, kold lufts korntørreri samt halmfyr. TINGVEJ 2, SDR. LOU- RUP, 6690 GØRDING, tlf. 75-178951.VIBEKE DAMM og JØRGEN BRORSEN OLESEN, gårdejere. J.B.O. er født d. 11.-1.-1958, søn af Elna Marie og Ove Alfred Olesen, gift d. 23.-5.-1986 med Vibeke Damm, født d. 24.-7.-1960, datter af Elisabeth Kristine Lundblad og Mogens Gunde. Parrethar døtrene: Lykke Liliane, født d. 9.-4.-1986 og Mette Johanna, født d. 31.-10.-1987.V.D. og J.B.O. har begge været på Ladelund Landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-7.-1986 fra J.B.O.'s forældre. Nuværende ejere er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 140 år.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 28 ha., 3,5 ha. er eng.Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald og foderhus begge fra 1989, ungdyrstald fra 1976, maskinhus fra 1974, lade restaureret i 1990, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60



-290- årskøer og 70 ungdyr af racerne SDM og RDM, der sælges 35 slagtekalve årligt, desuden er der en besætning på 3 årsammekøer og 1 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der er 5 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper. V.D. og J.B.O. ejer og driver også Bobøl-Foldingbrovej 7, 6683 Føvling.TIRSLUNDVEJ 6, "JESKÆRGÅRD", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393441.CHRISTIAN P. OLESEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1938, søn af Mathilde og Hans Christian Olesen, gift d. 6.-5.-1961 med Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 18.-3.-1942, datter af Kirstine og Lund Hansen. Parret har børnene: Lars, født d. 7.-5.-1962, Hanne, født d. 10.-4.-1963, Bente, født d. 14.-10.-1964 og Leif,født d. 23.-8.-1969. C.P.O. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1981 fra Krista Schmidt.Ejendomsskyld ca. 3.400.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha. Der er forpagtet 22 ha. Stuehuset er opført i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald ombygget til svi- nestald i 1959, løsdriftsstald fra 1991, svinestald fra 1959 ombygget i 1990, svinestald fra 1973 ombygget til kvægstald i 1986, svinestald fra 1982, lader fra 1948 og 1982, maskinhuse fra 1977 og 1985, foderhus, 2 gylletanke og 1 gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.500 stk. årligt, desuden er der en besætning på 36 årsammekøer og 55 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er er ansat 1 medhjælper.C.P.O. ejer og driver også Astoftevej 3, 6683 Føvling.TIRSLUNDVEJ 7, "RØNNEGÅRD", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392469.JEPPE JEPSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1921, søn af Elisa og Lars Jepsen.J.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1956 fra forældrene, som købte den i 1917.Ejendomsskyld 770.000. Areal 13,2 ha.Stuehuset er opført i 1964. Det gamle stuehus fra omkr. 1880 er ombygget til garage og redskabsrum. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, lade fra 1956 og maskinhus fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 3 traktorer, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.TIRSLUNDVEJ 9, "DORTHEASMINDE", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392694. BJARNE HOLM SØRENSEN, gårdejer, født d. 5.-8.-1957, søn af Martha og Sv. Ä. Sørensen, gift d. 31.-7.-1982 med Tove Duelund Andersen, regnskabstekniker/med- hjælpende hustru, født d. 22.-12.-1956, datter af Inger og Aksel Andersen. Parret har børnene: Jannie, født 12.-11.-1983, Tina, født d. 22.-10.-1986 og Søren Christian, født d. 18.-3.-1988.B.H.S. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er bestyrelsesmedlem i et mejeri, Læplantningslaug og Kontrolforeningen. Han overtog gården d. 1.-3.-1982 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, hvis historie kan føres tilbage til



-291-

racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er

1856. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 38 ha. Der er forpagtet 20 ha."Dortheasminde"s stuehus er opført i 1930 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1989, ungdyrstald fra 1984, lade fra 1987, maskinhus fra 1961, gylletank og 4 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 65 årskøer, 110 ungdyr og 35 slagtekalve af ærter, byg og rug. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.TIRSLUNDVEJ 11, "HEGNSGÅRD", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392557.CHRISTIAN SØRENSEN, husmand, født d. 25.-2.-1933, søn af Sigrid og Thorvald Sørensen, gift d. 31.-3.-1956 med Inga Steiner Jensen, børnehaveleder, født d. 20.- 8.-1936, datter af Jenny og Viggo Jensen. Parret har døtrene: Hanne, født d. 27.-7.-1956, Susanne, født d. 17.-5.-1959 og Bodil, født d. 17.-3.-1961.C.S. har været på Østjyllands Husmandsskole, han er formand for Danske Husmandsforeninger, Kødbranchens Fællesråd og Landbrugslotteriet samt vicepræsident for Landbrugsrådet. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra I.S.J.'s morfar, som opførte den i 1931.Ejendomsskyld ca. 2.500.000. Areal 43,5 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 36 ha. Stuehuset er opført i 1931 og senest restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 ombygget til svinestald i 1988, svinestalde fra 1974, 1975 og 1979, lader fra 1975 og 1979, maskinhus fra 1972 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og 2.100 slagtesvin årligt, desuden er der en besætning på 15 årsammekøer og 20 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og græsfrø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 minipresser, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt medlemsskab af vind- møllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere. C.S. ejer og driver også Strebelvej 7, 6670 Holsted.

Britt, født d. 14.-3.-1980. O.H. er ansat som 15.-9.-1991 fra Holger Søndergaard Pedersen.Ejendomsskyld 950.000. Areal 25,8 ha.

TIRSLUNDVEJ 14, "SØNDERGÅRD", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393066.OLAV HANSEN, gårdejer, født d. 23.-10.-1952, søn af Carla og Jørgen Peter Hansen, gift d. 17.- 7.-1976 med Ruth Østergaard Albert, dagplejemor, født d. 29.- 4.-1953, datter af Rosa og Ejner Albert. Parret har børnene: Palle, født d. 13.-7.-1973, Heidi, født d. 10.-10.-1978 og Mai- chauffør. Han overtog gården d.
Stuehuset er opført i 1894 og restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald



-292- fra 1967 ombygget til svinestald, svinestald fra 1890 renoveret i 1955, fodersilo fra 1992 samt maskinhuse fra 1954 og 1989, laden brændte i 1987. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt, desuden er der 8 avls- og køreheste af racerne Frederiksborg og Haflinger. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo og kold lufts korntørreri.TIRSLUNDVEJ 15, "HEDEGÅRDEN", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75- 391118.HENNING JEPSEN, pelsdyravler, født d. 16.-5.-1943, søn af Magdalene og Kristian P. Jepsen, gift d. 23.- 10.-1964 med Sonja Schramm kasserer, født d. 12.-6.- 1946, datter af Olga og Svend Aage Schramm. Parret har børnene: Per, fødtd. 21.-11.-1964 og Lene, født d. 21.-6.-1966. H.J. overtog gården i 1985 fra forældrene, som opførte den i 1928 og opdyrkede heden til ager. Ejendomsskyld 595.000. Areal 18 ha., der er udlejet 1 ha. eng. Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928, svinestald fra 1953 ombygget til pelseri i 1976 samt 6 minkhaller opført i perioden 1963-86. Gården drives med en minkproduktion på 500 minktæver af racen Scanbrown. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts korntørreri.TIRSLUNDVEJ 16, "LANGAGER", 6683 FØVLING, tlf. 75-398249.BODIL TØNNES JØRGENSEN, født d. 20.-4.-1965, datter af Lis og Henning Andersen, gift d. 17.-10.-1987 med Søren Tirsbæk Jørgensen, minkavler, født d. 5.-8.-1965, søn af Hanne og Ove Jørgensen. Parret har sønnerne: Lars, født d. 1.-8.-1989 og Jesper, født d. 23.-12.-1990.S.T.J. har været på Ladelund Landbrugsskole og er medlem af Skolekredsen for Ladelund. Gården ejes af B.T.J.'s forældre, som overtog den i 1986 fra Aksel Nielsen. Ejendomsskyld ca. 700.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1939, lade fra 1951 samt 3 minkhaller fra 1989. Gården drives med en minkproduktion på 200 minktæver af racerne Scanbrown og Vildmink, desuden er der en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. TIRSLUNDVEJ 17, "LAV- GÅRD", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392204. HANNE STEINER SØRENSEN og JØRN MOTZKUS, gårdejere. J.M. er salgskonsulent, født d. 13.-4.-1955, søn af Anna og Hans Motzkus, gift d. 6.-6.-1987 med Hanne Steiner Sørensen, overlærer, født d. 27.-7.- 1956, datter af Inga Steiner og Christian Sørensen. Parret har børnene: Søren Christian, født d. 10.-11.-1985 og Anne Sofie, født d. 10.-10.-1990.



-293-J.M. er læreruddannet, han er bestyrelsesmedlem i Tirslund Vindmøllelaug. Parret overtog gården d. 1.-4.-1984 fra H.S.S.'s fader, som købte den i 1977. Gården fik sin nuværende placering i 1918. Ejendomsskyld 390.000. Areal 0,7 ha.Stuehuset er opført i 1918 og restaureret i 1984. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1918. På gården er der 1 årsammeko og 1 ungdyr af racen Charo- lais.TIRSLUNDVEJ 19, "NANNYVANG", FØVLING, 6670 HOLSTED, tlf. 75-398341.KRISTIAN FRØSIG, møbelsnedker, født d. 30.-3.-1967, søn af Sonja og Klaus Åge Frøsig. K.F. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget i 1929 af Kristian Frøsig.Ejendomsskyld 400.000. Areal 10,1 ha., heraf 1 ha. mose.Stuehuset er restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald, foderhus og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, såmaskine, 3 harver, grønthøster, trommel, gødningsspreder, sprøjte, høvender, 2 vogne, plov samt træfyr.TOBØL FÆLLEDVEJ 1, TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398155. FREDE KROGSGAARD, gårdejer, født d. 25.-5.-1926, søn af Maren og Laurids Krogsgaard, gift d. 29.-12.-1966 med Rigmor Vilhel- mine Nissen, rengøringsassistent/ medhjælpende hustru, født d. 23.-12.-1936, datter af Amalie Eline og Truels Nissen. Parret har børnene: Susanne, født d. 7.-1.-1968, Marianne, født d. 20.-6.-1969 og Carsten, født d.25.-3.-1974. F.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1971 fra Karen og Svend Lassen.Ejendomsskyld 630.000. Areal 11,1 ha., heraf 1,1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1944 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1944, svinestald og fodersilo begge fra 1978 samt maskinhus fra 1973. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der sælges 500 smågrise årligt, desuden er der en besætning på 6 årsammekøer og 7 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer og 1 kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet.TOBØL FÆLLEDVEJ 5, TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398329. JENS HANSEN, gårdejer, født d. 10.-4.-1936, søn af Sigrid og Hans Jørgen Hansen, gift d. 10.- 9.-1960 med Johanne Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 12.-2.-1941, datter af Margrethe og Jens Christian Pedersen. Parret har døtrene: Conni, født d. 5.-2.-1961, Birthe, født d. 2.- 8.-1963 og Annette, født d. 28.- 10.-1965. J.H. er uddannet maskinsnedker. Han overtog gården d. 15.-8.-1960 fra forældrene, som købte den omkr. 1920. Gården brændte i 1961.Ejendomsskyld 560.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1,5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1962. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1962. Gården drives med en besætning på 9 årsammekøer og 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er pillegræs. Der er 1 traktor, tårnsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet.



-294- TOBØL FÆLLEDVEJ 10, "TRANEKÆR", TOBØL ØSTERBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398179. FINN TROELS NIELSEN, gårdejer, født d. 22.-10.-1939, søn af Metha og Marius Nielsen, gift d. 18.-12.-1963 med Ragna Lunding Jensen, medhjælpende hustru, født d. 16.-3.-1941, datter af Martha og Viggo Jensen. Parret har døtrene: Jette, født d. 2.- 8.-1965 og Jane, født d. 18.-6.- 1970.F.T.N. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1963 fra forældrene, som købte den i 1924. Gården er genopført efter brand i 1944.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 31 ha. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1944 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1944 og 1970, ungdyrstald og foderhus begge fra 1977, svinestald fra 1964, lade fra 1944, maskinhus fra 1986, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 42 årskøer, 80 ungdyr og 24 slagtekalve af racerne RDM og SDM samt en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres 200 slagtesvin årligt, desuden er der 3 årsammekøer og 1 ungdyr af racen Hereford. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.TOBØL FÆLLEDVEJ 12, "MAM- RELUND", TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398246.KARL EGON JENSEN, gårdejer, født d. 24.-11.-1941, søn af Mary Andrea og Peder Christian Jensen, gift d. 22.-7.-1971 med Bente-Lis Madsen, kantinemedhjælper, født d. 26.-2.-1939, datter af Cecilie og Aksel Sigurd Madsen. Parret har børnene: Bo, født d. 14.-9.-1959, Helle, født d. 19.-11.-1962, Lene, født d.24.-8.-1966 og Iben, født d. 2.-8.-1970. K.E.J. er vulkanisør. Han overtog gården d. 1.-9.-1968 fra forældrene, som købte den i 1936. Ejendomsskyld 420.000. Areal 9,2 ha., der er udlejet 5 ha.Stuehuset er opført før 1900 og udvidet i 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra før 1900, kvægstald fra 1941 ombygget til hestestald i 1977, svinestald fra 1961 og lade fra 1941. Familien, som er aktive i rideklubben, har 4 sportsponyer og 1 halvblodshest, desuden er der 1 ungkreatur på gården.TOBØL MOSEVEJ 3, "NØRRE- VANG", TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398217.BERTEL HAUBERG, gårdejer, født d. 31.-1.-1924, søn af Kathrine og Niels Hauberg, gift d. 22.-11.-1949 med Ingeborg Petersen Gram, medhjælpende hustru, født d. 17.-6.-1923, datter af Kirstine Gårde og Peter Gram. B.H. er brandfoged og har været på Rødding Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1949fra Hans Nielsen. Gården er genopført efter en brand i 1916.



-295-Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21,3 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 7 ha. Stuehuset er opført i 1916. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1970, svinestald fra 1956, lade fra 1953, maskinhus fra 1979 og gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af vinterbyg, hvede, ærter og vårbyg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.B.H. ejer og driver også Vesterbyvej 10, 6683 Føvling.TOBØL MOSEVEJ 5, TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398171. SVEND BRUUN, gårdejer, født d. 23.-1.-1939, søn af Marie og Karl Bruun, gift d. 12.-10.-1963 med Inga Jørgensen, sygehjælper, født d. 10.-10.-1938, datter af Karen og Julius Jørgensen. Parret har børnene: Karen Marie, født d. 6.-3.-1964, Karl, født d. 20.-4.- 1965 og Henry, født d. 10.-12.- 1969.S.B. har været på LadelundLandbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-10.-1963 fra forældrene, som købte den i 1941. Ejendomsskyld 780.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha. Der er lejet 10 ha. Stuehuset er opført efter brand i 1943 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1969 ombygget til ungkreaturer, kvægstald fra 1938 og lade fra 1975. Gården drives med en besætning på 26 årskøer, 44 ungdyr, 15 slagtekalve og 2 tyre af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Sønnen Karl, som har været på Grindsted og Riber Kjærgård landbrugsskoler, hjælper til på gården.TOFTEVEJ 8, "TOFTEGÅRD", 6683 FØVLING, tlf. 75-398366. ARNE TOFTEGÅRD LAUGESEN, gårdejer, født d. 6.-10.-1951, søn af Sofie og Hans Laugesen, gift d. 6.-5.-1978 med Birgit Elisabeth Ipsen, medhjælpende hustru, født d. 6.-1.-1954, datter af Karoline og Bernhard Ipsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 14.- 10.-1979, Mia, født d. 2.-3.-1981 og Martin, født d. 31.-1.-1985.A.T.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 42,8 ha., heraf tilkøbt 9,6 ha. Der er frasolgt 1,5 ha. Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1979 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 restaureret i 1954, kvægstalde fra 1968 og 1976, svinestald fra 1970, lade fra 1928, maskinhus fra 1954 og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 30 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvine- produktion på 300 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.TREAGERVEJ 3, SEKJÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392657.ANDERS PETER LORENTZEN, gårdejer, født d. 6.-4.-1925, søn af Hansine og Svend V. Lorentzen, gift d. 27.-10.-1951 med Gerda Sørensen, medhjælpende hustru, født d.2.-9.-1929, datter af Sinne og Søren Jensen Sørensen. Parret har sønnerne: Jørgen, født d. 4.-1.-1953, Svend, født d. 7.-3.-1957 og Erik, født d. 9.-1.-1961.



-296- Anders P. Lorentzen har været på Vallekilde Landbrugsskole. Han overtog gården d. 10.-3.-1961 fra Anna Ottosen.Ejendomsskyld 960.000. Areal 16,2 ha., der er bortforpagtet 16 ha.Stuehuset er opført før 1900 og senest restaureret i 1992. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1952, svinestald fra 1972 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en slag- tesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 1 traktor på gården.TREAGERVEJ 10, SEKJÆR, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392720. HANS OLE JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1967, søn af Marie og Jørgen Jørgensen, bor sammen med Henriette Steiner, fysioterapeutstuderende, født d. 10.-3.-1969, datter af Lissi og Søren Steiner.H.O.J. har været på Ladelund og Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården i 1992 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1892.Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 89 ha., heraf 6 ha. skov m.m. Der er forpagtet 25 ha. Stuehuset er opført i 1856 og restaureret løbende siden 1967. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1923, ungkreaturstalde fra 1933 og 1977, maskinhus fra 1979, foderhus og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 52 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM samt 3 årsammekøer og 7 ungdyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er fremavlsbyg. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper. H.O.J. ejer fodermesterboligen på Sekjærvej 9, 6670 Holsted og aftægtsboligen på Treagervej 12, 6670 Holsted.

Ejendomsskyld 700.000. Areal 2 ha.

TVEDVEJ 2, "KNUDSMARKSLUND", TVED, 6670 HOLSTED, tlf. 75-393540.YRSA JOHANNE PEDERSEN, minkavler, født d. 2.-2.-1952, datter af Rosa og Karlo Elias Jensen, gift d. 26.-9.-1970 med Villy Knuds- mark Pedersen, eksportchauffør, født d. 4.-9.- 1950, søn af Rigmor Knudsmark og Laurids Sørensen Pedersen. Parret har døtrene: Anne Margrethe, født d. 5.-2.-1971 og Annika, født d. 16.-8.-1974.Y.J.P. er ansat på et anderi. Hun overtog gården d. 1.-4.-1981 fra Lis og Leo Sørensen Vestergård.Stuehuset er opført omkr. 1905 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af 8 minkhaller opført i perioden 1981-86, pelseri og maskinhus begge fra 1987 samt 2



-237- sneglegårde. Gården drives med en minkproduktion på 180 minktæver af racen Scan- brown, desuden er der en vinbjergsnegleproduktion på 800 voksne snegle, der er ca. 100.000 stk. yngel. Der er 2 traktorer på gården. TVEDVEJ 7, 6670 HOLSTED.FLEMMING SCHMIDT NIELSEN, gårdejer. Omtales under Lykkeskærvej 11, 6670 Holsted.F.S.N. overtog gården i 1984 fra forældrene Susanne Marie og Lauge P. Nielsen. Nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 380.000. Areal 9 ha.Gården drives med en svineproduktion.F.S.N. ejer og driver også Lykkeskærvej 11, 6670 Holsted.TVEDVEJ 9, 6670 HOLSTED. ERIK BLOCH NIELSEN, gårdejer, født d. 20.-3.-1968, søn af Anna Maria Bloch og Flemming S. Nielsen.E.B.N. er ansat som landbrugsmedhjælper og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1989 fra Olga og Børge Grønbech.Areal 9 ha., der er lejet 3 ha. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 og lade. Gården drives med en svineproduktion samt en besætning på 6årsammekøer, 9 ungdyr og 6 tyre af blandet race. Der er 1 traktor, 1 plansilo og kold lufts korntørreri. TVEDVEJ 11, 6670 HOLSTED. MARIE BLOCH PEDERSEN.Gården drives af datteren Anna Maria og svigersønnen Flemming Schmidt Nielsen, Lykkeskærvej 11, 6670 Holsted. Gården har været i slægtens eje siden 1875.

TVEDVEJ 21, TVED, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391101.BIRGITTE RUDBECK, minkfarmer, født d. 7.-9.-1963, datter af Anna og Arne Rud- beck, bor sammen med Torben Lauridsen, slagteriarbejder, født d. 14.-6.-1961, søn af Ilse og Gunner Lauridsen.T.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. B.R. er ansat som kontorassistent. Hun overtog gården d. 1.-5.-1991 fra D.L.R.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 4 ha.



-298- Tvedvej 21's stuehus er opført i 1900 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af 23 minkhaller opført i perioden 1977-85 samt pelseri fra 1988. Gården drives med en minkproduktion på 350 tæver af racen Scanbrown.
TVEDVEJ 25, "VESTERVANG", TVED, 5670 HOLSTED, tlf. 75- 392693.CHRISTIAN MAASSEN, husmand, født d. 30.-9.-1926, søn af Marie Magdalene og Bernhard Maassen, gift d. 9.-8.-1958 med Ingrid Olesen, medhjælpende hustru, født d. 7.-10.-1930, datter af Anne Marie og Hans Olesen. Parret har børnene: Grethe, født d. 26.-1 1.-1958, Finn, født d. 18.-11.-1960 og Tove, født d. 29.-6.-1963.C.M. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-2.-1964 fra Harry Nielsen.Ejendomsskyld 543.000. Areal 10,4 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1956 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omkr. 1900 samt maskinhus fra 1979. Gården drives med en besætning på 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racerne RDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er vårsæd. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo.

Ejendomsskyld 390.000. Areal 11 ha., der er

TVILEVEJ 5, TVILE, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391136.KURT FYHN, gårdejer, født d. 1.-8.- 1960, søn af Hulda Sofie og Johan Johansen Fyhn. K.F. har børnene: tvillingerne Kurt og Margit, født d. 26.-6.- 1961, Hanne, født d. 19.-2.-1964, Kristian, født d. 15.-7.-1965 og Britta, født d. 3.-12.-1966.K.F. er ansat som industrisnedker. Han overtog gården d. 1.-7.-1990 fra forældrene, som opførte den i 1952.bortforpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1952. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1952 samt maskinhus fra 1990. Gården drives med en svineproduktion på 1 årsso, der produceres 20 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor på gården.TVILEVEJ 7, "KIRSTINELUND", TERPLING, 6670 HOLSTED, tlf. 75-198489.TOMMY J. DINESEN, landmand, født d. 14.-10.-1961, gift d. 20.-7.-1984 med Birthe Ravn, medhjælpende hustru, født d. 2.-2.-1964. Parret har børnene: Thomas, født d. 1.-5.-1986, Maria, født d. 19.-10.-1988 og Krestina, født d. 18.-2.-1992.



-299- Tommy J. Dinesen har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 14.-4.-1984 fra Jens Peter Schmidt. Udbygningerne brændte i 1976.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er frasolgt 19 ha.Stuehuset er opført i 1825 og restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1976 renoveret og udvidet i 1990, foderhus fra 1977, maskinhus fra 1966 og 2 gylletanke. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 120 ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 22 moderfår af blandet race samt 24 harepar. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.TVILEVEJ 14, "TVILE NYGÅRD", TVILE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198023.EVALD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 19.-3.-1930, søn af Ellen og Laurids Jørgensen, gift d. 29.-7.-1955 med Betty Knudsen, medhjælpende hustru, født d. 23.-7.-1932, datter af Anna og Hans Knudsen. Parret har døtrene: Lene, født d. 28.-4.-1957 og Conny, født d. 6.-3.-1968.E.J. er brandsvend og har været på Tune Landbrugsskole. Han forpagtede gården fra 1955 til overtagelsen i 1957 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene opførte omkr. 1880.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914 restaureret i 1957 og 1962, svinestald fra 1935 restaureret i 1960 og 1991, lade fra 1935, maskinhus fra 1974 og foderhus. Gården drives med en besætning på 20 årsammekøer og 25 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er fremavlskorn og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. TVILEVEJ 15, "TOFTLUND- GÅRD", 6752 GLEJBJERG. HARALD VIUFF, gårdejer. Omtales under Aabrinken 23, 6752 Glejbjerg.H.V. overtog gården i 1984 fra Niels H. Jørgensen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44 ha.H.V. ejer og driver også "Vestergård", Aabrinken 23, 6752 Glejbjerg.
TVILEVEJ 16, "KORSVANGGÅRD", TVILE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198004.OLAV NIELSEN, gårdejer, født d. 6.-6.-1946, søn af Gudrun og Christian Nielsen, gift d. 3.-5.-1967 med Inga Christensen, medhjælpende hustru, født d. 26.-2.-1947, datter



-300- af Gerda og Ingvard Christensen. Parret har børnene: Birgitte, født d. 23.-9.-1967, Jette, født d. 2.-10.-1969 Tommy, født d. 16.-6.-1973 og Flemming, født d. 25.-9.-1979.Olav Nielsen overtog gården d. 1.-11.-1972 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. eller 5. generation på gården.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 49 ha.Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1924 og 1976, svinestald fra 1953 ombygget til maskinhus i 1982, lade fra 1976, maskinhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, der sælges 30 slagtekalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 gummiged. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.TVILEVEJ 18, "ENGHOLM", TVI- LE, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75- 198267.ANTON ANDERSEN, gårdejer, født d. 12.-11.-1924, søn af Margrethe og Søren Andersen, gift d. 22.-5.-1949 med Anne Marie Hertz, medhjælpende hustru, født d. 1.-2.-1927, datter af Kri- stiane og Mathias Hertz. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 28.-10.-1949, Søren, født d. 17.- 1.-1954 og Krista, født d. 20.-2.-1961. A.A. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1985 fra Peter Vinge Pedersen.Ejendomsskyld 920.000. Areal 29,5 ha., desuden er der 16 ha. frijord ved Ribe.Stuehuset er opført omkr. 1890 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1900 og lade fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af græs og såsæd. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til markarbejdet. TVILEVEJ 20, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198056.MAGNUS JAKOBSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1920, søn af Kirstine og Jakob Jakobsen, gift d. 24.-3.-1957 med Rita Thomsen, husmor, født d. 25.-5.-1934, datter af Helga og Kristian Thomsen. Parret har børnene: Birgit, Anette og Hanne.M.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1957.Ejendomsskyld 800.000. Areal 30,6 ha., heraf 2 ha. eng og krat. Der er frasolgt 3,3 ha. Stuehuset er løbende restaureret. Avlsbygningerne består af svinestald, lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af fremavlsbyg og raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til markarbejdet.



-301- TVILHOVEJ 1, GJETTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-392650.HARALD ANDERSEN, gårdejer, født d. 15.-7.-1931, søn af Asta og Laurids Andersen, gift d. 16.- 9.-1955 med Aase Lykke, medhjælpende hustru, født d. 21.-8.- 1934, datter af Clara og Sigurd Lykke. Parret har børnene: Jørn, født d. 23.-7.-1956, Alice, født d. 5.-5.-1959 og Rita, født d. 10.-6.-1965.H.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1954 fra Ejner Vestergård Nielsen. Gården fik sin nuværende placering kort tid efter overtagelsen. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 4 ha. Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1955 og 1964, maskinhus fra 1979, foderhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 60 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.TVILHOVEJ 11, "HØJVANG", KATBØL, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198212.SVEND AAGE PEDERSEN, landmand, født d. 17.-4.-1936, søn af Karen Maria og Anker Pedersen, gift d. 20.-1.-1963 med Inge Jensen, født d. 21.-9.-1936, datter af Karen og Jens Chr. Jensen. Parret har børnene: Karen, født d. 24.-1.-1964, Sonja, født d. 10.-10.-1967 og Niels Anker, født d. 7.-2.-1972.S.AA.P. er klovbeskærer. Han overtog gården d. 1.-11.-1963 fra Bo Mathiasen. Ejendomsskyld 590.000. Areal 26 ha., der er bortforpagtet 22 ha.Stuehuset er opført i 1928 og restaureret i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1928. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 25 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og 1 kartoffeloptager. VESTERBYVEJ 40, "TOBØL NØRREGÅRD", TOBØL, 6683 FØV- LING.HANS MØLLER, gårdejer. Omtales under Vesterbyvej 46, 6683 Føvling.H.M. overtog gården d. 1.-3.-1989 fra Inge Brock.Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 32 ha., der er frasolgt 8,7 ha. Stuehuset er opført i 1878 ombygget efter brand i 1944 samt re-staureret i 1978 og 1983. Avlsbygningerne består af løsdriftsstald fra 1974, svinestalde fra 1966 og 1968, lade ombygget til ungdyrstald i 1976, foderhus fra 1975, maskinhus fra 1979 og udendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 4.000 stk. årligt samt en besætning på 27 årsammekøer, 36 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Limousine. Der er 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til markarbejdet. H.M. ejer og driver også Vesterbyvej 46, 6683 Føvling.



-302-

Benny, født d. 14.-6.-1944.

VESTERBYVEJ 41, "ÅLYKKE", TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75- 398097.HØJER SCHØLER, gårdejer, født d. 12.-9.-1909, søn af Sabine og Kristian Schøler, gift d. 19.-12.- 1934 med Martha Marie Lundgård, medhjælpende hustru, født d. 23.-10.-1914, datter af Johanne og Kristian Lundgård. Parret har børnene: Lissi, født d. 19.-8.-1936, Kristian, født d. 12.-11.-1938 ogH.S. overtog gården i 1936 fra forældrene, som købte den i 1906. Gården er genopført efter brand omkr. 1880, der har tidligere været mejeri på stedet.Ejendomsskyld 440.000. Areal 8 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er udlejet 7 ha. og frasolgt 8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra omrk. 1880 og løbende restaureret. Der er 1 traktor på gården.VESTER BYVEJ 42, TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398229.HANS MARTINUS NIELSEN, gårdejer, født d. 5.-11.-1928, søn af Mariane og Johan Martin Nielsen, gift d. 27.-10.-1956 med Betty Pedersen, medhjælpende hustru, født d. 7.-12.-1934, datter af Anne og Poul Pedersen. Parret har børnene: Ulla, født d. 15.-8.-1957, Kirsten, født d. 26.- 10.-1962 og Poul, født d. 17.-9.- 1967.H.M.N. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Poul Bruun.Ejendomsskyld 420.000. Areal 9,3 ha., jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkr. 1890 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1943 samt malkerum, roekammer og lade alle fra 1970.VESTERBYVEJ 43, TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398067.HANS SCHØLER, gårdejer, født d. 22.-7.-1911, søn af Sabine og Kristian Schøler, gift d. 21.-10.- 1936 med Ingrid Kristensen, medhjælpende hustru, født d. 18.-2.- 1916, datter af Metha Nielsen. Parret har tvillingerne Tommy og Teddy, født d. 8.-1.-1946. Sønnerne Kristian, født d. 4.-6.-1937 og Eilif, født d. 18.-8.-1939, døde henholdvis i 1937 og 1987.H.S. overtog jorden i 1936 fra moderen og opførte gården samme år.Ejendomsskyld 420.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 2 ha. Der er bortforpagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1936 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1936.



-303-VESTERBYVEJ 45, "KIRSTENSMINDE", TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398240.LAURIDS MADSEN, gårdejer, født d. 31.-3.- 1943, søn af Esther Hald og Peter Madsen, gift d. 7.-12.-1968 med Ingrid Lunding, frisør, født d. 8.-3.-1947, datter af Louise og Hans Jensen Lunding. Parret har børnene: Dorthe, født d. 7.-4.-1971 og Torben, født d. 9.-6.-1976. L.M. er bestyrelsesmedlem i D.L.G. Holsted- Brørup og har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra forældrene. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som blev opført omkr. 1830 af tipoldefaderen.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha., der er forpagtet 13 ha.Stuehuset er opført i 1869 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1939 og 1973, lade fra 1939, maskinhus fra 1983 og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 50 årskøer, 100 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.VESTERBYVEJ 46, "VESTERVANG", TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398292. HANS MØLLER, gårdejer, født d. 20.-5.-1947, søn af Marie Truelsen og Niels Chr. Møller, gift d. 4.-12.- 1971 med Irma Pedersen Volder, medhjælpende hustru, født d. 1.-7.-1953, datter af Inge Ane Kristiane og Anders Pedersen Volder. Parret har børnene: Danny, født d. 7.-7.-1973, Anja, født d. 31.-3.-1975, Dina, født d. 26.-4.-1977 og Kasper, født d. 17.-9.-1978.H.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-8.-1971 fra Aksel Hansen.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 1 ha. mose.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret flere gange senest i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1951 udvidet i 1972, kalvestald fra 1972, løsdrifts og malkestalde begge fra 1976, tankrum fra 1989, lade fra 1937, maskinhus fra 1973 ombygget til løsdriftsstald, maskinhus fra 1987, foderhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 84 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. H.M. ejer og driver også Vesterbyvej 40, 6683 Føvling.VIGSMINDEVEJ 4, "LYNGGÅRDEN", TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392245.JØRGEN LYNGGÅRD STAAL, gårdejer, født d. 30.-8.-1959, søn af Marie Theodora Fyhn og Amt Helvig Lynggård Staal, gift d. 23.-9.-1989 med Bente Lave Christiansen, lærerstuderende, født d. 28.-10.-1965, datter af Jenny og Egon Lave Christiansen. Parret har sønnen Alexander, født d.



-304- 3.-1.-1992. J.L.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 10.-1983 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedsteforældrene købte omkr. 1910.Ejendomsskyld 800.000. Areal 25 ha., der er lejet 10 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret omkr. 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953, svinestald fra 1960 ombygget til kvægstald i 1990, lade fra 1955, maskinhus fra 1973 og gylletank. Gården drives med en besætning på 34 årskøer, 65 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race samt 3 årsammekøer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og roer. Der er 3 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.

J.B. overtog gården i 1936 fra svigerforældrene, brændte i 1912. Ejendomsskyld 410.000. Areal 13,1

VIGSMINDEVEJ 5, TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392685. JOHANNES BØGH, husmand, født d. 21.-6.-1909, søn af Marie og Peter Bøgh, gift d. 29.-11.- 1935 med Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 23.-11.- 1913, datter af Mette og Hans Hansen. Parret har børnene: Vita, født d. 9.-5.-1936, Tonny, født d. 20.-10.-1937 og Judi, født d. 1.- 11.-1945.som købte den i 1918. Gården ha., jorden er udlejet.Stuehuset er opført i 1912. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 restaureret i 1952 samt lade fra 1954.VIGSMINDEVEJ 6, BÆKBØLLING, 6670 HOLSTED, tlf. 74-393470.VIGGO LAGE, gårdejer, født d. 24.-1.- 1959, søn af Esther og Johan Lage, bor sammen med Marianne Ladegaard, medhjælpende hustru, født d. 13.-7.-1960, datter af Ruth og Johannes Ladegaard. Parret har døtrene: Mette, født d. 10.- 1.-1983, Gitte, født d. 4.-5.-1987 og Majbritt, født d. 19.-10.-1991.M.L. og V.L. har begge været på landbrugsskole. V.L. er bestyrelsesmedlem i Den Lokale Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-8.-1982 fra forældrene. Nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden opførelsen i 1850.Ejendomsskyld ca. 1.500.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er frasolgt 1,5 ha. Stuehuset er opført i 1852 og restaureret i 1971 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, kvægstald samt foder- og maskinhuse alle fra 1987, lade fra 1907, 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 53 årskøer, 95 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 4 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 2 skoledrenge.VIGSMINDEVEJ 9, "VIGSMINDE", BÆKBØLLING, 6683 FØVLING, tlf. 75-392832.BERND JOHN SCHRØDER, gårdejer, født d. 18.-9.-1933, søn af Jenny og Christoffer Schrøder, gift d. 29.-1.-1966 med Grethe Rasmussen, socialpædagog, født d. 27.-9.- 1944, datter af Lilly Scheres og Henrich Dohrmann. Parret har børnene: Erik, født d. 24.-1.-1962, Hardy, født d. 28.-4.-1962, Jane, født d. 28.-9.-1973 og Heidi, født d. 14.-1.-1980.B.J.S. overtog gården d. 11.-12.-1971 fra Tove Madsen.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 2 ha., 0,5 ha. er fredet eng.



-305- "Vigsminde"s stuehus er opført i 1929 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 renoveret i 1973, lade fra 1976, gylletank samt inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 45 årskøer og 55 ungdyr af racerne SDM og Jersey, der sælges 23 kalve årligt, desuden er der 4 heste af racen Nordbagge. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet.B.J.S. ejer og driver også Vigsmindevej 2, 6683 Føvling.V. LINTRUPVEJ 1, LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392718. LAURIDS HANSEN, gårdejer, født d. 9.-9.-1928, søn af Sigrid og Mads Sørensen Hansen, gift d. 17.-5.-1957 med Margrethe Ludvigsen, medhjælpende hustru, født d. 22.-5.-1935, datter af Mariane Skau og Hans Ejner Ludvigsen. Parret har børnene: Kurt, født d. 2.-8.-1959, Lisbeth, født d. 17.-2.-1963 og Finn, født d. 28.-6.-1964.L.H. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-3.-1957 fra Niels Johansen. Gården fik sin nuværende placering i 1917.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha.Stuehuset er opført i 1917 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1917 og 1972, lade fra 1917, foderhus fra 1979 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en besætning på 33 årskøer, 50 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM samt 3 årsammekøer og 3 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet.V. LINTRUPVEJ 2, "LINTRUP- GAARD", LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392839.LENE RIIS og AUSTIN TOLMAN, gårdejere. A.T. er født d. 15.-3.- 1962, søn af Irene og Roger Tolman, England, bor sammen med Lene Riis, født d. 14.-1.-1965, datter af Johanne og Kresten Riis. Parret har sønnen Tim, født d. 17.-3.-1991.Parret overtog gården d. 1.-5.-1990 fra Inger og Erling Jensen.Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 36,5 ha.Stuehuset er opført i 1975 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fa 1928, svinestald fra 1928 ombygget til kvægstald, lade ombygget til ungkreaturstald i 1979, foderhus fra 1980 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 36 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.V. LINTRUPVEJ 3, LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-392861.BENT VESTERGÅRD HANSEN, tømrer/tagmontør, født d. 24.-2.-1954, søn af Sigrid og Aksel Vestergård Hansen, gift d. 1.-8.-1981 med Ulla Bjerrisgård Hansen, ekspe-



-306- dient, født d. 25.-11.-1958, datter af Tove og Erik Hansen. Parret har sønnerne: Arvid, født d. 18.-5.-1981, Martin, født d. 24.- 5.-1984 og Thorkild, født d. 6.- 6.-1990.Bent V. Hansen overtog gården d. 1.-7.-1989 fra Edith og Anders Pedersen.Ejendomsskyld 660.000. Areal 12 ha.Stuehuset er opført omkr. 1860 og restaureret i 1969 samt løbende. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1954, kvægstald fra 1959 og lade fra 1955. Gården drives med opdræt af Sikahjorte, desuden er der dådyr, ænder, gæs, 1 årsammeko og 2 ungdyr samt en årsso. Der er 1 traktor på gården.V. LINTRUPVEJ 5, "ELMELY", LINTRUP, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391178.ARNE POULSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1955, søn af Sofie og Vagner Poulsen, gift d. 8.-7.-1978 med Anne-Grethe Højgaard, medhjælpende hustru, født d. 7.-6.- 1957, datter af Kaja og Poul Højgaard. Parret har børnene: 3ane, født d. 6.-6.-1979, Brian, født d. 20.-2.-1982 og René, født d. 9.- 5.-1985.A.P. er bestyrelsesmedlem i Landboforeningen og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog første halvpart af gården i 1979 og resten i 1983 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1915. Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1917 og senest restaureret i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1917, 1953 og 1962 alle restaureret i 1969, kvægstald fra 1979, maskinhus fra 1967, foderhus fra 1982, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 80 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM, der sælges 40 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged samt varmegenvinding fra mælketank. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.A.P. ejer og driver også Sekjærvej 14, 6670 Holsted. VOR BASSEVEJ 1, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396180.ARNE GJERLEVSEN, gårdejer, født d. 17.-3.-1928, søn af Jenny Agnethe og Gjerlev Gjerlevsen, gift d. 3.-3.-1956 med Inger Margrethe Laursen, medhjælpende hustru, født d. 11.-10.-1934, datter af Anna og Julius Laursen. Parret har børnene: Leif, født d. 11.-12.-1956, Else, født d. 28.-6.-1959 og Henning, født d. 8.-4.-1964.A.G. er ansat som graver og kirketjener. Han overtog gården d. 17.-11.-1955 fra Peter Lassen. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 1 ha., og 1 ha. er naturområde. Der er udlejet 1 ha. Stuehuset er opført i 1938. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1938,



-307- ungkreaturstald fra 1966 og kraftfodersilo fra 1978. Gården drives med en besætning på 20 årskøer og 30 ungdyr af racen SDM, der sælges 10 kalve årligt. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet.VORBASSEVEJ 2, "MØLLEVANG", 6682 HOVBORG, tlf. 75-396272. ALEX JOHANSEN, minkavler, født d. 24.-5.-1936, søn af Anna og P. E. Johansen, gift d. 6.- 5.-1958 med Meta Holt, døgnplejemor, født d. 17.-2.-1939, datter af Ella og Otto Holst. Parret har sønnen Jan, født d. 21.-2.-1959. A.J. er ansat som lagerarbejder. Han overtog gården i 1977 fra forældrene, som købte den omkr. 1962.Ejendomsskyld 940.000. Areal 11 ha., heraf 5 ha. skov. Der er borforpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af svinestald ombygget til pelseri samt 12 minkhaller opført i perioden fra 1962-86. Gården drives med en minkproduktion på 15 minktæver af racerne Scanbrown og Scanblack. Der er 1 traktor på gården.VORBASSEVEJ 4, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396218.NIELS CHR. HEICK, gårdejer, født d. 17.-5.-1945, søn af Mary og Ellebæk Heick, gift d. 18.- 11.-1973 med Margrethe Louise Dam, medhjælpende hustru, født d. 29.-1.-1952, datter af Anne og Åge Dam. Parret har børnene: Jesper, født d. 3.-9.-1974, Johnny, født d. 3.-9.-1976, Charlotte, født d. 28.-2.-1979 og Birgitte, født d. 18.-7.-1981.N.C.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1907.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., der er forpagtet 31 ha.Stuehuset er opført i 1937 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1965 og 1975, ungdyrstald fra 1982, foderhus fra 1980, maskinhus fra 1978, 2 gylletanke, 1 gastæt silo og indndørs køresilo. Gården drives med en besætning på 54 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. VORBASSEVEJ 7, 6682 HOVBORG, tlf. 75-396213.ARNE JUHL, gårdejer, født d. 2.-4.-1939, søn af Rigmor og Frederik Juhl, gift d. 18.-8.-1990 med Anna Jensen, hjemmehjælper, født d. 23.-2.-1942, datter af Kirstine og Søren Jensen. A.J. har børnene: Ejlif, født d. 28.- 4.-1962 samt tvillingerne Heidi og Linda, født d. 29.-7.-1966. A.J. er ansat som specialarbejder



-308- og har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Viggo Nikolajsen.Ejendomsskyld 730.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er bortforpagtet 35 ha. Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvæg-, og svinestalde samt lade alle fra 1934, svinestald fra 1947 og lade fra 1951. Der er 1 kornsilo på gården. V. TER PLING VEJ 2, "TER PLING- GÅRD I/S", TERPLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198197.PEDER CHR. OTTOSEN, gårdejer, født d. 20.-5.-1938, søn af Johanne og Chr. Ottosen, gift med Gurli Andersen, medhjælpende hustru, født d. 4.-9.-1939, datter af Marie og Johannes Andersen. Parret har børnene: Otto, født d. 3.-11.-1962, Henrik, født d. 20.- 8.-1964 og Marianne, født d. 10.-12.-1972. P.C.O. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er formand for Bramming- Åstrup Landboforening, bestyrelsesmedlem i Ribe Amts Landboforening og i De Danske Landbrugforeninger samt medlem af Landbrugsrådet. Han overtog gården d. 1.-8.- 1972 fra faderen. Sønnen Otto, som har været på landbrugsskole, overtog part i gården d. 1.-9.-1991. Nuværende ejere er 11. og 12. generation på gården, hvis historie kan føres tilbage til omkr. 1630.Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 14 ha., 4 ha. er skov og mose.Der er forpagtet 16 ha.Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1910, 1928 og 1973, svinestald ombygget til kvægstald, lade og maskinhus begge fra 1928, foderhus fra 1973, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 60 ungdyr og 140 slagtekalve hovedsageligt af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 2 medhjælpere.P.C.O. ejer og driver også V. Terplingvej 8, 6752 Glejbjerg.V. TERPLINGVEJ 7, "LYNGHOLM", BOLDING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75- 198307.HANS NYGÅRD, landmand, født d. 28.-11.-1919, søn af Kirstine og Chr. Nygård, gift d. 4.-5.-1952 med Signe Nissen, født d. 18.-3.-1934. S.N. døde i 1987. Parret fik børnene: Knud, Tove, Inge, Else, Åse, Ida, Ove, Erik og Ulla. H.N. overtog gården i 1960 fra Signe Kristensen.Ejendomsskyld 320.000. Areal 10,5 ha.Stuehuset er opført omkr. 1880 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkr. 1880 restaureret i 1962 samt lade og maskinhus begge fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.V. TERPLINGVEJ 8, "BIGÅRD", 6752 GLEJBJERG.PEDER CHR. OTTOSEN, gårdejer. Omtales under V. Terplingvej 2, 6752 Glejbjerg. Gården beboes af sønnen Otto Ottosen, gift med Mette Olesen. Parret har børnene: Kasper og Line.



-309- P.C.O. overtog gården i 1987 fra Kreditforeningen Danmark.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha.Stuehuset er opført i 1910 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910 renoveret omkr. 1978, lade fra 1980 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 70 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo samt korntørreri med varm og kold luft.P.C.O. ejer og driver også V. Terplingvej 2, 6752 Glejbjerg.V. TERPLINGVEJ 9, "HØJGÅRD", TERPLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198189.JØRGEN BASTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1937, søn af Marie og Johannes Andersen, gift d. 16.-9.-1961 med Gunhild Jensen, kontorfunktionær, født d. 20.-2.-1940, datter af Agnes og Peter Jensen. Parret har sønnerne: Bjarne, født d. 18.-8.-1962, Lars, født d. 25.- 1.-1967, René, født d. 5.-3.-1974 og Torben, født d. 29.-12.-1977.J.B.A. er ansat som buschauffør og har været på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Kresten Gammelgård.Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., der er bortforpagtet 24 ha.Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1963 og 1971, svinestald fra 1978, foderhus fra 1971, maskinhus fra 1969, gylletank, gastæt silo og indendørs køresilo. Gården drives med en slagtesvineproduk- tion på 300 stk. årligt samt en besætning på 15 årsammekøer og 85 ungdyr af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. J.B.A. ejer og driver også Grisbækvej 19, 6740 Bramming.V. TERPLINGVEJ 11, BOLDING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198491. GODTFRED SØRENSEN, landmand, født d. 6.-1.-1921, søn af Marie og Henrik Sørensen. G.S. har været på Kærehave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra Kaj Nielsen. Gården er genopført efter en brand i 1943. Ejendomsskyld 340.000. Areal 10,2 ha.Stuehuset er opført i 1943. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1943. Gården drives med en besætning på 7 årsammekøer og 8 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til markarbejdet.ØSTERBYGÅRDVEJ 2, "ØSTERBYGÅRD", 6682 HOVBORG, tlf. 75-396332.STEEN L. PEDERSEN, gårdejer, født d. 8.-12.-1949, søn af Asta og Viggo Pedersen.S.L.P. har været på Bygholm Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Brørup Land-



-310- boforening. Han overtog gården d. 24.-10.-1979 fra Varde Bank. Gården er udstykket fra Hovborg Kro i 1860.Ejendomsskyld ca. 2.100.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 16 ha., 12 ha. er skov og eng. Der er forpagtet 30 ha."Østerbygård"s stuehus er opført i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956 renoveret i 1980, kvægstald fra 1983, ungdyrstald og maskinhus fra 1980, dybstrøelsesstald fra 1991, lade, foderhus, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 82 årskøer, 120 ungdyr og 42 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 70 moder får af Texelkryds. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, kold lufts korntørreri samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester.0. TERPLINGVEJ 1, "ØSTERGÅRD", TER PLING, 6752 GLEJ-BJERG, tlf. 75-198238.HEIMA POULSEN, gårdejer, født d. 2.-4.-1958, søn af Clara og Hans Poulsen, gift d. 1.-8.-1988 med Inge Hansen, økonoma, født d. 16.-6.-1960, datter af Carla og Erik Hansen. Parret har sønnerne: Kenni, født d. 29.-12.-1988 og Dennis, født d. 1.-11.-1991. H.P. er inseminør og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Marius Laursen. Gårdens historie kan føres ca. 200 år tilbage.Ejendomsskyld 660.000. Areal 21,8 ha.Stuehuset er opført omkr. 1820 og restaureret i perioden 1987-91. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1931, svinestald fra 1956 og maskinhus fra 1958. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 100 smågrise og 100 slagtesvin årligt, der er endvidere en besætning på 6 årsammekøer, 6 ungdyr og 3 slagtekalve af racen Charolais samt 6 Varmblodsheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. 0. TERPLINGVEJ 2, TERPLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198104. INGER HANSEN JØRGENSEN, gårdejer, født d. 2.-2.-1924, datter af Elisabeth og Hans Jensen, gift d. 9.-10.-1974 med Niels H. Jørgensen, gårdejer, født d. 29.- 8.-1921, søn af Helene Marie og Jørgen Hansen Jørgensen. I.H.J. har sønnerne: Holger, født d. 14.-6.-1952 og Jørgen, født d. 29.-1.-1956.I.H.J. overtog gården i 1950 fra Marius Hansen. Gårdens historie kan føres tilbage til før 1800.



-311-Ejendomsskyld ca. 1.200.000. Areal 30 ha., jorden er bortforpagte!. Der er frasolgt 10 ha. Stuehuset er restaureret i 1952 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvæg- og svinestalde samt lade alle fra 1929 og maskinhus fra 1975. Der er 1 trakor, 1 mejetærsker og halmfyr på gården. 0. AASTRUPVEJ 1, "ENGGÅRD", ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198203.HENRY NISSEN CONRADSEN, gårdejer, født d. 6.-9.-1939, søn af Abeline og Viggo Conradsen, gift d. 5.-10.-1963 med Karen Marie Holst, medhjælpende hustru, født d. 7.-9.-1941, datter af Pe- trea og Otto Holst. Parret har børnene: Lone Margrethe, født d. 8.-2.-1968, Jette, født d. 21.- 10.-1970 og Viggo, født d. 25.- 9.-1976.H.N.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i RDM i Varde. Han overtog gården d. 17.-9.-1963 fra Sigurd Lykke. Gårdens historie kan føres tilbage til omkr. 1826.Ejendomsskyld 960.000. Areal 29 ha., heraf 1,5 ha. mose og eng. Der er forpagtet 14 ha. Stuehuset er opført i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, svine- stald fra 1960, maskinhus fra 1970, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 55 årskøer og 70 ungdyr af racen RDM, der sælges 28 kalve årligt, desuden er der en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til markarbejdet. Sønnen Viggo hjælper til på gården.0. AASTRUPVEJ 3, "GIL- BJERGGAARD" 0. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75.-198160.THUE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 23.-6.-1939, søn af Edel og Aksel Christensen, gift d. 22.-3.-1967 med Karen Marie Hansen, medhjælpende hustru, født d. 28.-3.-1942, datter af Kathrine og Hans Hansen. Parret har børnene: Vagn, født d. 25.-11.-1967 og Solvejg, født d. 31.-12.-1969.T.C. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole og er bestyrelsesmedlem i Iversen Syd Kreaturslagteri. Han overtog gården i 1965 fra forældrene, som købte den i 1928. Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha., 5 ha. er eng. Der er forpagtet 26 ha.Stuehuset er opført i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, kalvestalde fra 1971 og 1990, svinestald renoveret og ombygget til kvægstald i 1985, halmlade fra 1991, roehus fra 1973, foderhus fra 1979, maskinhus fra 1989, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 130 årskøer, 270 ungdyr og 150 slagte- kalve af racen SDM samt 10 årsammekøer af racen Limousine, desuden er der en minkproduktion på 65 minktæver på adressen Mølholmvej 2. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 rendegraver. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester, og sønnen Vagn, som har været på landbrugsskole, hjælper til på gården.T.C. ejer og driver også Præstegaardsvej 3, 6752 Glejbjerg.



-312- 0. AASTRUPVEJ 4, "ØSTER- GAARD", 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198042.CHRISTIAN MADSEN, gårdejer, født d. 23.-12.-1923, søn af Anna og Mads Madsen, gift d. 16.-3.- 1948 med Johanne Marie Fyhn, husmor, født d. 24.-7.-1924, datter af Ane og Hans Fyhn. Parret har børnene: Regnar, født d. 1.- 2.-1951, Anna, født d. 5.-8.-1953, Erik, født d. 8.-8.-1955, Bent, født d. 25.-1.-1958 og Ida, født d. 31.-10.-1962.C.M. overtog gården d. 1.-3.-1958 fra faderen. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1880.Ejendomsskyld 680.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1922. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922 og lade fra 1954. Gården drives med en besætning på årsammekøer med opdræt af racerne SDM og Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts korntørreri. Der bruges maskinstation.0. AASTRUPVEJ 7, "MOSE- VANG", 0. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198083. HENNING PETERSEN, husmand, født d. 2.-5.-1943, søn af Johanne og Hans S. Petersen, gift d. 6.-11.-1965 med Birgit Madsen, medhjælpende hustru, født d. 24.-4.-1945, datter af Mie og Andreas Madsen. Parret har sønnen Jan, født d.24.-11.-1966.H.P. overtog gården d. 1.-2.-1965 fra Erik S. Nielsen. Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 3,4 ha. Der er forpagtet 125 ha.Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973 udvidet i 1976, løsdriftsstald og foderhus begge fra 1989, lade fra 1974 ombygget til kvægstald i 1980, maskinhus fra 1983, fodersilo fra 1975, gylletank og 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 53 årskøer, 173 ungdyr og 200 slagtekalve hovedsagelig af racen SDM samt 90 årsammekøer og 100 ungdyr af blandet race. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 minigummiged og halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fodermester. 0. AASTRUPVEJ 8, 0. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198154. NIELS ERIK NIELSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1936, søn af Maren og Johannes Agner Nielsen, gift d. 8.-7.-1961 med Vera Nielsen, beskæftigelsesvejlejder, født d. 16.-8.-1941, datter af Kirsten og Hans Peter Nielsen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 5.-8.-1962, Karin, født d. 28.-7.-1964 og Doris, født d. 10.-1.-1969.V.N. er menighedsrådsmedlem. N.E.N. overtog gården d. 1.-5.-1961 fra forældrene. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1887.



-313-Ejendomsskyld 720.000. Areal 35,2 ha., heraf 2 ha. mose og 5 ha. skov. Stuehuset er opført i 1893 og senest restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924 udvidet i 1979, hønsehus fra omkr. 1930 ombygget til svinestald i 1964, lade fra 1942 og maskinhus fra 1970. Gården drives med en besætning på 24 årskøer, 34 ungdyr og 14 slagekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 14 årssøer, der sælges 250 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

E.Ø.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han

0. AASTRUPVEJ 9, "RIISHØJ- GÅRD", 0. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198236.ERIK ØSTERGAARD HANSEN, gårdejer, født d. 28.-10.-1941, søn af Petra Østergaard og Niels Hansen, gift d. 19.-8.-1967 med Kirsten Wind, lærer, født d. 27.- 8.-1944, datter af Mette Marie og Aksel Friis Wind. Parret har børnene: Mette, født d. 14.-12.- 1971, Lene, født d. 2.-11.-1974 og Thomas, født d. 29.-10.-1978. overtog gården d. 11.-7.-1967 fraTove og Henry Damgård.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 44 ha., heraf 10 ha. skov og mose. Der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1914 og senest restaureret i 1982. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1935, 1972 og 1986, ungdyrstalde fra 1976 og 1986, lader fra 1935 og 1978, foderhus fra 1989, maskinhus fra 1969, 2 gylletanke samt 2 inden- og 2 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 85 ungdyr og 75 slagte- kalve af racen SDM samt 30 årsammekøer hovedsagelig af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt vandvarmeanlæg til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.E.Ø.H. driver også 0. Aastrupvej 5, 6752 Glejbjerg.0. AASTRUPVEJ 10, "LYNGHØJ", SKOVBØLLING, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198153.THORKILD KNUDSEN, specialarbejder, født d. 3.-11.-1935, søn af Ingeborg og Mads Knudsen, gift d. 20.-3.-1987 med Thordis Kristiansen, lægesekretær, født d. 23.-10.-1943, datter af Valborg og Gustav Kristiansen. Parret har børnene: Aksel, født d. 26.-3.-1962, Carsten, født d. 28.-11.-1964, Bøje, født d. 7.- 11.-1965, Bjarne, født d. 11.-3.-1968 og Helle, født d. 3.-2.-1969.T.K. overtog gården d. 1.-9.-1959 fra forældrene, som købte den i 1929.Ejendomsskyld 550.000. Areal 29,8 ha., heraf 9 ha. skov, 2 ha. hede og 2 ha. eng. Der er bortforpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1870 og senest restaureret i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 og lade. Der er 2 traktorer på gården.0. AASTRUPVEJ 11, "HØJAGER", 0. ÅSTRUP, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198284. JØRN KRISTIAN KNUDSEN, gårdejer, født d. 24.-5.-1944, søn af Elna og Thomas Knudsen, gift d. 6.-10.-1967 med Betty Fyhn, medhjælpende hustru, født d. 19.-8.- 1949, datter af Hanne og Kristian Fyhn. Parret har børnene: Alice, født 16.-10.-1968,



-314- Torben, født d. 28.-11.-1970, Finn, født d. 11.-5.-1972 og Kim, født d. 7.-6.-1976. Sønnen Christian, født d. 1.-12.-1967, døde i 1967.Jørn K. Knudsen overtog gården d. 1.-11.-1967 fra forældrene, som opførte den i 1939.Ejendomsskyld 880.000. Areal 21 ha., der er forpagtet 24 ha. Stuehuset er opført i 1939 og restaureret i perioden 1977-80. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1939 og 1974, lade fra 1955, maskinhus fra omkr. 1965, 2 gylletanke og 1 udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 38 årskøer, 62 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM samt en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.J.K.K. driver også Tvilhovej 11, 6752 Glejbjerg.0. AASTRUPVEJ 13, "HEDEVANG", KATBØL, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198366. INGA og HELGE STEEN- HOLDT, gårdejere. H.S. er født d. 12.- 10.-1959, søn af Ida og Holger Steenholdt, gift d. 11.-1.-1986 med Inga Løvlund Pedersen, født d. 3.-4.-1962, datter af Elisabeth Carde og Johannes Løvlund Pedersen. Parret har døtrene: Ida, født d. 23.-6.-1986, Pia, født d. 30.-9.-1987, Tina, født d. 3.-1.-1990 og Lisa, født d.20.-4.-1991.H.S. er bestyrelsesmedlem i Brammingegnens Husmandskreds. I.H.S. og H.S. har begge været på landbrugsskole. De overtog gården d. 1.-2.-1986 fra Ella og Hardy Kruse. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 24 ha. Stuehuset er opført i 1930 og senest restaureret i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1930, 1956 og 1979, lade fra 1956, foderhus fra 1979, maskinhus fra 1963, 2 gylletanke samt 1 inden- og 3 udendørs køresiloer. Gården drives med en besætning på 75 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM, der sælges 40 kalve årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, vinterbyg og raps. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 fast medhjælper. AABRINKEN 23, "VESTERGÅRD", 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198223.HARALD VIUFF, gårdejer, født d. 1.-10.-1941, søn af Kathrine Dorthea og Holger Hjort Viuff, gift d. 26.-3.-1966 med Inger Juul Knudsen, økonoma/medhjælpende hustru, født d. 27.-1.- 1942, datter af Karen Juul og Ejner Knudsen. Parret har børnene: Karin, født d. 14.-12.-1967, Poul Erik, født d. 4.-3.-1970 og Jens, født d. 17.-4.-1974.H.V. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Alfred Jensen.



-315-Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha., heraf 2 ha. eng. Der er udlejet 2,7 ha.Stuehuset er opført omkr. 1900 og restaureret i 1974 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953 ombygget til sostald i 1970, svinestald og lade begge fra 1979, maskinhus fra 1973, foderhus og 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der produceres 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.H.V. ejer og driver også "Toftlundgård", Tvilevej 15, 6752 Glejbjerg.AABØLLINGVEJ 4, "TOBØLGÅRD", TOBØL, 6683 FØVLING, tlf. 75-398234. KRISTEN ESPENSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1936, søn af Sofie og Poul Espen- sen, gift d. 25.-9.-1965 med Bodil Irene Ventzelsen, medhjælpende hustru, født d. 12.-3.-1945, datter af Gerda og Karl Ventzelsen. Parret har børnene: Vibeke, født d. 6.-12.-1968 og Poul Erik, født d. 14.-6.-1973.K.E. overtog gården i oktober 1964 fra forældrene. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som brændte i 1958.Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 11 ha. Stuehuset er opført i 1958 og restaureret efter brand i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1958, maskinhuse fra 1977 og 1988, fodersilo, gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 32 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM samt 3 årsammekøer og 3 ungdyr af racen Hereford, desuden er der en svineproduktion på 10 årssøer, der sælges 100 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus. Maskinstation bruges til markarbejdet.K.E. ejer og driver også Aabøllingvej 31, 6683 Føvling.AABØLLINGVEJ 7, TOBØL ØSTERBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398207.EDITH STOKBÆK, gårdejer, født d. 6.-7.-1937, datter af Sigrid og Marinus Snor, gift d. 21.-4.-1962 med Jens Stokbæk, født d. 17.- 2.-1934, søn af Merridt og Niels Stokbæk. Parret har døtrene: Linda, født d. 21.-3.-1963, Bente, født d. 5.-10.-1964, Anna, født d. 17.-7.-1967, Bodil, født d. 4.-11.-1969 og Vibeke, født d. 19.-1.-1973.E.S. overtog gården d. l.-ll.-1961 fra svigerforældrene, som købte den i 1924. Gårdens historie kan føres tilbage til omrk. 1850.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 22 ha. Der er forpagtet 40 ha. Stuehuset er opført omkr. 1850 og restaureret i 1973 samt løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1959, svinestald fra 1977, foderhus fra 1979, maskinhuse fra 1963 og 1980 samt 2 gastætte siloer. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt samt en besætning på 18 årsammekøer og 25 ungdyr hovedsageligt af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.



-316- AABØLLINGVEJ 12, TOBØL 0- STERBY, 6683 FØVLING, tlf. 75- 398253.JENS PETER HANSEN, montør, født d. 2.-9.-1964, søn af Birgitte og Egon Hansen.J.P.H. er uddannet rørlægger. Han overtog gården d. 1.-5.-1988 fra Jens Andersen.Ejendomsskyld 360.000. Areal 5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført før 1900 og restaureret flere gange senest i 1989. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge ombygget til værksted. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor på gården.AABØLLINGVEJ 16, TOBØL 0- STERBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398220.EGON HANSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1936, søn af Anne Marie og Robert Herluf Hansen, gift d. 3.-6.-1960 med Birgitte Madsen, medhjælpende hustru, født d. 6.- 4.-1940, datter af Inger og Søren Martinus Madsen. Parret har børnene: Inge Marie, født d. 11.- 12.-1960, Marianne, født d. 25.- 5.-1963, Jens Peter, født d. 2.-9.-1964 og Lisbeth, født d. 7.-5.-1973.E.H. overtog gården d. 1.-8.-1960 fra Verner Juulsen.Ejendomsskyld 590.000. Areal 12,1 ha., heraf 1 ha. fredet skov. Der er udlejet 11 ha. Stuehuset er opført i 1957 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade begge fra 1957, laden er ombygget til stald i 1968.AABØLLINGVEJ 17, "LUNDGÅRD", TOBØL ØSTERBY, 6683 FØVLING, tlf. 75-398150.KURT IBSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1936, søn af Anne og Ejner Ibsen, gift d. 24.-9.-1960 med Margot Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 27.-6.-1937, datter af Hulfred og Sv. Å. Nielsen. Parret har børnene: John, født d. 5.-2.-1962, Anette, født d. 17.- 12.-1963 og Einar, født d. 30.- 10.-1967.K.I. er brandsvend og har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra Hans Juhlsen. Gårdens historie kan føres mere end 300 år tilbage.Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21 ha., heraf 6 ha. skov m.m. Der er bortforpagtet 14 ha. Det oprindelige stuehus, som er opført omkr. 1690, er udvidet i 1905. Et nyt stuehus er opført i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907, lade fra omkr. 1690 og maskinhus fra 1974. Gården drives med en besætning på 6 dådyr og 6 krondyr. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.AABØLLINGVEJ 23, "ÅGÅRDEN", ÅBØLLING, 6683 FØVLING, tlf. 75-398048.NIELS JØRGEN AARHUS, gårdejer, født d. 29.-4.-1933, søn af Elna og Carl Hansen Aarhus, gift d. 29.-11.-1958 med Aase Jørgensen, husmor, født d. 2.-5.-1938, datter af
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står af kvægstalde fra 1902 og 1972, lade køresilo. Der er 1 traktor på gården.

Helga og Ole Jørgensen. Parret har børnene: Karl Ole, født d. 30.-3.-1960 og Jytte, født d. 21.- 6.-1962.Niels J. Aarhus er ansat som lagermedhjælper og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra Heinrich Wolter.Ejendomsskyld 560.000. Areal 11,5 ha., heraf 0,2 ha. skov. Der er udlejet 11 ha. Stuehuset er opført i 1902 og senest restaureret i 1980. Avlsbygningerne be- fra 1938, maskinhus fra 1967 og udendørs
AALUNDVEJ 3, "KASKÆRHUS", 6670 HOLSTED, tlf. 75-392686. JENS SØHOLM JENSEN, gårdejer, født d. 31.-5.-1935, søn af Marie og Marinus S. Jensen, gift d. 13.-7.-1958 med Gerda Tobias- sen, medhjælpende hustru, født d. 30.-9.-1939, datter af Julie og Jørgen Tobiassen. Parret har børnene: Doris, født d. 29.-7.-1960, Birger, født d. 22.-7.-1963, Jørgen, født d. 19.-2.-1966 og Britta, født d. 1.-8.-1969.J.S.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården d. 15.-7.-1958 fra Viggo Sørensen.Ejendomsskyld 430.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i 1977. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1983, lader fra omkr. 1950 og 1987, maskinhuse fra 1938 og 1990 samt foderhus. Gården drives med en besætning på 10 årsammekøer og 10 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er lucerne. Der er 2 traktorer, og maskinstation bruges til markarbejdet. Det forventes at sønnen Jørgen overtager gården i 1993.AALUNDVEJ 5, TIRSLUND, 6670 HOLSTED, tlf. 75-391125.KIRSTEN WAGNER, gårdejer, født d. 16.-5.-1954, datter af Karen og Jens Peter Nielsen, gift d. 5.-4.-1980 med Flemming Wagner, landmand, født d. 10.-8.— 1953, søn af Agnes og Christian Wagner. Parret har børnene: Dennis, født d. 29.-11.-1982, Michael, født d. 12.-8.-1985 og Karina, født d. 7.-11.-1989.K.W. er ansat som sparekasseassistent. F.W. har taget en landbrugsuddannelse i udlandet. K.W. overtog gården d. 1.-8.-1982 fra DLR.Ejendomsskyld ca. 1.800.000. Areal 23 ha., der er forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1924 og restaureret flere gange senest i 1991 efter brand. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, kvægstald fra 1974 ombygget til svi- nestald i 1985, svinestald fra 1973 ombygget til sostald i 1984, maskinhus fra 1975 og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres 950 slagtesvin årligt, desuden er der 20 moderfår af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg samt staldvarme til stuehus.



-318- AASTRUP KIRKEVEJ 4, VEJSIG, 6752 GLEJBJERG, tlf. 75-198249. JØRGEN SVENDSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1937, søn af Magda og Sillersen Svendsen, gift d. 18.-3.-1965 med Kirstine Kolby, medhjælpende hustru, født d. 23.-11.-1944, datter af Maja og Valdemar Kolby. Parret har børnene: Kirsten, født d. 21.-12.- 1965, Kaj, født d. 13.-5.-1968, Kent, født d. 6.-4.-1972, Lars, født d. 24.-5.-1975 og Heidi, født d. 6.-4.-1977.J.S. er ansat i en foderstof forretning. Han overtog gården d. 19.-2.-1965 fra Vagn Bramming. Gårdens historie kan føres tilbage til omrk. 1850.Ejendomsskyld 700.000. Areal 18 ha., der er forpagtet 3 ha.Stuehuset er opført efter brand i 1944 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1928 renoveret flere gange senest i 1980, kvægstald fra 1973, lade fra 1965 og gylletank. Gården drives med en besætning på 20 årskøer, 40 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM samt en svineproduktion på 5 årssøer, der produceres 100 slagtesvin årligt, desuden er der 1 hest og 1 pony. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.AATTEVEJ 9, "ELMEGÅRD", 6683 FØVLING, tlf. 75-398222. PETER CHR. VIND LARSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1942, søn af Dagny og Hans Laurids Larsen, gift d. 30.-7.-1966 med Laura Østergård, lærer, født d. 14.-11.-1943, datter af Marie og Iver Boysen Østergård. Parret har børnene: Gitte, født d. 22.-7.-1969 og Hans, født d. 6.-11.-1973.P.C.V.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra forældrene, som købte den i 1939. Gårdens historie kan føres tilbage til omkr. 1700.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 20 ha.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1972, svinestalde fra før 1900, 1976 og 1977, lade fra 1979, maskinhus og gylletank. Gården drives med en besætning på 60 årskøer, 120 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne SDM og RDM samt 2 årsammekøer og 2 ungdyr af racen Simmentaler, desuden er der en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frøgræs. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Maskinstation bruges til markarbejdet. På gården er ansat 1 medhjælper.
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GRINDSTED KOMMUNE
(rettelser og tilføjelser til Bind I)

ANSAGERVEJ 9, MORSBØL, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-321722. KURT VERNER KRISTENSEN, gårdejer, født d. 17.-6.-1946, søn af Dagny Lundsgaard og Sigfred Karl Kristensen, gift d. 25.-5.- 1968 med Anny Rahbæk Pedersen, hjemmehjælper, født d. 21.- 4.-1948, datter af Johanne Marie og Kristian Rahbæk Pedersen. Parret har børnene: Stefan, født d. 12.-5.-1969 og Jane, født d. 5.-4.-1973.K.V.K. overtog gården i 1982 fra Kristian Lilleholt Kristensen, som opførte den i 1934. Ejendomsskyld 1.305.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 29 ha. Desuden er der forpagtet 85 ha.Stuehuset er opført i 1934 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, som er renoveret til værksted i 1987, lade fra 1950 og maskinhus fra 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er spisekartofler. Der er 3 traktorer, 4 markvandingsanlæg og kartoffeloptager. Der bruges maskinstation til høst.ASKJÆRVEJ 33, "SKOVGÅRD", ASKJÆR, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-335284.POUL ERIK PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-2.-1956, søn af Kirstine og Holger Pedersen, gift d. 28.-4.-1984 med Marianne Holm Andersen, indretnings arkitekt, født d. 27.-4.-1958, datter af Grete og Helge Holm Andersen. Parret har børnene: Michael Erik, født d. 22.-9.-1985 og Charlotte, født d. 28.-9.-1988.M.H.A. har siden 1992 drevet indretningsfirmaet "Couleur" fra gården.P.E.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1992 fra Allan Johnsen.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 44 ha., heraf 2 ha. skov. Desuden er der forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført omkring 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, svinestald fra 1900, lade fra 1928, som er ombygget til svin i 1992, samt maskinhus opført i perioden 1979-80. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der sælges 2.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.



-320- BLÅBJERGVEJ 12, "PARKGÅRD", FILSKOV SØNDERMARK, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348235.ERNA JENSEN, gårdejer, født d. 15.-6.-1920, datter af Marie og Peder Andersen, gift d. 10.-10.- 1946 med Otto Jensen, født d. 11.-3.-1917, søn af Anne Marie og Kresten Jensen. O.J. døde i 1980. Parret fik børnene: Ingolf, født d. 19.-4.-1948, Flemming, født d. 18.-4.-1950, Leif, født d. 3.-5.-1952, Bent, født d. 28.-2.- 1955 og Egon, født d. 10.-1.-1958.Gården blev overtaget d. 1.-10.-1946 fra Niels Johansen.Ejendomsskyld 700.000. Areal 28 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1900 og maskinhus fra 1982. På gården er der 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.BLÅBJERGVEJ 15, "BLÅBJERGGÅRD", FILSKOV SØNDERMARK, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348341. EGON JENSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1958, søn af Erna og Otto Jensen, gift d. 27.-12.-1990 med Gitte Ebbesen, fabriksarbejder, født d. 26.-4.-1965, datter af Conny og Kjeld Ebbesen. Parret har børnene: Natasja, født d. 18.-11.-1987 og Lasse, født d. 24.-6.-1989.E.J. overtog gården i 1983 fra Bent Kaltoft.Ejendomsskyld 700.000. Areal 24 ha. og der er forpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af spaltestald og lade fra 1973. Gårdens besætning er på 8 ammekøer og 10 ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler og frøgræs. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation.E.J. ejer og driver også Brunbjergvej 45, 7200 Grindsted.

udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne maskinstation.E.J. ejer og driver også "Blåbjerggård", Blåbjergvej

BRUNBJERGVEJ 45, BRUNBJERG, 7200 GRINDSTED.EGON JENSEN, gårdejer, omtales under "Blåbjerggård", Blåbjergvej 15, 7200 Grindsted.E.J. overtog gården i 1985 fra Marie Andersen.Areal 36 ha., heraf 8 ha. eng og skov.Stuehuset er opført i 1941 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1967 og lade fra 1918. Gården drives er korn og kartofler. Der bruges15, 7200 Grindsted.



-321-BRUNBJERGVEJ 68, FILSKOV MARK, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348129.RICHARDT SØRENSEN, husmand, født d. 8.-6.-1916, søn af Signe og Søren Sørensen, gift d. 20.-9.-1950 med Ragna Bennedsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-11.- 1924, datter af Agnes og Alfred Bennedsen. Parret har børnene: Henning, født d. 22.-9.-1951, Erik, født d. 4.-3.-1953, Alis, født d. 21.-7.-1956, Flemming, født d. 21.-4.-1959 og Bent, født d. 21.-3.-1962.R.S. overtog gården i 1950 fra Magnus Vilbæk.Ejendomsskyld 600.000. Areal 22,2 ha., heraf 5,2 ha. skov. Oorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1933 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1933 samt maskinhus fra 1962. På gården er der 1 traktor.DALSVE3 3, DAL, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-321162.KRISTINE ESKILDSEN, født d. 30.-9.-1913, datter af Hansine og Chr. Nielsen Kristensen, gift d. 6.-12.-1940 med Niels Eskildsen, født d. 18.-9.-1907, søn af Kristine og Eskild Eskildsen. N.E. døde i 1984. Parret fik døtrene: Tove, født d. 27.-6.-1942, Inger, født d. 7.-11.-1943 og Ulla, født d. 14.- 11.-1952.Oorden blev overtaget i 1940 og opdyrket af Niels Eskildsen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 20 ha. Der er bortforpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1940, sidstnævnte er udvidet i 1955, samt maskinhus fra 1956.DALSVEO 4, "HEDEVANG", DAL, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-320669. OAN NØRGAARD FLØE PEDERSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1955, søn af Ninna Fløe og Palle Kristian Fløe Pedersen, gift d. 6.- 6.-1981 med Poula Irene Nørgaard Olesen, hjemmehjælper, født d. 9.-7.-1960, datter af Grethe Marie og Niels Magnus Olesen. Parret har døtrene: Mona, født d. 25.-2.-1984, Randi, født d. 20.- 2.-1987 og Kirsten, født d. 4.- 1.-1991. O.N.F.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.- 4.-1980 fra Villy Oacobsen.Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 20,5 ha. Desuden er der forpagtet 17 ha.Stuehuset er opført i 1965 og udvidet i 1969. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1983, ungdyrstald fra 1929, som er restaureret i 1976 og 1985, kalvestald fra 1992, lade fra 1958, som er udvidet i 1992, samt maskinhus fra 1975. Der er 2 gylletanke og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 130 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, fabriks- og spisekartofler. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fodermester til hjælp på gården og der bruges maskinstation til høst.EGEBJERG LANDEVEJ 25, "SANDAGERGÅRD", STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339423.REINAR SANDAGER OG HANS EVALD PETERSEN, gårdejere.R.S. er født d. 15.-4.-1961, søn af Karen Rigmor og Hans Evald Petersen.H.E.P. er født d. 19.-4.-1925, gift d. 16.-5.-1954 med Karen Rigmor. Parret har



-322- børnene: Anne-Merethe, født d. 4.-4.-1955, Connie Marie, født d. 13.-4.-1957, Reimar, født d. 15.- 4.-1961, Lisbeth, født d. 25.-2.- 1967 og Dorte, født d. 11.-7.- 1968.Reinar Sandager har været Hammerum Landbrugsskole og Nordisk Landboskole.Hans E. Petersen overtog gården d. 1.-5.-1954 fra sin far Mads Kristian Petersen. R.S. overtog halvdelen af gården i 1984 ogdet forventes, at han skal overtage resten i 1994. Nuværende ejere er 3. og 4. generation på gården, som er opført i 1875 og udstykket fra "Krogagergård".Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54 ha., heraf 7 ha. eng, vej og skov. Desuden er der forpagtet 40 ha.Stuehuset er opført i 1931. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1956, som er udvidet i 1975 og lavet om til kartoffellager i 1985, fyrrum og værksted for spiringsrum fra 1900, som er renoveret i 1956, lade fra 1922, maskinhus fra 1989 samt maskinhus fra 1963, som er lavet til kølerum i 1990. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, ærter, frøgræs og læggekartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 4 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. I sæsonen er der ansat 2 medhjælpere.EGEBJERG LANDEVEJ 31, "LINDMARK", VESTERHEDE, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339157.KARL OTTO ENGELBRECHT KRISTIANSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1936, søn af Louise og Kristian Engelbrecht Kristiansen, gift d. 18.-11.-1964 med Anna Kirstine Andersen, født d. 2.- 1.-1943, datter af Kristiane og Mads Andersen. A.K.A. døde i 1990. Ægteparret fik sønnerne: Kristian, født d. 19.-2.-1965,Kurt, født d. 27.-1.-1966 og Kim, født d. 27.-11.-1971. K.O.E.K. overtog gården i 1957 fra sin far.Ejendomsskyld 600.000. Areal 29 ha., heraf 5 ha. skov og 5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1908 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1925 samt maskinhus fra 1989. Gårdens besætning er på 30 amme- køer og 30 ungdyr af blandet race. Der er 2 traktorer.EGEBJERG LANDEVEJ 85, "SEJRGÅRD", VESTERHEDE, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75- 335365.RICHARD ØSTERGÅRD, lagerarbejder, født d. 2.-4.-1938, søn af Anna Kathrine og Peter Østergård, gift d. 20.-10.-1961 med Ditte Andreasen, rengøringsassistent, født d. 25.-9.-1938, datter af Kirstine og Alfred Andreasen. Parret har børnene: Randi, født d. 8.-8.-1962, Ebbe, født d. 25.-8.-1964 og Claus, født d. 8.-11.-1966.R.Ø. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården d. 8.-10.-1961 fra Marthea og Tage Madsen. Jorden er udstykket fra Vesterhede gamle mejeri.Ejendomsskyld 700.000. Areal 25 ha., heraf 4 ha. sø, skov og vej.Stuehuset er opført omkring 1922 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1921, lade fra 1922 og maskinhus fra 1963. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er græs. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg, der bruges lidt maskinstation.



-323- EGEBJERG LANDEVEJ 126, VESTERHEDE, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-335220.OLE SØNDERGAARD KRISTENSEN, landpost, født d. 24.-4.- 1938, søn af Kirstine og Albanus Kristensen, gift d. 24.-7.-1966 med Ingrid Jørgensen, sygeplejerske, født d. 18.-1.-1940, datter af Else og Mads Eskesen Jørgensen. Parret har børnene: Jens, født d. 6.-2.-1967, Mette, født d. 12.-8.-1968, Eske, født d. 17.-6.-1969 og Jakob, født d. 24.-8.-1973.O.S.K. overtog gården i 1966 fra sin mor; forældrene overtog den i 1937.Ejendomsskyld 610.000. Areal 21 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1937 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937 og lade fra 1936. Der er 1 traktor på gården.ENGEMOSEVEJ 4, "KLOSTERGÅRDEN", NOLLUND, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-321440.KIM RASK HANSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1959, søn af Inger Nilsigne Rask og Karl Gustav Hansen, gift d. 30.-10.-1992 med Susanne Ilium Hartmann, født d. 18.-1.-1964, datter af Jette og Leif Hartmann. Parret har sønnen Anders, født d. 31.-7.-1992. K.R.H. har været på Ladelund, Midtjysk og Vejlby landbrugsskoler, han er uddannet landbrugstekniker og arbejder nu som halvtids konsulent for Sydjysk Kartoffeleksportforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1989 fra sin mor. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1919.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal ca. 130 ha., heraf ca. 80 ha. opdyrket hede, der 20 ha.eng og mose.Stuehuset er opført i 1928, restaureret løbende og udvidet i 1970, desuden er der aftægtsbolig fra 1951 og fodermesterbolig fra 1914. Avlsbygningerne består af kartoffelhus fra 1959, maskinhus fra 1979, lade fra 1923, kostald fra 1914 og halmhus fra 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er kartofler, korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Engemosevej 10 og 16 er udstykket fra "Klostergården" i 1938.FILSKOVVEJ 31, HJORTLUND, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348167.HOLGER KNUDSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1917, søn af Petra og Knud Peder Knudsen, gift d. 22.-4.-1943 med Margrethe Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 21.-5.-1918, datter af Marie og Hans Sørensen. Parret har børnene: Bent, født d. 16.-12.-1943, Hans, født d. 13.-8.-1950 og Kaj, født d. 11.-3.-1954.H.K. overtog gården i 1949 fra arvingerne efter Peder Johnsen.Ejendomsskyld 500.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 2,5 ha. og bortforpagtet 13 ha. Stuehuset er opført i 1904 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1919, lade fra 1958 og maskinhus fra 1958, som er ombygget til øldepot i ca. 1979. Sønnen Bent driver vognmandsforretning og sønnen Hans driver Albanidepot fra gården.FRODESLUNDVEJ 49, FUGDAL KÆR, 7250 HEJNSVIG.FREDE SØRENSEN, født d. 9.-5.-1925, søn af Margrethe og Knud Sørensen, gift d. 5.-6.-1958 med Elly Larsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-6.-1933, datter af
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gerne består af kvægtald fra 1927 og kaninhal fra

Kristine og Niels Larsen. Parret har børnene: Knud Erik, født d. 14.-6.-1951, Dorris, født d. 31.- 3.-1953 og Johnny, født d. 13.- 12.-1960.Frede Sørensen overtog gården i 1963 fra Henning Nielsen. Han solgte gården d. 1.-8.-1992 til Kim Pedersen og Else Marie Isaksen. Areal 9 ha.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret løbende. Avlsbygnin- 1968.FRODESLUNDVEJ 74, FUGDAL, 7200 GRINDSTED tlf. 75-335524. CLAUS JENSEN, maskintekniker, født d. 31.-7.-1968, søn af Anna og Hans Jensen, gift med Susanne Søgaard Kristensen, korrespondent, født d. 22.-8.-1967, datter af Alice og Johannes Søgaard Kristensen.C.J. overtog gården d. 1.-2.-1990 fra Hans Orla Højrup.Ejendomsskyld 850.000. Areal 28 ha. Der er bortforpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1915. Avlsbygningerne består af stald fra 1925 og lade fra 1928.Gårdens besætning er på 1 ammeko og 2 ungdyr af blandet race samt 2 heste.GILBJERGVEJ 21, "GILBJERG- GÅRD", GILBJERG, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-335933.TORBEN SØGÅRD KRISTENSEN, gårdejer, født d. 26.-7.-1969, søn af Alice og Johannes Søgård Kristensen.T.S.K. overtog gården d. 31.-12.- 1992 fra Hans Nielsen.Ejendomsskyld 2.050.000. Areal 95,9 ha.Stuehuset er opført i 1935 ogrestaureret i 1993. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1925, svinestalde fra 1885 og 1935 samt lade fra 1935, som er ombygget til gødningshal i 1993. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps, pillegræs og kartofler. Der er 1 markvandingsanlæg på gården og der bruges maskinstation.HERREGÅRDSVEJ 7, URUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-330073. KRISTIAN ELBÆK LARSEN, gårdejer, født d. 16.-11.-1915, søn af Anna Elbæk og Vilhelm Larsen, gift d. 14.-9.-1939 med Anna Johanne Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-1.- 1921, datter af Mathea og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Anne, født d. 13.-1.-1940, Mona, født d. 5.-1.-1942, Hans



-325-Kristian, født d. 10.-8.-1943 og Margit, født d. 17.-2.-1945.K.E.L. overtog gården i 1982 fra 3. Kristian Nørgaard og Jørgen K. Nørgaard.Ejendomsskyld 600.000. Areal 6,2 ha.Stuehuset er opført i 1989. Avlsbygningerne består af lade og maskinhus fra 1990. Der er 1 traktor på gården. HERREGÅRDSVEJ 10, "MOSEGÅRDEN", URUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-330107.POUL HINRICHSEN, gårdejer, født d. 14.-7.-1954, søn af Else og Chr. Hinrichsen, gift d. 30.- 10.-1982 med Doris Schelde, hjemmesygeplejerske, født d. 31.-3.-1958, datter af Aster Schelde og Hartvig Nielsen. Parret har døtrene: Malene, født d. 15.-9.-1983, Nanna, født d. 25.- 3.-1985 og Julie, født d. 7.-5.- 1993. P.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-9.-1982 fra Ejnar Mogensen.Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 30,9 ha., heraf 12 ha. mose og eng. Desuden er der forpagtet ialt 20,6 ha.Gården brændte i 1978, hvor stuehuset nedbrændte og et nyt blev opført i 1979. Staldbygningerne brændte derefter ved en brand i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1985, svinestald fra 1980, som er udvidet i 1992, foderhus fra 1980 og maskinhus fra 1976. Der er 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives som alsidigt landbrug med en slagtesvineproduktion på 4.300 stk. årligt samt 11 ammekøer og 15 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus.P.H. ejer og driver også Ølgodvej 32, 7200 Grindsted.HERREGÅRDSVEJ 15, NØRRE URUP, 7200 GRINDSTED.JOHANNES E. LARSEN.J.E.L. overtog gården d. 1.-7.-1991 fra Harald Sørensen.Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 129 ha.Stuehuset er opført i 1877 og landarbejderbolig i 1953. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, svinestald og maskinhus fra 1960 samt lade fra 1947. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 2 markvandingsanlæg på gården.KLODHØJVEJ 46, TRØLLUND, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-335287. MARIE ANDERSEN, gårdejer, født d. 14.-12.-1916, datter af Ane Mathilde Jæger og Thorsten Hansen Thorstensen, gift d. 22.- 4.-1943 med Valdemar Andersen, født d. 23.-9.-1910, søn af Maren og Anders Andersen. V.A. døde i 1969. Parret fik børnene: Erna, født d. 17.-9.-1943, Anders, født d. 14.-11.-1944, Ejvind, født d. 30.-12.-1946 og død d. 6.-8.- 1959, Karen Margrethe, født d. 27.-5.-1948, Svend Aage, født d. 30.-9.-1952, Gunnar, født d. 20.-4.-1954 og Eva Lillian, født d. 23.-9.-1957.Jorden blev overtaget i 1941 fra stationsforstander Hougård, som havde opført laden.Valdemar Andersen byggede så resten op.



-326-Ejendomsskyld 550.000. Areal 16 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1941 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1941, lade fra ca. 1938 og maskinhus fra 1962.KLODHØJVEJ 50, "GRANLY", TRØLLUND, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-335253.JOHANNES SØGÅRD KRISTENSEN, maskinstationsejer, født d. 10.-4.-1944, søn af Elly og Sigurd Søgaard Kristensen, gift d. 23.- 10.-1965 med Alice Christensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-3.-1945, datter af Helene og Johannes Christensen. Parret har børnene: Susanne, født d. 22.-8.- 1967, Torben, født d. 26.-7.-1969,Jørgen, født d. 5.-6.-1972 og Karsten, født d. 15.-7.-1979.J.S.K. har siden 1.-6.-1966 drevet Trøllund Maskinstation. Han overtog gården d. 20.-8.-1965 fra Jens Peder Sørensen.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 16 ha., desuden er der forpagtet ca. 300 ha.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940, som er ombygget til værksted, maskinhus fra 1978, som er udvidet i 1983, maskinhus fra 1980, lade fra 1940 og værksted fra 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er kartofler, korn, raps og ærter. På maskinstationen er der 13 traktorer, 4 mejetærskere, markvandingsanlæg, 4 gummigeder, 1 rendegraver og 1 slamsuger. Der er desuden en grusgrav, hvorfra der sælges grus og sten. Der er ansat 13 medarbejdere på maskinstationen.KLOSTERVEJ 35, "HELLESKOV DAMBRUG", NOLLUND, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-321829.POUL REHNHOLT CHRISTENSEN, fiskeriejer, født d. 3.-8.-1949, søn af Emma og Karl Rehnholt Christensen, bor sammen med Anne-Grethe Søndergård Pedersen, gartnerimedhjælper, født d. 1.-11.-1956, datter af Jensigne og Frederik Søndergård Pedersen. Parret har børnene: Hasse, født d. 26.-10.-1979, Thea, født d. 31.-8.-1981, Mia, født d. 22.-1.-1987 og Uffe, født d. 16.-4.-1989.P.R.C. overtog gården i 1985 fra sin far, som overtog den i 1964 og opførte dambruget. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 9 ha.Stuehuset er opført i 1969 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af foderhus fra 1964 og maskinhus fra 1990, derudover er der 25 fiskedamme. Gården drives som dambrug med en bestand på 62 tons fisk årligt, desuden er der 9 ammekøer og 1 avlstyr af racen Angus. På gården er der 3 traktorer og 1 rendegraver. Der er ansat 1 medhjælper på gården.P.R.C. ejer og driver også "Kokær Dambrug", Skovvej 26, 7260 Sdr. Omme, og GI. Borrisvej 11, Hoven, i Ringkøbing Amt. Her produceres der 90 tons fisk årligt, det er bortforpagtet og drives som "Put and take".KNÆK VEJ 6, SØNDERBY, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-321467.VAGNER THORØE, gårdejer, født d. 20.-1.-1930, søn af Marie og Peter Thorø Kristensen, gift d. 30.-10.-1961 med Edith Andreasen, rengøringsassistent, født d. 5.-8.-1939, datter af Sigrid og Peder Andreasen. Parret har sønnerne: Kim, født d. 23.- 7.-1962 og Kurt, født d. 28.-11.- 1967.



-327-V.T. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra sin far, som overtog den i 1925.Ejendomsskyld 1.205.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha.Stuehuset er opført omkring 1890, det er udvidet og restaureret i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald/lade fra 1955, svinestald fra 1965, fyrrum fra 1981, garage/ værksted fra 1890, som løbende er renoveret, og maskinhus fra 1980. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr. Der bruges maskinstation til høst. KOLSTRUPVEJ 64, "SØVANG", GRINDSTED MARK, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-321286.AAGE JOHANNES NIELSEN, husmand, født d. 2.-6.-1909, søn af Marie Sørine Nielsen, gift d. 24.- 11.-1934 med Karen Marie Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-6.-1911, datter af Jørgine og Peder Hedegaard Pedersen. Parret har børnene: Herdis, født d. 8.-12.-1937, Erling,født d. 9.-1.-1943, Villy, født d. 8.-11.-1946 og Bent, født d. 15.-11.-1949.Aa.J.N. overtog jorden i 1934, fra Mads Langelund Jensen, og opførte selv gården. Ejendomsskyld 440.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 1 ha. eng. 16 ha. er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1934 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934 og garage fra 1950. Der er 1 traktor på gården.KÆRBÆKVEJ 4, "MORSBØL ØSTERGAARD", MORSBØL, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-323143.ERLING ANKER NIELSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1963, søn af Esther og Jens Simon Nielsen, gift d. 12.-7.-1986 med Dorthe Knudsen, køkkenassistent, født d. 25.-2.-1959, datter af Inger Margrethe og Erik Knudsen. Parret har sønnerne: Johan, født d. 23.-11.-1985 og Simon, født d. 18.-9.-1988.E.A.N. har været på Grindsted og Gråsten landbrugsskoler. Han overtog gården d. 15.-7.-1991 fra Per Bak.Ejendomsskyld 3.705.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført omkring 1947 og restaureret i 1974 og 1985. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1992, svinestald fra 1967, som er ombygget i 1992 efter brand, svinestald fra 1978, som er restaureret i 1992, svinestald fra 1979, garage fra 1966, klimastald fra 1982, lade fra 1978 og maskinhus fra 1981. Der er 2 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der sælges 4.500 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne, græs og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er ansat 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation til høst.KÆRBÆKVEJ 22, MORSBØL, 7200 GRINDSTED.STEFAN RAHBEK KRISTENSEN, elektriker, født d. 12.-5.-1969, søn af Anny Rahbek og Kurt Verner Kristensen.



-328- Stefan R. Kristensen overtog gården i 1991 fra Henning Jensen. Ejendomsskyld 850.000. Areal 13,8 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1951 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, lade fra 1926 og maskinhus fra 1972.
KØLSTERVADVEJ 3, "GAMMELVANG" 1, STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339377.EJGIL JENSEN, gårdejer, født d. 27.-3.-1963, søn af Ruth Daugård og Niels Richard Jensen, gift d.30.-7.-1988 med Connie Villad- sen, pædagogmedhjælper, født d.23.-1.-1967, datter af Line og Hans Villadsen. Parret har sønnerne: Ronnie, født d. 14.-3.-1989 og Christian, født d. 14.-5.-1992.E.J. er slagteriarbejder. Han overtog gården d. 1.-7.-1987 fra Thorvald Kragh. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1973. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960, staklade fra 1935, gammelt stuehus fra 1893, som nu bruges til værksted og garage, samt maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft, der bruges lidt maskinstation.

gerne består af kvægstald og lade fra 1931.

LUNDGÅRDVEJ 4, STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339234. PETER ALSTED OTTOSEN, gårdejer, født d. 19.-7.-1954, søn af Tove og Møller Ottosen.P.A.O. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra sin far, som overtog den i 1979.Ejendomsskyld 320.000. Areal 19,4 ha., der er frasolgt 19,4 ha. Stuehuset er opført i 1931 og restaureret løbende. Avlsbygnin-
LUNDGÅRDVEJ 17, STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339146.VILLY SØRENSEN, gårdejer, født d. 1.-2.-1943, søn af Martha og Marinus Sørensen, gift d. 28.-9.-1966 med Karen Kirstine Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 7.-8.-1943, datter af Magda og Søren Kristian Kristensen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 10.-8.-1968, Lars, født d. 22.-3.-1973 og Kurt, født d. 28.-3.-1982.V.S. overtog gården i 1966 fra Laurids Bro Kristensen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27,3 ha., heraf 1,5 ha. eng og skov. Desuden er der forpagtet 50 ha.



-329- Lundgårdvej 17's stuehus er opført i 1922 og ombygget i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1922, som er udvidet i 1971 og 1980, garage fra 1959, maskinhus fra 1984, lade fra 1958 og maskinhus fra 1963, som er udvidet i 1973. Der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gårdener der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Der bruges lidtmaskinstation.LUNDGÅRDVEJ 20, "KØLSKOV", STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339402.LENE BIRKEGAARD KJÆR, gårdejer og kontorassistent, født d. 20.-3.-1957, søn af Clara Andrea og Egon Birkegaard Jensen, gift d. 21.-8.-1985 med Ove Iversen Kjær, lagerekspedient, født d. 21.-8.-1955, søn af Mary og Svend Aage Iversen Kjær. Parret har børnene: Thomas, født d. 14.- 10.-1978, Jacob, født d.9.-8.-1980, Louise, født d. 16.-5.-1983, 12.-1989. Jesper, født d. 2.-10.-1984 og Jonas, født d. 21.-L.B.K. overtog gården i 1987 fra Henrik Jensen.Ejendomsskyld 710.000. Areal 19,9 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1898 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1934, svinestald fra 1900, værksted fra 1969, hønsehus fra 1957, lade fra 1928, foderhus fra 1993 og maskinhus fra 1982. Der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer på gården.LUNDGÄRDVEJ 57, "DONSLUND MASKINFABRIK", DONSLUND, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-396234.ERNST NORDBORG, fabrikant, født d. 15.-10.-1950, søn af Karoline og Harald Nordborg, gift d. 2.-6.-1973 med Kirsten Larsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.-6.- 1954, datter af Mette og Bertel Larsen. Parret har børnene: Kristina, født d. 6.-5.- 1976 og Martin, født d. 31.-10.-1977.E.N. startede Donslund Maskinfabrik i 1977. Han overtog gården i januar 1975 fra Otto Kristensen.Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 14,7 ha.Stuehuset er opført i 1955 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, som er ombygget til kontor og folkerum løbende fra 1977, samt 4 maskinhaller opført løbende fra 1977. Maskinfabrikkens speciale er salg af vandingsanlæg til forhandlere og private. På maskinfabrikken er ansat 20 medarbejdere.LUNDGÅRDVEJ 65, DONSLUND, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-396166.HANS HENRIK SØRENSEN, gårdejer, født d. 10.-10.-1933, søn af Johanne Elise og Henrik Sørensen, gift d. 19.-7.-1958 med Lis Clausen, syerske, født d. 25.-8.-1938, datter af Augusta og Harry Clausen. Parret har døtrene: Hanne, født d. 6.-11.-1958, Conny, født d. 13.-7.-1961 og Inge-Lise, født d. 3.-9.-1965.



-330- Hans H. Sørensen overtog gården i 1963 fra Otto Dalgas Kristiansen.Ejendomsskyld 480.000. Areal 18,8 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført i 1913 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1913, lade fra 1950 og maskinhus fra 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges maskinstation til høst.LUNDGÅRDVEJ 69, "LYNGVANG", DONSLUND, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-396185.ANDREAS JENSEN, gårdejer, født d. 24.-1.-1914, søn af Sin- net Hesselbjerg og Jens Peter Jensen, gift d. 3.-11.-1943 med Anna Ebbesen, medhjælpende ægtefælle, født d. 3.-11.-1920, datter af Mette og Jens Peter Ebbesen. Parret har døtrene: Sinnet, født d. 10.-10.-1944 og Metha, født d. 27.-5.-1948.A.J. overtog gården d. 1.-5.-1946 fra sin bror Marius Kristian Jensen, som overtog den i 1942.Ejendomsskyld 800.000. Areal 56 ha., heraf 36 ha. skov og hede. Der er bortforpagtet 20 ha. Stuehuset er opført i 1905. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, som er udvidet i 1928, og lade fra 1928. På gården er der 1 traktor.

Kristian Andersen, som byggede den i 1923.

LUNDGÅRDVEJ 77, DONSLUND, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-396182. VILLY KNUDSEN, gårdejer, født d. 26.-4.-1940, søn af Signe og Kresten Knudsen, gift d. 16.-4.- 1964 med Margit Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 3.- 6.-1941, datter af Magdelene Pedersen. Parret har børnene: Irene, født d. 2.-2.-1967 og Egon, født d. 7.-8.-1970.V.K. overtog gården i 1964 fraEjendomsskyld 870.000. Areal 49,6 ha., heraf 37,6 ha. skov og hede.Stuehuset er opført i 1923 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, som er udvidet i 1956 og igen i 1972, svinestald fra 1926, værksted fra 1966 og maskinhus fra 1976. Besætningen er på 5 heste. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.MEJERIVEJ 4, "SOLGÅRDEN", KLINK, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-335690.JØRGEN SØGÅRD KRISTENSEN, elektriker, født d. 5.-6.-1972, søn af Alice og Johannes Søgård Kristensen.J.S.K. overtog gården d. 1.-8.-1992 fra Villiam Mikkelsen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 11,3 ha.Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald



-331- fra 1916, som er ombygget i 1976, garage fra 1945, lade fra 1956 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er pillegræs og raps. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg, der bruges maskinstation.MEJERIVEJ 21, "LILLE GILBJERG- GAARD", GILBJERG, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-335015.ARNE HANSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1939, søn af Katrine og Kristian Hansen, gift d. 10.-3.- 1972 med Magny Broch, medhjælpende hustru, født d. 15.-1.-1948, datter af Marie og Christian Broch. Parret har døtrene: Lene, født d. 17.-6.-1972 og Lillian, født d. 13.-1.-1980.A.H. overtog gården d. 1.-4.-1980 fra sine forældre, som købte den i 1934. Ejendomsskyld 820.000. Areal 27 ha. Der er forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1881. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1937, svinestald fra 1970, hestestald fra 1981, der nu benyttes som kalvestald, lade fra 1955 og maskinhus fra 1988. Der er udendørs køresilo. Gården drives med en besætning på 30 årskøer og 60 stk. opdræt af racerne SDM og RDM, desuden er der 20 årssøer, og der produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri. Der bruges maskinstation.MEJERIVEJ 29, GILBJERG, 7250 HEJNSVIG, tif. 75-335502.PREBEN DAUGAARD HANSEN, arbejdsmand, født d. 4.-2.-1943, søn af Inga og Svend Daugaard Hansen.P.D.H. overtog gården i 1977 fra Ansgar Møberg.Areal 13,3 ha.Stuehuset er opført i 1927, det er løbende restaureret og udvidet i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927, svinestald og lade fra 1979, lade fra 1956, som er ombygget til stald i 1979, lade fra 1927, som er ombygget til stald i 1956. Besætningen er på 15 årssøer. På gården er der 1 traktor, kornsilo og korntørreri med kold luft. Der bruges maskinstation.

Ejendomsskyld 900.000. Areal 16 ha.

MELLEMVEJ 3, "FLODGÅRDEN" DAL, 7200 GRINDSTED, tlf. 75- 322514.KELD BØGH RASMUSSEN, gårdejer, født d. 11.-7.-1965, søn af Esther og Niels Rasmussen, gift d. 24.-7.-1993 med Dorte Tanghus, pædagogmedhjælper, født d. 30.-5.-1967, datter af Ruth og Søren Tanghus.D.T. og K.B.R. har begge været på Grindsted Landbrugsskole. Gården blev overtaget d. 1.-7.-1993Stuehuset er opført i 1912 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, som er ombygget til svinestald i 1991, ungdyrstald fra 1946, som er ombygget til svinestald i 1991, svinestald fra 1974, lade fra 1975 og maskinhus fra



-332- 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og markvandingsanlæg. MELLEMVEJ 22, "MARIESMIN- DE", HINNUM, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-320475.VILLIAM ESKILDSEN, gårdejer, født d. 7.-12.-1915, søn af Ane Marie og Hans Eskildsen, gift d. 7.-12.-1946 med Kirstine Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 6.-8.-1921, datter af Ni- elsigne og Jens Laursen Kristensen. Parret har døtrene: Gerda, født d. 12.-1.-1948, Anne Marie, født d. 29.-4.-1949 og Hanne Merethe, født d. 24.-1.-1955. V.E. overtog gården i 1947 fra sin far.Ejendomsskyld ca. 800.000. Areal 27 ha. 26,6 ha. er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1942 og restaureret løbende. Resten af gården er opført omkring 1897 og ombygget i Hans Eskildsens tid.MORSBØL SKOLEVEJ 13, MORSBØL, 7200 GRINDSTED, tlf. 75- 321029.VAGN VESTERGAARD PEDERSEN, gårdejer, født d. 19.-5.- 1932, søn af Dagmar Louise og Jens Peder Pedersen, bor sammen med Ingrid B. Jensen, fabriksarbejder, født d. 27.-11.- 1936, datter af Martha og Kresten Olesen.V.V.P. har været på Østjyllands Husmandsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1964 fra Niels Marinus Iversen.Ejendomsskyld 675.000. Areal 21,9 ha. Der er bortforpagtet 18 ha.Stuehuset er opført i 1906 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1906 og 1967, lade fra 1906 og maskinhus fra omkring 1959. På gården er der 1 traktor.MORSBØL SKOLEVEJ 14, "LINDEGÅRD", MORSBØL, 7200 GRINDSTED, tlf. 75- 322492.HEIDE PRÆSTEGAARD, gårdejer, født d. 13.-8.-1943, søn af Petra og Arnold Præste- gaard, gift d. 23.-3.-1967 med Ruth Andersen, regnskabschef, født d. 12.-4.-1947, datter af Maren og Kristian Andersen. Parret har børnene: Christina, født d. 18.-7.- 1967 og Martin, født d. 24.-11.-1970.H.P. har været på Grindsted Landboskole. Han overtog gården i 1974 fra A. Lund Kristensen.Ejendomsskyld 1.402.000. Areal 61,5 ha., heraf 1,5 ha. skov og 1,2 ha. eng. Der er forpagtet 80 ha.Stuehuset er opført i 1920 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1920, kartoffelhus fra 1992 og maskinhus fra 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er frøgræs, græs, kartofler, korn, ærter og elefantgræs. Der er 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til høst.



-333- MORSBØL SKOLEVEJ 40, ANSAGER, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339476.TAGE HØHER LIND, chauffør, født d. 2.-4.-1949, søn af Ellen Marie og Viktor Høher Lind, gift d. 6.-6.-1970 med Emmy Vadh, operatør, født d. 21.-10.-1950, datter af Kamilla og Berg Vadh. Parret har sønnerne: Mikael, født d. 14.-6.-1971 og Keld, født d. 10.-9.-1973.T.H.L. overtog gården d. 18.- 11.-1986 fra Dagmar og Peder Hermansen.Ejendomsskyld 560.000. Areal 16 ha. desuden er der forpagtet 5 ha.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1930 samt maskinhus fra 1976. Gårdens besætning er på 7 ungdyr, 4 moderfår og 8 lam. Planteproduktionens salgsafgrøder er lucerne og korn. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.NOLLUNDVEJ 130, NOLLUND, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-320964. LARS BREGNHOVED JENSEN, gårdejer og vicevært, født d. 6.- 7.-1932, søn af Martha og Svend Møller Jensen, gift d. 10.-12.-1955 med Inger Marie Haugstrup, rengøringsassistent, født d. 7.-10.- 1936, datter af Johanne Petra og Niels Chr. Haugstrup. Parret har børnene: Annette, født d. 9.-7.-1957, Marianne, født d.7.-8.-1959 og Svend, født d. 20.-5.-1968.L.B.J. overtog gården d. 1.-3.-1962 fra Sigrid og Peder Tolvardt Andersen.Ejendomsskyld 680.000. Areal 31 ha., der er bortforpagtet 17 ha.Gårdens bygninger, som består af stuehus, kvægstald og lade, er alle opført efter brand i 1939. Der er 1 traktor og kornmagasin.

Helle, født d. 16.-7.-1978. F.S.P. overtog gården i

NOLLUNDVEJ 149, "HEDEBO", NOLLUND, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-322693.FRITS SANDER PETERSEN, gårdejer, født d. 15.-9.-1945, søn af Mogensigne Kathrine og Søren Petersen, gift d. 14.-12.-1974 med Gunhild Syvkjær Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-5.-1947, datter af Lilly og Orla Pedersen. Parret har børnene: Dorthe, født d. 22.-10.-1965, Brian, født d. 8.-2.-1969 og 1971 fra sin far, som købte jorden i 1931 og senere opførte gården.Ejendomsskyld 240.000. Areal 0,55 ha., der er frasolgt 18 ha.Stuehuset er opført i 1931 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931, som er udvidet i 1976, og lade fra 1931, som er udvidet omkring 1952. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 30 stk. årligt. Der er 1 traktor.



-334- NYGÅRDSVEJ 5, "HØJGAARD", EG, 7200 GRINDSTED, tlf. 75- 330094.JOHANNES E. LARSEN, gårdejer, født d. 13.-4.-1941, søn af Laura og Aksel Larsen, gift d. 21.-11.- 1964 med Aase Riber Poulsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 1.-5.-1943, datter af Kathrine og Emil Poulsen. Parret har børnene: Frank, født d. 31.-5.-1966, Lone, født d. 27.-6.-1968, Mette, født d. 7.-10.-1969 og Finn, fødtd. 23.-7.-1976. J.E.L. har siden 1981 drevet "Johannes E. Larsen's Maskinstation". Han overtog gården i 1971 fra Villiam Jørgensen.Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 33 ha. Desuden er der forpagtet 53 ha.Stuehuset er opført i 1941 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1940, der i dag bruges som kontor, frokostrum og mødelokaler, værksted fra 1975, lade fra 1940 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en kvægproduktion 20 ammekøer og 20 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og kartofler. Der er 9 traktorer, 2 mejetærskere, 4 markvandingsanlæg, 1 skårlægger, 1 rendegraver, slamsuger, 1 marksprøjte, big ballepresser samt diverse maskiner til drift af maskinstation. På maskinstationen er ansat 3 medarbejdere.NØRREMARKSVEJ 27, NØRRE STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339287. VIKTOR HØHER LIND, husmand, født d. 6.-4.-1915, søn af Karolie Augusta og Thomas Lind, gift d. 24.- 1.-1941 med Ellen Marie Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-5.- 1912, datter af Ane og Peder Pedersen. Parret har børnene: Thomas, født d. 16.-11.-1941, Grethe, født d. 18.-10.-1954. 24.-7.-1945, Tage, født d. 2.-4.-1949 og Else, født d.V.H.L. overtog gården i 1940 fra sin svigerfar, som byggede den i 1902.Ejendomsskyld 550.000. Areal 15 ha., der er bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1902 og restareret i 1954. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1902, lade fra 1924 og maskinhus fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der sælges 40 smågrise årligt. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.

Allan, født d. 5.-5.-1965. J.A.Ø.J. overtog gården d.

OMME LANDEVEJ 59, "ØSTER- GAARD", LILLE BRANDE, 7260 SDR. OMME, tlf. 75-341157.JENS ARNE ØSTERGAARD JAN- SEN, gårdejer, født d. 16.-4.- 1929, søn af Anna og Alfred Jansen, gift d. 17.-10.-1950 med Ketty Irene Raun Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.- 5.-1928, datter af Nielsigne og Kristian Pedersen. Parret har børnene: Tove, født d. 19.-12.-1952, Susanne, født d. 20.-6.-1963 og 1.-1.-1954 fra sin far. Nuværende



-335- ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 82 ha., heraf 22 ha. skov, eng og hede. Stuehuset er opført i 1893 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910, som er udvidet i 1959, svinestald fra 1911, som er udvidet i 1962, lade fra 1959 og maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 2 markvandingsanlæg på gården, og der bruges maskinstation. RAVLUNDVEJ 19, "BAKKEGÅRDEN", RAVLUND, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348116.EIGIL FLEMMING NISSEN, gårdejer, født d. 11.-10.-1946, søn af Erna og Niels Damgaard Nissen, gift d. 19.-3.-1965 med Asta Egebjerg Jensen, antikvitetshandler, født d. 2.-7.-1945, datter af Elly og Peder Egebjerg Jensen. Parret har børnene: Vinni, født d. 7.-7.- 1965, Jonna, født d. 20.-9.-1966,Dennis, født d. 23.-7.-1972 og Heine, født d. 19.-12.-1983.E.F.N. er amtsformand for L.F.O. i Ribe Amt og medlem af kommunalbestyrelsen ved Grindsted Kommune. Han overtog gården d. 1.-5.-1970 fra sine svigerforældre. Nuværende ejere er 5. generation på gården.Ejendomsskyld 920.000 Areal 31 ha., heraf 10 ha. skov m.m., der er frasolgt 6 ha. og forpagtet 28 ha.Stuehuset er opført i 1914 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1916, svinestald fra 1909, som er ombygget til spaltestald i 1979, samt maskinhus fra 1978. Gården drives med en besætning på 12 ammekøer og 12 stk. opdræt af blandet race, desuden er der 15 moderfår af racen Hvidhovedet Marsk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og græsfrø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. E.F.N. er medlem af Stilbjerg Vindmøllelaug.REFSHØJVEJ 7, "LILLE KROAGER", STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339199. BENT TERP, gårdejer, født d. 11.-11.-1945, søn af Gerda og Chr. Terp, gift d. 29.- 5.-1970 med Ruth Thomsen, kontorassistent, født d. 22.-10.-1946, datter af Edel og Valder Thomsen. Parret har sønnerne: Jørgen, født d. 15.-5.-1972, Kurt, født d. 8.- 1.-1975 og Carsten, født d. 6.-4.-1979.B.T. er i Stenderup Menighedsråd og har været på Hasle Landbrugsskole. Han overtog gården i 1970 fra Jens Højbjerg.Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 78 ha., heraf 10 ha. eng.Stuehuset er opført i 1902 og restaureret i 1981. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1947, som i dag bruges til ungdyrstald, kostald fra 1975, som er udvidet omkring 1989, og maskinhus fra 1976. Der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 85 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg på gården. Maskinstation bruges til høst og der er ansat 1 medhjælper.REFSHØJVEJ 11, "HJEMLY", STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339135. MØLLER OTTOSEN, gårdejer, født d. 24.-8.-1924, søn af Signe og Peter Alsted Ottosen, gift d. 23.-3.-1951 med Tove Kjøngerskov, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-9.-1929, datter af Maren og Johannes Kjøngerskov. Parret har sønnen Peter, født d. 19.-7.-1954.M.O. overtog gården d. 1.-3.-1964 fra Jørgen Vinther Jensen, som byggede den i 1924. M.O. solgte i 1988 gården til sønnen Peter Alsted Ottosen, men forældrene er stadig bosat her.Ejendomsskyld 640.000. Areal 26,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 5 ha. eng.



-336- "Hjemly"s stuehus er opført i 1924 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1924, malkehus fra 1969, lade fra 1931 og maskinhus fra 1967. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.Peter A. Ottosen ejer og driver også Lundgårdvej 4, 7200 Grindsted.REFSHØJVEJ 30, "NYVANG", STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339197.HENNING HANSEN, gårdejer, født d. 19.-11.-1943, søn af Anna og Niels Hansen, gift d. 19.-11.-1966 med Edith Holm, specialarbejder, født d. 16.-3.-1946, datter af Marie og Hans Holm. Parret har sønnerne: Gunnar, født d. 19.-8.-1967, Benny, født d. 19.- 10.-1971 og Karsten, født d. 4.-6.-1973.H.H. overtog gården i april 1978 fra sin far, som opførte den i 1940. Jorden er udstykket fra "Gammelvang".Ejendomsskyld 750.000. Areal 13 ha., der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1940 og restaureret løbende, kvægstalden er fra 1939. Der er 1 traktor på gården.REFSHØJVEJ 35, STENDERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339113. TAGE ENGELBRECHT THOMSEN, gårdejer, født d. 4.-10.-1931, søn af Andrea og Jens Thomsen, gift d. 8.-8.-1958 med Betty Marie Larsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-1.-1935, datter af Mathilde og Jens Larsen. Parret har sønnerne: Knud Erik, født d. 23.-2.-1961, Bent, født d. 8.-4.- 1964, Erling, født d. 13.-4.-1968 og Brian, født d. 22.-2.-1974.T.E.T. overtog gården i 1958 fra Børge Hansen.Ejendomsskyld 780.000. Areal 12,5 ha.Stuehuset er opført i 1937 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1972, værksted fra 1935, lade fra 1937 og maskinhus fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.RIBE LANDEVEJ 109, "VANDGÅRDEN", SØGÅRD SANDE, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75- 335905. ERHARDT NIELSEN, gårdejer, født d. 2.-5.-1942, søn af Helene Marie og Wilhelm Nielsen, gift d. 14.-12.-1963 med Aase Marie Bøgh, født d. 23.-9.-1943, datter af Gudrun og William Chr. Bøgh. Parret har børnene: Vivi, født d. 6.-11.-1964, Doris, født d. 15.-6.-1966, Gitte, født d. 15.-12.-1970 og Kaj, født d. 6.-7.-1974. Fra gården bliver drevet "Donslund Genbrug og Antik". E.N. overtog gården d. 1.- 1.-1990 fra Leif Jensen.Ejendomsskyld 860.000. Areal 29 ha.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907, som er udvidet i 1978, 3 minkhaller opført i 1990, hønsehus, lade og maskinhus fra 1907. Gården drives med en svineproduktion (frilandsgrise) på 12 årssøer, der sælges 100 smågrise og 100 slagtesvin årligt, med en kvægproduktion på 4 am- mekøer og 8 ungdyr af racen Simmentaler samt 100 minktæver + opdræt og 100 moderfår + opdræt. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation.



-337-

har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han Danielsen.

RIBE LANDEVEJ 162, RISBØL HEDE, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75- 396232.HOLGER KRISTENSEN, gårdejer, født d. 19.-6.-1943, søn af Maren og Kristian Kristensen, gift d. 9.-6.-1962 med Gerda Jensen, rengøringsassistent, født d. 2.- 5.-1942, datter af Marie og Jens Jensen. Parret har børnene: Grethe, Jens Kristian, Ulla, Svend Erik og Tina.H.K. er specialarbejder og han overtog gården i 1985 fra ErikEjendomsskyld 980.000. Areal 26 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1960 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og maskinhus fra 1980. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.SIMMELVEJ 20, LILLE BRANDE, 7260 SDR. OMME, tlf. 75-341986. ANTON DALL HANSEN, gårdejer, født d. 7.-11.-1959, søn af Hanne og Aage Hansen, gift d. 4.- 11.-1989 med Lone Friis Jensen, revisor, født d. 15.-12.-1966, datter af Inger og Martin Jensen. Parret har datteren Joan, født d. 17.-2.-1993.A.D.H. overtog gården d. l.-l.- 1991 fra sine forældre, som overtog den i 1953. Ejendomsskyld 900.000. Areal 32 ha., og der er forpagtet 9 ha. Stuehuset er opført i 1969 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1911, maskinhus fra 1988, gammelt stuehus er ombygget til stald i 1969 og kartoffelhus i 1992/93. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er kartofler, korn og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.SIMMELVEJ 21, "NØRRELUND", LILLE BRANDE, 7260 SDR. OMME, tlf. 75-341319.VILLY CARLO SIMONSEN, husmand, født d. 26.-8.-1929, søn af Marie og Ejnar Simonsen, gift d. 14.-6.-1952 med Hulda Sørensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-11.-1931, datter af Thyra Margrethe og Herman Jensen Sørensen. Parret har børnene: Hans Erik, født d. 3.-11.-1953, Connie, født d. 19.-2.-1958, Bjarne, født d. 19.-2.-1964 og Henning, født d. 29.-9.-1967.Gården er udstykket fra Simmelvej 16 og blev bygget af Villy og Hulda i 1958/59. Ejendomsskyld 940.000. Areal 17,6 ha., desuden er der forpagtet 22 ha.Stuehuset er opført i 1959 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, som er ombygget i 1966/67, lade fra 1959 og maskinhuse fra 1967 og 1974. Der



-338- er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 11 ammekøer og 40 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.SKOVVEJ 26, "KOKÆR DAMBRUG", 7260 SDR. OMME.POUL REHNHOLT CHRISTENSEN, fiskeriejer, omtales under Klostervej 35, 7200 Grindsted. P.R.C. overtog gården i 1974.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 6 ha.Stuehuset er opført i 1956 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af foderhus fra 1956. Gården drives med en produktion på 64 tons fisk årligt.P.R.C. ejer og driver også "Helleskov Dambrug", Klostervej 35, 7200 Grindsted, hvor han er bosat med familien.SØNDERBY MOSEVEJ 15, SØNDERBY, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-320305.NIS GUNNAR LAURIDSEN, gårdejer, født d. 4.-12.-1937, søn af Mette Kirstine og Johannes Lauridsen, gift d. 8.-12.-1962 med Inger Margrethe Hansen, rengøringsassistent, født d. 31.-8.-1942, datter af Marie Birgitte og Karl Sigurd Hansen. Parret har sønnerne: Flemming, født d. 27.-1.-1965 og Torben, født d. 7.-3.-1968.N.G.L. er specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-11.-1962 fra sin far, som overtog den i 1924. Ejendomsskyld 850.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 10 ha. plantage. Der er bortforpagtet 25 ha.Stuehuset er opført i 1900 og restaureret løbende, senest i 1976. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1956 og maskinhus fra 1953. På gården er der 1 traktor og kornsilo. SØNDER MARKS VEJ 2, "BÆKBO", OMVRÅ MARK, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348219.NIELS MELDGAARD, statshusmand, født d. 1.-3.-1912, søn af Signe og Kristian Meldgaard, gift d. 8.-5.-1946 med Helga Julie Simonsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 30.-5.-1915, datter af Karen Kirstine og Marius Simonsen. Parret har børnene: Edith, født d. 24.-12.-1936, Anne Grethe, født d. 28.-12.-1938, Sigrid Irene, født d. 2.-7.-1942 og Kristian, født d. 24.- 8.-1950. N.M. har gennem 40 år kørt mælkebil og anden vognmandskørsel. Han opførte selv gården i 1939, den er udstykket fra "Virkelyst", som er N.M.'s fødehjem. Ejendomsskyld 590.000. Areal 18 ha.Stuehuset er opført i 1939 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1939 samt maskinhuse fra 1960 og 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation.SØVANGVEJ 9, HJORTLUND, 7200 GRINDSTED tlf. 75-348052. NIELS DAMGAARD NISSEN, gårdejer, født d. 18.-11.-1914, søn af Ingeborg Margrethe og Hans Sørensen Nissen, gift d. 17.-5.-1946 med Erna Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 10.-3.-1924, datter af Marine og Karl Kristensen. Parret har børnene: Eigil Flemming, født d. 11.-10.-1946, Ulla Dora, født d. 23.-10.-1947, Torben, født d.



-339- 8.-12.-1952 og Hilda, født d. 6.-2.-1956.N.D.N. overtog gården i 1947 fra sin far, som startede den i 1901.Ejendomsskyld 650.000. Areal 22,2 ha., heraf tilkøbt 2,9 ha. Der er bortforpagtet 22 ha. Stuehuset er opført i 1901 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade, som løbende er ombygget og restaureret. Der er 1 traktor på gården.SØVANGVEJ 18, "HJORTLUND DAMBRUG", HJORTLUND, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348273.BJARNE OLESEN, fiskeriejer, født d. 21.-3.-1945, datter af Hanne og Evald Olesen, gift d. 11.-10.-1969 med Inger K.E. Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-3.-1950, datter af Kirsten og Hans Enkelund Jensen. Parret har børnene: Ronnie, født d. 14.- 7.-1977 og Rikke, født d. 10.-5.- 1979.B.O. overtog gården i 1970 fra sin far, som oprettede dambruget i 1964. Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 3 ha.Stuehuset er opført i 1966 og tilbygget i 1970. Avlsbygningerne består af klækhus fra 1968, yngelhus fra 1980, fiskehus fra 1984, maskinhus fra 1987 samt renseanlæg fra 1989. Gården drives med en fiskeproduktion på ca. 70 tons årligt. Der er 1 traktor, 1 rendegraver og kulfyr. På gården er ansat 3 medarbejdere.TINGVEJEN 325, "ROSENGÅRD", KROAGER, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339595.JENS JEPSEN, gårdejer, født d. 4.-7.-1962, søn af Magny og Martin Jepsen, gift d. 23.-5.-1987 med Annette Smedegård Pedersen, køkkenassistent, født d. 30.- 3.-1965, datter af Inger og Ove Smedegård Pedersen. Parret har børnene: Lasse, født d. 12.-9.- 1989 og Line, født d. 24.-12.- 1991.J.J. er udlært butiksslagter. Han overtog gården d. 1.-8.-1991 fra Karen og Søren Sørensen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 42,3 ha., heraf 6 ha. skov og 8 ha. med eng, krat og mose. Der er bortforpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1919 og restaureret i 1991. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og værksted fra 1919 samt maskinhus fra 1980. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 40 stk. årligt, derudover er der 1 ammeko og 1 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo og tårnsilo på gården.TINGVEJEN 349, "GAMMELGÅRD", KROAGER, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339283. KRISTIAN PEDER SØRENSEN, gårdejer, født d. 5.-7.-1936, søn af Maren Sørine og Andreas Marius Sørensen, gift d. 16.-12.-1959 med Kirstine Karoline Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 26.-6.-1938, datter af Esther Elvira og Aage Henry Jensen. Parret har børnene: Ruth Vibeke Charlotte, født d. 5.-1.-1956, Vivi Anette, født d. 3.-10.-1960, Karl Aage Marinus, født d. 24.-6.-1962, Gerhard Andreas, født d. 4.-7.- 1965 og Sussie Esther, født d. 2.-9.-1970.K.P.S. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra sin far, som kom til gården omkring 1915. Forældrene boede på gården indtil deres død.Ejendomsskyld 590.000. Areal 20 ha.



-340-Stuehuset er opført i 1923 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, som er udvidet i 1976, og lade fra 1923. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer og 10 ungdyr af racen Jersey. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker, og der bruges maskinstation.TINGVEJEN 353, "VANGSBO", KROAGER, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-339270.JIM MIKKELSEN, smed, født d. 11.-2.-1962, søn af Vita og Ove Mikkelsen, gift d. 3.-7.-1993 med Karina Maria Lund Kristensen, fjerkræarbejder, født d. 6.-4.-1972, datter af Linda og Arne Marinus Lund Kristensen.J.M. overtog gården d. 15.-11.-1991 fra Birthe Dahl Knudsen.Ejendomsskyld 700.000. Areal 13,5 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1930 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, som er udvidet i 1970, ungdyrstald fra 1976, staklade fra 1967, værksted og roehus fra 1981 og maskinhus fra 1973. Der er 1 traktor på gården.VEJLE LANDEVEJ 19, "ENGEDALGAARD", DAL, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-320292. KRISTIAN VERNER KRISTENSEN, gårdejer, født d. 7.-6.-1922, søn af Johanne Kirstine og Jens Kristian Kristensen, gift d. 9.-11.-1949 med Lis Petersen, beskæftigelsesvejleder, født d. 26.-1.-1929, datter af Kirstine og Peter Bremer Petersen. Parret har børnene: Inger, født d. 1.-3.-1950, Erik, født d. 15.-3.-1958 og Karin, født 22.-7.-1965. K.V.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra sin far. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 5 ha. eng. Derudover er der forpagtet 9 ha.Stuehuset er opført i 1892, der er løbende restaureret og renoveret i 1965. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1959, maskinhus fra 1968 og garage fra 1971. Gården drives som alsidigt landbrug med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt, samt 26 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. I sæsonen er der ansat 1 medhjælper på gården.VESTERHEDEVEJ 35, VESTERHEDE, 7250 HEJNSVIG, tlf. 75-335152.OSKAR HANSEN, gårdejer, født d. 30.-8.-1920, søn af Karen Kathrine og Peder Hansen, gift d. 14.-11.-1945 med Signe Stubkjær Borg, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-4.-1922, datter af Ane Oline og Anders Stubkjær Andersen Borg. Parret har børnene: Tove, født d. 24.-10.-1946, Gunhild, født d. 15.-2.-1948, Krista, født d. 16.-9.- 1950 og Alice, født d. 11.-12.-1952.I.H. overtog gården i 1984 fra Elo Møller.Ejendomsskyld 350.000. Areal 0,55 ha.Stuehuset er opført i 1951, restaureret løbende og tilbygget med havestue i 1985, værkstedet er fra 1951.

Aase, født d. 8.-7.-1951 og Kurt, født d. 20.-2.-1953.

VILHELMSMINDEVEJ 5, FILSKOV MARK, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348085.ANKER NYEGAARD, gårdejer, født d. 21.-7.-1924, søn af Nicoline Nyegaard og Thomas Jensen, gift d. 15.-6.-1947 med Anna Jensen, rengøringsassistent, født d. 30.-12.-1927, datter af Helga Marie og Jens Kristian Dinnesen Jensen. Parret har børnene: Linda, født d. 27.-12.-1948,A.N. er lastbilchauffør. Han overtog gården d. 2.-4.-1962 fra Hans Brøgger. Gården er udstykket fra Vilhelmsmindevej 1 i 1933.Ejendomsskyld 750.000. Areal 11,3 ha., desuden er der forpagtet ca. 17 ha.Stuehuset er opført i 1933 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg-



-341- stald og lade fra 1933 samt maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og kartofler. Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg, og der bruges maskinstation til høst.

og Johnny, født d. 23.-8.-1968.

VILHELMSMINDEVEJ 22, KOL- STRUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-348126.ERLING (HØLL) NIELSEN, gårdejer, født d. 10.-1.-1933, søn af Ane Kathrine og Niels (Høli) Nielsen, gift d. 26.-12.-1960 med Aase Mølgaard Christensen, fabriksarbejder, født d. 10.-5.-1942, datter af Petra Amdrup og Oluf Mølgaard Christensen. Parret har børnene: Britta, født d. 28.-1.- 1961, Lissi, født d. 6.-7.-1965E.N. overtog gården d. 15.-1.-1964 fra Hardy Hundebøl.Ejendomsskyld 550.000. Areal 23,5 ha., heraf 0,55 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.På gården ligger Grindsted Speedway bane, som er oprettet i 1984.Stuehuset er opført omkring 1930 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra omkring 1930 samt staklade fra 1964. Der er 3 traktorer og halmfyr.ØLGODVEJ 32, URUP, 7200 GRINDSTED.POUL HINRICHSEN, gårdejer, omtales under Herregårdsvej 10, 7200 Grindsted.P.H. overtog gården d. 1.-1.-1993 fra Else Klausen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 29 ha., heraf 4 ha. eng og mose.Stuehuset er opført i 1893. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, hestestald og lade fra 1922 samt maskinhus 1938. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og ærter.P.H. ejer og driver også Herregårdsvej 10, 7200 Grindsted.
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HELLE KOMMUNE
(rettelser og tilføjelser til Bind I)

BIRKEHØJVEJ 3, SØNDER STARUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337214.JENS OVERGÅRD JØRGENSEN, gårdejer, født d. 16.-5.-1941, søn af Anna og Sigurd Overgaard Jørgensen, gift d. 22.-1.-1977 med Rita Christiansen, kontorpakmester, født d. 24.-6.-1945, datter af Ella og Alfred Christiansen. Parret har børnene: Susanne, født d. 14.-2.-1971 og Rene, født d. 23.-4.-1974.J.O.J. overtog gården d. 10.-1.-1973 fra Vita og Kristian Kristensen. Gårdens historie kan føres tilbage til ca. 1500.Ejendomsskyld 650.000. Areal ca. 12 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkring 1700 og ombygget omkring 1859. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1931 og kyllingehuse fra 1963 og 1964.

K.S. overtog gården i 1956 fra Jens Højbjerg.

BIRKEHØJVEJ 7, "DANNELUND", SDR. STARUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337099.KRISTIAN SØHOLM, gårdejer, født d. 2.-11.-1926, søn af Marianne og Kristian Søholm, gift d. 6.-9.-1952 med Inga Nielsen, dagplejemor, født d. 19.-2.-1928, datter af Signe Marie og Th. Magnus Nielsen. Parret har børnene: Lis, født d. 17.-4.-1955 og Erik Søholm, født d. 27.-1.-1959.Ejendomsskyld 850.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 3 ha. eng og skov. Der er bortforpagtet 24 ha.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1910, svinestald fra 1961 og lade fra 1925. På gården er der 1 traktor, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.BOLHEDEVEJ 13, BOLHEDE, 6800 VARDE, tlf. 75-298341.HANS THOMSEN, husmand, født d. 18.-11.-1923, søn af Mie og Søren Thomsen, gift d. 28.-1.-1958 med Tinne Anthonsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 24.-5.- 1935, datter af Kamilla og An- thon Anthonsen. T.A. døde i 1987. Parret fik børnene: Leif, født d. 24.-5.-1958, Leo, født d. 16.-3.-1963 og Lone, født d. 25.- 10.-1967.H.T. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1958 fra sin far, som købte den i 1911.Ejendomsskyld 550.000. Areal 12,3 ha.Stuehuset er opført i 1888 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvæg-



-344- stald og lade fra 1918 samt maskinhus fra omkring 1963. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer samt 4 ammekøer, 4 ungdyr og 1 tyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 1 traktor, der bruges maskinstation til høst.BOLHEDEVEJ 16, BOLHEDE, 6800 VARDE, tlf. 75-298272.EJLER BERTHELSEN, husmand, født d. 4.-12.-1932, søn af Agnes og Thorvald Ber- thelsen, gift d. 24.-3.-1957 med Gerda Jensen, mejeriarbejder, født d. 9.-10.-1936, datter af Margrethe og Jes Jensen. Parret har børnene: Thorvald, født d. 20.-4.-1958, Irma, født d. 6.-9.-1960 og Anette, født d. 22.-8.-1964.E.B. overtog gården i september 1956 fra Aage Jensen.Ejendomsskyld 600.000. Areal 7,5 ha., heraf 1,5 ha. eng. 4,5 ha. er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1903 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929 og maskinhus fra 1959. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. BYVEJEN 1, ROVSTHØJE, 6818 ÅRRE, tlf. 75-169499.KNUD ELLEGAARD, maskinstationsejer, født d. 24.-3.-1958, søn af Maren og Peder Ellegaard, gift d. 3.-3.-1989 med Marianne Hansen, medhjælpende hustru, født d. 7.-2.-1962, datter af Rosa Marie og Søren Chr. Hansen. Parret har børnene: Søren, født d. 23.-1.-1987, Lasse, født d. 16.-6.-1988, Mette, født d. 11.- 8.-1991 og Trine, født d. 25.- 12.-1992. K.E. driver "Ellegaard Maskinstation". Han overtog gården i 1983 fra E.C. Halvorsen og Søn.Areal 5 ha.Stuehuset er opført i 1990. Avlsbygningerne består af maskinhaller fra 1967, 1979 og 1993. På maskinstationen er der 8 traktorer, 2 mejetærskere, 1 rendegraver, 1 slamsuger, 3 bigballepressere og 1 sprøjte. Der er ansat 5 medhjælpere.BYVEJEN 44, ROVSTHØJE, 6818 ÅRRE, tlf. 75-169229.CHRISTIAN PETER JOHANSEN, gårdejer, født d. 23.-7.-1938, søn af Ida og Lars Johansen, gift d. 23.-7.-1963 med Ellen Vester- gaard, økonomaassistent, født d. 9.-8.-1940, datter af Kirstine og Anders Vestergaard. Parret har døtrene: Lene, født d. 23.-3.-1966 og Pia, født d. 10.-4.-1968.C.P.J. har været på Nibe Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sin svigermor. Svigerforældrene byggede gården i 1924, den er udstykket fra Byvejen 24, som var en gammel sognefogedgård.Ejendomsskyld 920.000. Areal 33 ha., heraf 2,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 30 ha.Stuehuset er opført i 1925, det er restaureret løbende og udvidet i 1987. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1924.DEBELVEJ 50, "DEBELGAARD", 6753 AGER BÆK, tlf. 75-196346.FREDE LARSEN, landmand/gårdejer, født d. 5.-5.-1946, søn af Magdalene og VilhelmLarsen, gift d. 27.-5.-1972 med Karen Marie Bohsen, medhjælpende hustru, født d.24.-1.-1952, datter af Sonja og Peter Christian Bohsen. Parret har børnene: Dorte,



-3^5- født d. 10.-2.-1974, Mona, født d. 6.-6.-1976, Tina, født d. 21.-12.-1979 og Lone, født d. 8.-8.-1986.Frede Larsen har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården d. 20.- 3.-1972 fra Anton Holm. Gårdens historie kan føres tilbage til 1789.Ejendomsskyld 2.270.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er 5 ha. mose oglæhegn. Derudover er der forpagtet 1,3 ha.Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1978. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907, udvidet og moderniseret i 1977-90, ny kalvestald fra 1990, svinestald fra 1947, foderlade fra 1990 og maskinhus fra 1969, som er tilbygget i 1986, der er gylletank og 3 indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, maltbyg og brødhvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges en del af markarbejdet.DEBELVEJ 70, HESSELHO, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337168.ARNE JOHANSEN, husmand, født d. 1.-2.-1927, søn af Anna og Ingvard Johansen, gift d. 31.- 5.-1952 med Christa Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 11.-7.-1929, datter af Karen og Niels Nielsen. Parret har sønnerne: Ingvard, født d. 1.-11.-1955, Gerhard, født d. 7.-1.-1962 og Richard, født d. 31.-5.-1965.A.J. har været på Fyns AmtsStifts Husmandsskole. Han overtog jorden i 1952 og opførte gården som statshusmandssted. Ejendomsskyld 930.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. mose. Stuehuset er opført i 1952, udvidet i 1976 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1952 og 1975 samt maskinhus fra 1967. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 10 ammekøer og 10 ungdyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frøgræs og lucerne. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. Der bruges maskinstation til høst. DYRBÆKVEJ 4, ROVSTHØJE, 6818 ÅRRE, tlf. 75-169126.VAGN JENSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1915, søn af Marie og Agnus Jensen, gift d. 9.-5.-1940 med Olga Sørensen, medhjælpende ægtefælle, datter af Ejno Lupisto. Parret har børnene: Flemming, født d. 5.-12.-1941, Finn, født d. 11.-8.-1945 og Agnus, født d. 27.-7.-1951.V.J. overtog gården i 1951 fra sin far, som købte den i 1909. Ejendomsskyld 700.000. Areal 3 ha., der er frasolgt 16 ha. Stuehuset er opført i 1905 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1905, som er udvidet i 1913, svinestald fra 1959 og lade fra 1913.
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født d. 11.-2.-1960 og Lone, født d. 12.-8.-1963.

DYR BÆK VEJ 5, ROVSTHØ- JE, 6818 ÅRRE, tlf. 75- 169287.LEO JEPSEN, vognmand, født d. 11.-4.-1934, søn af Vera Gundhild og Otto Jepsen, gift d. 24.-11.-1956 med Margrethe Hansen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-11.-1935, datter af Sofie og Søren Hansen. Parret har børnene: Leif, født d. 13.-3.-1957, Ida,L.J. driver vognmandsforretning, der køres bl.a. med handicappede for Ribe Amt. Han overtog gården i 1971 fra Søren Jessen.Ejendomsskyld 590.000. Areal 0,55 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret i 1971 og 1991, garagen er fra 1974.I vognmandsfirmaet er der ansat 4 chauffører.ENGHOLMVEJ 5, "ENGHOLM", GUNDERUP, 6818 ÅRRE, tlf. 75-192025.ERNST LAURSEN, gårdejer, født i 1934, søn af Marie og Laurids Laursen, gift i 1960 med Erna Schultz, født i 1934, datter af Petra og Kristian Schultz. Parret har børnene: Laust, født i 1963 og Inge-Marie, født i 1967. E.L. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1960 fra sin far.Areal ca. 24,5 ha., heraf lidt mose. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkring 1820 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af svinestald fra 1963 samt lade og kvægstald. ENGHOLMVEJ 7, GUNDERUP, 6818 ÅRRE, tlf. 75-192137.HENRY ARNE JOSEFSEN, gårdejer, født d. 21.-10.-1930, søn af Dagmar og Age Marinus Josef- sen, gift d. 30.-6.-1956 med Else Laursen, medhjælpende hustru, født d. 12.-10.-1932, datter af Ellen og Niels Marinus Laursen. Parret har børnene: Dagmar, født d. 4.-12.-1957, og Niels Aage, født d. 16.-8.-1962.H.A.J. købte jorden i 1957 og byggede selv gården som statshusmandsbrug. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 51,2 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 11,2 ha. eng, mose m.m.Stuehuset er opført i 1957 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstalde fra 1957 og 1974, staklade fra 1963, som er ombygget til maskinhus i 1987, samt lade og foderhus fra 1985. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 37 årskøer, 65 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation.



-347-ENGHOLMVEJ 9, "RAABJERGGAARD", GUNDERUP, 6818 ÄRRE, tlf. 75-192447. ERIK DAM-MADSEN, maskinmester, født d. 9.-7.-1955, søn af Esther Støier og Karl Ludvig Kristensen, bor sammen med Bente Hansen, korrespondent, født d. 23.-11.- 1961, datter af Inger og Tage Hansen. Parret har børnene: Nils, født d. 31.-5.-1980, Gerd, født d. 14.-10.-1981 og Lori, født d. 20.-1.-1984.E.D.M. overtog gården d. 1.-12.-1985 fra Ejner Jepsen.Ejendomsskyld 270.000. Areal 0,55 ha. og desuden er der forpagtet 4 ha.Stuehuset er opført i 1864 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1864, staklade fra 1950 og lade fra 1916. Gårdens besætning er på 1 tyr, 10 moderfår og 1 vædder. Der er 1 traktor.

H.C. har været på Beder Gartnerskole og har siden Han overtog gården i 1963 fra Esbjerg Budcentral.

ENGHOLMVEJ 10, GUNDERUP, 6818 ÄRRE, tlf. 75-192063.HENNING CHRISTIANSEN, gartner, født d. 15.-1.-1931, søn af Agnethe og Jeppe Christiansen, gift d. 26.-9.-1959 med Oda Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 29.-3.-1929, datter af Kristine og Esra Primdahl Nielsen. Parret har børnene: Poul, født d. 2.-5.-1962 og Henrik, født d. 26.-9.-1966.O.N. er uddannet sygeplejerske. 1963 drevet gartneri fra gården.Ejendomsskyld 550.000. Areal 1,5 ha.Stuehuset er opført i 1963 og udbygget i \37(>l77, det gamle stuehus fra 1769 bruges i dag som køle- og pakkerum. Avlsbygningerne består af 5 væksthuse opført i perioden 1963-1977/78. Der sælges snitroser, tomater og agurker.ENGHOLMVEJ 16, "RÅBJERG- GÅRD", GUNDERUP, 6818 ÅR- RE, tlf. 75-192388.SØREN ANDREAS SØRENSEN, salgsmedarbejder, født d. 9.-8.- 1951, søn af Karen Lavra og Ingers Chr. Sørensen, gift d. 27.- 3.-1976 med Thaia Henny Madsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-12.-1953, datter af Hildegard og Viktor Madsen. Parret har sønnen Poul, født d. 19.-8.-1976.S.A.S. overtog gården i april 1988 fra Svend Møller Madsen.Ejendomsskyld 850.000. Areal 25 ha., heraf 5 ha. eng og vej. Der er forpagtet 2 ha. Stuehuset er opført i 1870 og restaureret i 1988. Avlsbygningerne består af kostald fra 1900 og maskinhus fra 1983. Der er gylletank. Gården drives med en besætning på 9 ammekøer og 18 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og der bruges maskinstation.FRYDENDALSVEJ 2, "FRYDENDAL", HOSTRUP, 6800 VARDE, tlf. 75-298078.ANNA LYDIA KLAUSEN, født d. 16.-1.-1926, datter af G. og Mads Kornelius Madsen, gift d. 18.-6.-1947 med Gunnar Johannes Klausen, gårdejer, født d. 28.-3.-1918, søn af Mette Marie og Karl Thomas Klausen. Parret har døtrene: Anne-Grethe, født d. 12.- 2.-1950 og Ragna-Margrethe, født d. 31.-5.-1952.G.J.K. har været på Borris Landbrugsskole. A.L.K. overtog gården d. 1.-1.-1946 fra sin svigerfar, som overtog den i 1911. Gården blev d. 1.-1.-1993 solgt til Kristian Uhre Clausen, men Anna Klausen bor til leje på gården.



-3M- Ejendomsskyld 699.000. Areal 18,6 ha."Frydendal"s stuehus er opført i 1928 efter brand og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade opført i 1928 efter brand, kvægstalden er ombygget til svinestald i 1972.

GALSTHOVEJ 17, "BRØNSBÆKGAARD", SØNDER STARUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337378.HANS THOMSEN, gårdejer, født d. 27.-9.-1953, søn af Esther og Sigurd Thomsen, gift med Linda Jensen, køkkenassistent, datter af Krista og Laurids Jensen. Parret har børnene: Jacob, Isak og Mads.H.T. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra Kristian Hansen.Ejendomsskyld ca. 2.000.000. Areal 50 ha. og desuden er der forpagtet 15 ha.Stuehuset er opført i 1862 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1978, spaltestald fra 1974 og maskinhus fra 1991. Der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 100 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. På gården er der 4 traktorer og 3 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation.GALSTHOVEJ 32, HESSELHO, 7200 GRINDSTED tlf. 75-337124. HANS KURT HANSEN, gårdejer, født d. 21.-11.-1945, søn af Mette Kathrine og Anthon Peder Hansen, gift d. 25.-3.-1969 med Erna Vinkel, sygehjælper, født d. 8.-3.-1945, datter af Karen Marie Johanne og Johannes Vinkel. Parret har børnene: Maibrit, født d. 26.-5.-1970, Lillian, født d. 17.-3.-1972, David, født d.10.-3.-1974, Rachel, født d. 23.-3.-1978, Elisabeth, født d. 14.-3.-1981 og Johannes, født d. 4.-10.-1983.H.K.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-9.-1968 fra sine forældre, som overtog den i 1935.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 34,2 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha. Stuehuset er opført i 1893 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1906, løsdriftstald og maskinhus fra 1976 samt lade fra 1925. Der er gylleanlæg. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg samt vindmølle.GALSTHOVEJ 36, "ØSTERGAARD", HESSELHO, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337166. CARL GERHARDT HANSEN, gårdejer, født d. 9.-3.-1910, søn af Jenny og Hans Peter Hansen, gift d. 23.-4.-1971 med Anna Kirstine Madsen, gårdejer, født d. 23.-2.-1913, datter af Ane Kathrine og Andreas Marius Madsen.C.G.H. har været på landbrugskursus i Odder. Han overtog gården d. 15.-7.-1957 fra sin svigerfar, som købte jorden i 1902 og opførte gården.Ejendomsskyld 750.000. Areal 37,4 ha., heraf 10 ha. mose, hegn og skov.



-349- "Østergaard"s stuehus er opført i 1902 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1902. Gårdens besætning er på 10 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer og der bruges maskinstation til høst.
GAMMEL TINGVEJ 13, SØNDER ROVST, 6818 ÄRRE, tlf. 75-192136.LAURIDS JENSEN, gårdejer, født d. 19.-9.-1924, søn af Metha og Carl Jensen.L.J. overtog gården i 1963 fra sin far, som overtog den i 1921. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Faderen Carl Jensen boede på gården til sin død i 1985.Ejendomsskyld 700.000. Areal 17 ha., der er udlejet 3,5 ha.Stuehuset er opført i 1905 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1953, lade fra 1965 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. På gården er der 2 traktorer, der bruges maskinstation til høst.GRANLYVEJ 1, FÅBORG, 6818 Arre, tlf. 75-195065.EJNAR MARINUS THERKELSEN, landpost, født d. 28.-11.-1924, søn af Marie og Niels Kristoffer Therkelsen, gift d. 24.-7.-1950 med Karen Christensen, rengøringsassistent, født d. 23.-11.- 1924, datter af Helga Laura og Jørgen Lehardt Christensen. Parret har sønnerne: Jørgen, født d. 4.-12.-1951 og Flemming, født d. 13.-5.-1958.E.M.T. overtog gården i 1960 fra Holm Jensen.Ejendomsskyld 550.000. Areal 1,7 ha., der er frasolgt 4 ha.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af garage fra 1963, gammelt hønsehus, som er ombygget til maskinhus, lade fra 1964, som senere er ombygget til garage og redskabsrum. På gården er der 1 traktor.GRANLYVEJ 6, ROLIGHED, 6818 Arre, tlf. 75-195566.NIELS JAKOB HVID JENSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1966, søn af Inge Hvid og Peder Jensen, gift d. 1.-8.-1992 med Dorte Brik, pædagog, født 25.-12.-1968, datter af Kirstine og Peder Brik. N.J.H.J. er installatør. Han overtog gården d. 15.-3.-1992 fra Søren Frederiksen.Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha. Stuehuset er opført i 1957 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957 og lade fra 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor, og maskinstation bruges til høst.



-350- GRANLYVEJ 8, ROLIGHED, 6818 Arre, tlf. 75-195080.BØRGE HANSEN, gårdejer, født d. 10.-11.-1939, søn af Jenny og Jens Hansen, gift d. 9.-6.-1962 med Ruth Daugaard, medhjælpende ægtefælle, født d. 17.-6.-1939, datter af Margrethe og Peder Daugaard. Parret har børnene: Jonna, født d. 18.-5.-1963, Jens Peder, født d. 22.-7.-1964 samt tvillingerne Lone og Helle, født d. 20.-4.-1968.B.H. overtog gården i 1964 fra sin mor. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 970.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført i 1972, det gamle stuehus fra omkring 1872 blev revet ned i 1972. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1938, som er udvidet i 1972, garage fra 1973 og lade fra 1951. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. Der er 1 traktor, og der bruges maskinstation til høst.HEDEBOVEJ 3, HEAGER, 6800 VARDE, tlf. 75-298162.BØRGE DAUGAARD, gårdejer, født d. 15.-10.-1934, søn af Sø- rine og Evald Daugaard.B.D. har været på Riber Kjær- gård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1970 fra sin mor, som overtog den i 1940 fra sin bror Valdemar Christensen. Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 2,5 ha.Stuehuset er opført i 1896 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1929, lade fra 1951 og maskinhus fra 1975. Der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 55 ungdyr af racerne SDM og RDM. Der er 3traktorer og 1 markvandingsanlæg. HOSTRUPVEJ 11, "HØJVANG", HOSTRUP, 6800 VARDE.PEDER H. PETERSEN, gårdejer, født d. 7.-10.-1915, søn af Karen og Jesper Petersen, gift d. 10.- 4.-1940 med Hansine Mouridsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 8.-12.-1919, datter af Betty og Mourids Mouridsen. Parret har børnene: Betty Hansigne, født d. 22.-8.-1940, Poula, født d. 28.- 5.-1947 og Karen, født d. 1.- 1.-1949.P.H.P. overtog gården i 1961 fra sine svigerforældre, som overtog den i 1913. Ægteparret solgte gården i august 1992 til Andreas Søgård.Areal 33 ha., heraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført i 1906 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1906, alle bygninger er opført efter brand. På gården er der 1 traktor.



-351- HOVBORGVEJ 110, "VESTER- DAM", GALSTHO, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337217.PETER RAVN, minkavler, født d. 25.-12.1946, søn af Edith og Johannes Viggo Ravn. P.R. har børnene: Michael, født d. 23.-2.-1971, Thomas, født d. 20.-6.-1972 og Søren, født d. 1.-3.-1977.P.R. overtog gården i 1972 fra sin far, som overtog den i 1969. Broderen Ernst Ravn er medejer af gården.Ejendomsskyld 850.000. Areal 2,5 ha., heraf 6 ha. skov og andet.Stuehuset er opført i 1880 og løbende restaureret, senest i 1981/82. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, som er ombygget til lagerrum, 5 minkhaller fra 1968, pelseri fra 1969, som er om- og tilbygget i 1987, samt lade fra 1880. Gården drives som minkfarm med en bestand på 2.200 minktæver + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 2 traktorer. Der er ansat 1 vikar til hjælp på gården og der bruges maskinstation.HØJVANGVEJ 3, VESTERBÆK, 6800 VARDE, tlf. 75-298443.ARNE PEDERSEN, specialarbejder, født d. 10.-3.-1925, søn af Anne og Peder Jensen Pedersen, gift d. 26.-9.-1952 med Else Marie Pedersen, beskæftigelsesvejleder, født d. 19.-6.-1932, datter af Sofie Amalie og Peder Steffen Pedersen. Parret har børnene: Steffen, født d. 21.-12.-1953, Gurli, født d. 15.-3.-1961, Bodil, født d. 13.-3.-1963 og Knud, født d. 11.-1.-1965.A.P. overtog gården i 1952 fra Kristine Pedersen. Da gården brændte i 1932, blev den flyttet over på den anden side af vejen.Ejendomsskyld 4850.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 6 ha. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1932 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1932 og staklade fra 1968. HØJVANGVEJ 4, VESTERBÆK, 6800 VARDE, tlf. 75-298220. GUNNAR VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 6.-8.-1925, søn af Martha og Niels Vestergård, gift d. 6.- 1.-1951 med Anna Klokmose, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-1.-1931, datter af Marie og Kristian Klokmose. Parret har sønnen Henning, født d. 2.-8.-1951. G.V. overtog gården d. 15.-10.- 1955 fra Børge Lauridsen.Ejendomsskyld 530.000. Areal 15ha. Stuehuset er opført i 1884 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909, lade fra 1927 og maskinhus fra 1884. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og der bruges maskinstation.



-352- HØJVANGVEJ 5, "TEGLVANG", VESTERBÆK, 6800 VARDE, tlf. 75-298402.OVE LAURIDSEN, gårdejer, født d. 11.-5.-1924, søn af Mette og Søren Marinus Lauridsen, gift d. 6.-5.-1952 med Helga Johansen, hjemmehjælper, født d. 10.-7.- 1931, datter af Mathilde og Jens Johansen. Parret har døtrene: Else Mette, født d. 28.-12.-1954, Ingeborg, født d. 28.-9.-1957 og Irene, født d. 28.-3.-1962.O.L. overtog gården i marts 1957 fra Jens Nielsen, som byggede den i 1927. Ejendomsskyld 520.000. Areal 10 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha. Stuehuset er opført i 1927, det er løbende restaureret og udvidet i 1969/70. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1927 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 8 ammekøer og 10 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 1 traktor og der bruges maskinstation til høst.JYLLERUPVEJ 8, "KONGS- HØJ", JYLLERUP, 6818 ÅRRE, tlf. 75-192098.VERNER LAUGESEN, gårdejer, født d. 5.-6.-1932, søn af Kristine og Hans Laugesen, gift d. 20.-9.- 1955 med Inger Marie Lau- strup, medhjælpende ægtefælle, født d. 22.-5.-1935, datter af Anna og Alfred Laustrup. Parret har sønnerne: Hans Alfred, født d. 10.-1.-1972 og Jens Erik, født d. 10.-7.-1973.V.L. har siden 1970 drevet gartneri samt frugt og grønt en gros. Han forpagtede gården i 1955 og overtog den i 1960 fra sin far.Ejendomsskyld 850.000. Areal 18 ha. Jorden er udlejet.Stuehuset er opført i 1927 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1926, hønsehus fra 1960 og maskinhus fra 1968.KARLSGÅRDE SØVEJ 90, SKONAGER, 6800 VARDE, tlf. 75- 267200.POUL MOMME, assurandør, født d. 14.-3.-1948, søn af Mariane og Arnold Momme, gift d. 5.-4.-1974 med Helen Hansen, økonoma, født d. 5.-4.-1948, datter af Ellen og Søren Hansen. Parret har børnene: Kevin, født d. 23.-8.-1977 og Dinny, født d. 9.-1.-1982. P.M. er assurandør ved Baltica og har drevet tømmervirksomhed fra 1974-89. Han overtog gården i 1975 fra Alfred Møgelvang.Ejendomsskyld 800.000. Areal 4 ha., heraf er 1 ha. tilplantet.Stuehuset er opført i 1936, restaureret i 1975 og udvidet i 1986. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936, som i dag bruges til hobby værksted, og garage fra 1986.



-353- KNOLDEFOLDVEJ 69, NÆSBJERG 6800 VARDE, tlf. 75-267192. SVEND AAGE HYBEL MADSEN, gårdejer, født d. 12.-6.-1931, søn af Dagmar og Peter Østergaard, gift d. 6.-6.-1959 med Doris Andersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 15.-5.-1937, datter af Klara og August Andersen. Parret har døtrene: Jytte, født d. 1.-6.-1963 og Hanne Merethe, født d. 2.-2.-1968.S.Aa.H.M. overtog gården d. 1.-11.-1958 fra Asta og Bent Lassen. Gården blev udstykket i 1954 fra "Bakkegården".Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 1 ha. eng.Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, som er udvidet i 1964 og renoveret først i 1970'erne, malkerum og roehus fra 1972, maskinhus fra 1969 og foderhus fra 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM samt 10 ungdyr af racen Limousine. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er ansat 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til høst.KRAGEKÆRVEJ 1, ØSE, 6800 VARDE, tlf. 75-298095.CHRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født d. 21.-4.-1926, søn af Kathrine og Søren Andersen, gift d. 13.-4.-1960 med Magny Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 27.-7.-1938, datter af Elvira og Marinus Pedersen. Parret har sønnerne: Gert, født d. 6.-3.-1962, Ivan, født d. 3.-7.-1966 og Brian, født d. 16.-3.-1971.C.A. overtog gården i 1959 fra sin mor. Nuværende ejer er 3. generation på gården. Ejendomsskyld 650.000. Areal 31,8 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1938 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, som er udvidet i 1968, lade og maskinhus fra 1930 samt roehus fra 1968. På gården er der 2 traktorer.KRAGEKÆRVEJ 6, "KRAGEKÆR- GÅRD", NORDENSKOV, 6800 VARDE, tlf. 75-298002.OVE NØRGAARD, gårdejer, født d. 23.-7.-1936, søn af Eva og Svend Nørgaard, gift d. 9.-8.-1960 med Else Marie Flyvbjerg Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 30.-3.-1940, datter af Othilia og Oskar Kristensen. Parret har døtrene: Pia, født d. 6.- 2.-1961, Jette, født d. 23.-9.- 1962 og Lone, født 14.-9.-1966.O.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-7.-1964 fra sin far, som købte den i 1924.Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38,9 ha., heraf tilkøbt 12,9 ha., der er 4,5 ha. mose. Stuehuset er opført i 1923 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1971, ungdyrstald fra 1953, som er renoveret i 1972 og 1979, lade fra 1953 og maskinhus fra 1948. Der er 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 95 ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM samt 5 ammekøer af racen Simmentaler. På gården er der 2 traktorer, og der bruges maskinstation til høst.LINDEGÅRDSVEJ 8, ØSE ØSTERMARK, 6800 VARDE, tlf. 75-298307.HANS KRUSE, gårdejer, født d. 24.-12.-1914, søn af Doris Florentine Kruse og NielsPeter Pedersen, gift d. 17.-5.-1942 med Laura Runge Mathiasen, medhjælpende ægtefælle, født d. 15.-2.-1918, datter af Laura Andrea Kristine Runge og Oluf Chr. Ma-



Stuehuset er opført omkring 1750, det er udvidet i er lagt til stuehuset. Laden er fra 1974.

thiasen. Parret har børnene: Herdies, født d. 4.-4.-1943, Henning, født d. 14.-2.-1946, Rigmor, født d. 30.-3.-1950 og Niels Peder, født d. 27.-6.-1954.Hans Kruse overtog gården i 1942 fra sin far, som købte den i 1913.Ejendomsskyld 300.000. Areal 2 ha., der er frasolgt 8 ha. Siden 1988 er der gravet ler på gården til Sønderskov Teglværk.1910 med aftægtsbolig, som i dag
MØGELBJERGVEJ 10, "ROSEN- GAARDEN", NÆSBJERG, 6800 VARDE, tlf. 75-267185.ERIK GUNNAR HANSEN, gårdejer, født d. 16.-12.-1933, søn af Karen Jensigne og Ankjær Hansen, gift d. 21.-4.-1958 med Elly Beier, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-7.-1937, datter af Signe og Iver Beier. Parret har børnene: Kenneth, født d. 19.- 10.-1958, Rose Marie, født d. 11.-3.-1965 og25.-6.-1960, Linda Vibeke, født d. 2.-9.-1962, Harley Harbo, født d.Annette Birgitte, født d. 25.-4.-1969.E.G.H. overtog gården d. 1.-8.-1961 fra sine svigerforældre, som overtog den i 1939. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1912.Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 7 ha. eng.Stuehuset er opført i 1966 (det gamle fra midten af 1800 blev revet ned i 1966). Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1917, løsdrifstald fra 1975, lade fra 1927, som er ombygget til svinestald i 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 55 ungdyr af racen Simmentaler. Der er 2 traktorer på gården.MØGELBJERGVEJ 20, NØRRE GUNDERUP, 6818 ÅRRE, tlf. 75-192166.KARL VESTERGÅRD, gårdejer, født d. 3.-1.-1924, søn af Martha Kirstine og Niels Vestergård Jensen, gift d. 29.-12.-1951 med Ester Klokmose, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-1.-1930, datter af Marie og Hans Kristian Klokmose. Parret har børnene: Erik, født d. 9.-10.-1952, Egon, født d. 20.-9.-1954, Kurt, født d. 29.-12.-1955 og Mona, født d. 17.-3.-1957.K.V. har været på Djursland Husmandsskole og på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Harald Mortensen, som byggede den i 1938.Ejendomsskyld 680.000. Areal 18,3 ha.Stuehuset er opført i 1938 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1938 samt maskinhus fra 1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er 1 traktor på gården og der bruges maskinstation til høst.NØRRE AGERBÆKVEJ 2A, AGERBÆK, 6753 AGERBÆK, tlf. 75-196003.POUL JEFSEN NIELSEN, vejformand, søn af Kirstine og Jakob Nielsen, gift med Esther-Marie Nielsen, ansat ved Helle Avis, født d. 22.-4.-1949, datter af Gertrud og Hans Nielsen. Parret har børnene: Lone og Hans Jakob.Hans Nielsen blev gift d. 29.-11.-1947 med Gertrud Nielsen. De har børnene: Esther Marie, født d. 22.-4.-1949, Niels-Jørgen, født d. 1.-9.-1951, Anne Grethe, født d. 4.-6.-1958 og Kaj Aage, født d. 24.-8.-1961.



-355- Poul J. Nielsen overtog gården d. 1.-8.-1992 fra sin svigerfar, som købte den i 1956. Nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1874. Gården var under selveje i 1789.Ejendomsskyld 870.000. Areal 22,5 ha.Stuehuset er opført i 1950 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, som er om- og tilbygget i 1939, staklade fra 1958, lade fra 1939 og maskinhus fra 1941. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er byg og lucerne. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kornsilo.PRÆSTBROVEJ 38, HJORT- KÆR, 6818 ÄRRE, tlf. 75- 191267.TOMMY DRANSFELDT, gårdejer, født d. 25.-8.- 1967, søn af Betty og Jørn Dransfeldt.T.D. overtog gården i 1992 fra Gunnar Jepsen.Ejendomsskyld 750.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført i 1914, restaureret 1961 og 1975. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1914, ombygget til kreaturer i 1976 medrørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg, lade fra 1937, roehus fra 1974 og maskinhus fra 1981. Gården drives nu udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og markvandingsmaskine.PUGLUNDVEJ 28, PUGLUND, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337095.ASTRID SIGNE KRISTENSEN, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-1.-1916, datter af Agnethe og Morten Nielsen, gift d. 15.-12.-1939 med Hans Kristensen, post, født d. 28.-3.-1915, søn af Mette Marie og Peder Kristian Kristensen. Parret har børnene: Sven Erik, født d. 13.-7.-1944, Grete Agnete, født d. 30.-7.-1949 og Birgit Marie, født d. 12.-10.-1952.A.S.K. overtog gården i 1988 fra Kristian Østergaard.Ejendomsskyld 820.000. Areal 31,6 ha., heraf 6 ha. vedvarende græs. Der er bortfor- pagtet 31 ha.Stuehuset er opført i 1909. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1909, som er udvidet i 1966 og løbende restaureret, garage fra 1967, hestestald og værksted fra 1940, lade fra 1929 og staklade fra 1963. På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.PUGLUNDVEJ 29, BOLHEDE, 6800 VARDE, tlf. 75-298175.HANS BONDE PEDERSEN, gårdejer, født d. 9.-2.-1929, søn af Harriet og Hans Pedersen, bor sammen med Ellen Christensen, født d. 25.-8.-1940, datter af Tina Friis og Alfred Thomassen. Parret har børnene: Kirsten, født d. 14.-5.-1962, Hanne, født d. 25.-4.-1965 og Hans Peter, født d. 29.-12.-1967.H.B.P. overtog gården d. 1.-3.-1960 fra sine forældre, som overtog den i 1932. Ejendomsskyld 800.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 7,8 ha., der er 7 ha. skov, hede og mose. Der er desuden forpagtet 2,2 ha.



-356- Puglundvej 29's stuehus er opført i 1968. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1955, lade fra 1943 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 6 ammekøer og 10 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
ROUSTVEJ 123, SPANGDALE, 6818 ÄRRE, tlf. 75-169015.HENNING JEPSEN, gartner, født d. 24.-5.-1961, søn af Sonja og Svend Jepsen, bor sammen med Margit Vejlgård Davidsen, født d. 2.-8.-1968, datter af Rita og Tage Davidsen.H.J. har været på Beder Gartnerskole. Han havde gården i leje fra 1986 og overtog den d. 1.-4.- 1990 fra sin mor, som købte den i 1954. mose. Der er frasolgt 20 ha. ogEjendomsskyld 800.000. Areal 14,5 ha., heraf 1 ha.bortforpagtet 7 ha.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret løbende, stald fra 1927, svinestald fra 1931, lade fra 1958 Avlsbygningerne består af kvæg- og maskinhus fra 1960. Gårdendrives med en kvægproduktion på 4 ammekøer og 3 ungdyr af racen Angus, derudover er der 24 moderfår + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. På gården er der 2 traktorer og 1 sprinkleranlæg. Der bruges maskinstation til høst.ROUSTVEJ 125, SPANGDALE, 6818 ÅRRE, tlf. 75-169227.JENS PEDER KNUDSEN, gårdejer, født d. 15.-11.-1939, søn af Ragnhild og Niels Knudsen, gift d. 1.-9.-1962 med Doris Sonja Knudsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 5.-10.-1943, datter af Maren og Hans Knudsen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 5.- 7.-1963, Britta, født d. 3.-3.-1966, Gitte, født d. 7.-7.-1969 og Dorthe, født d. 1.-2.-1974.J.P.K. overtog gården i 1962 fra sine forældre, som overtog den i 1927. Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld 700.000. Areal 24,5 ha. Der er bortforpagtet 19 ha.Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930 og maskinhus fra 1975. Der er 1 traktor på gården.SKAMSTRUPVEJ 5, V. SKAMSTRUP, 6800 VARDE.NIELS ESKILDSEN, gårdejer, født d. 6.-3.-1908, søn af Johanne og Hans Chr. Eskildsen, gift d. 24.-11.-1930 med Else Madsen, født d. 21.-11.-1910, datter af Else Margrethe og Mads Madsen. Parret har børnene: Gerda, født d. 12.-12.-1930, Vera, født d. 14.-8.-1933, Bent, født d. 25.-1.-1938, Hans, født d. 3.-8.-1941, Jørgen, født d.



-357- 24.-5.-1947 og Bjarne, født d. 1.-6.-1954. Niels Eskildsen opførte selv gården i 1936. Areal 17 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1936 og udvidet i 1956. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1936 og lade fra 1956.

Ejendomsskyld 910.000. Areal 2,5 ha., heraf ca. 1 Stuehuset og garage er opført i 1986/87.

SKOVSENDEVEJ 5, SKOVSENDE, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337326. PER SKOV JESSEN, maskinmester, født d. 31.-5.-1957, søn af Birgit og Peter Jessen, bor sammen med Jette Kristiansen, socialrådgiver, født d. 18.-6.-1957, datter af Edith og Sigvald Kristiansen. Parret har børnene: Anne Sofie, født d. 8.-7.-1987 og Peter, født d. 2.-7.-1989.P.S.J. overtog gården i 1986 fra Uffe Krogager Madsen.ha. skov.
SKOVSENDEVEJ 6, SKOVSENDE, 7200 GRINDSTED tlf. 75-337089. HENNING SØRENSEN, minkavler, født d. 9.-4.-1946, søn af Karen og Johannes Sørensen, gift d. 10.-5.-1979 med Birgit Kristensen, postarbejder, født d. 12.- 10.-1952, datter af Astrid og Hans Kristensen. Parret har børnene: Henrik, født d. 3.-10.-1979, Jørgen, født d. 24.-10.-1982 og Linda, født d. 21.-6.-1985.H.S. har siden 1973 drevet selvstænding murervirksomhed. Han overtog gården i 1974 fra Frede Sørensen og Osvald Laursen.Ejendomsskyld 700.000. Areal 1 ha.Stuehuset er opført i 1953 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af foderhus fra 1953, pelseri fra 1978 og 5 minkhaller opført fra 1981. Gården drives som minkfarm med en bestand på 700 minktæver + opdræt, derudover er der opdræt af fasaner og agerhøns. Der er 1 traktor på gården. SKOVSENDEVEJ 8, "PLANTØR- GAARDEN", TOFTERUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337180.Ejer af gården er Skovende/Sta- rup Plantage A/S.CHARLOTTE FLINDT, kok, født d. 15.-6.-1962, datter af Aase og Jørgen Johnsen, gift d. 4.-7.-1987 med Henrik Flindt, inspektør ved arbejdstilsynet, født d. 4.-9.- 1963, søn af Anne Marie og Willy Flindt. Parret har børnene: Camilla, født d. 2.-4.-1987 og Morten, født d. 4.-4.-1988. H.F. er uddannet maskinmester.C.F. har siden d. 1.-1.-1990 lejet gården af Skovende/Starup Plantage.Ejendomsskyld 5.000.000. Areal 9 ha., heraf 1,5 ha. eng. Derudover er der ca. 125 ha. plantage.



-358-Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1990/91. Avlsbygningerne består af kombineret stald fra 1906, som er udvidet i 1977, staklade fra 1977 og maskinhus fra 1983. SKÆRBÆKVEJ 8, "GL. BLAA- HOLM", BLAAHOLM, 6818 ÄR- RE, tlf. 75-169039.JOHAN THØGERSEN, gårdejer, født d. 1.-9.-1926, søn af Anna og Chr. Thøgersen, gift d. 29.- 4.-1950 med Maren Pedersen, medhjælpende ægtefælle, født d. 23.-1.-1927, datter af Kathrine og Hans Peder Pedersen. Parret har børnene: Tove, født d. 1.- 12.-1951, Anna-Grethe, født d. 5.-3.-1954 og Henning, født d.10.-9.-1958. J.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1951 fra Kristian Hansen.Ejendomsskyld 720.000. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. skov. 14 ha. er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkring 1750 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1949 og staklade fra 1963. På gården er der 1 traktor og plansilo.STARUPVEJ 23, "HEDEGAARD", SDR. STARUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337021. HENNING DAUGÅRD, gårdejer, født d. 6.-7.-1943, søn af Amalie og Niels Daugård. H.D. overtog gården d. 1.-1.-1976 fra sin far, som overtog den i 1935. Nuværende ejer er 3. generation på gården.Ejendomsskyld ca. 1.400.000. Areal 64,2 ha., heraf 20 ha. skov og mose.Stuehuset er opført i 1892 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1960 og lade fra 1892. Der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer og 43 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og 1 markvandingsanlæg på gården.STENHØJVEJ 2, HEAGER, 6800 VARDE, tlf. 75-298279.NIELS BECHSGAARD, specialarbejder, født d. 10.-10.-1928, søn af Laura og Kristian Bechsgaard, gift d. 26.-2.-1977 med Ragna Bruun, født d. 6.-8.-1940, datter af Martha og Oskar Bruun. Parret har børnene: Gitte, født d. 29.-4.-1962, Bodil, født d. 20.-10.- 1963, Benny, født d. 31.-8.-1965, Erly, født d. 4.-9.-1967, Elvin, født d. 4.-9.-1967 og Vivi, født d. 3.-1.-1971.N.B. overtog gården d. 10.-9.-1976 fra Gunnar Madsen.Ejendomsskyld 435.000. Areal 0,55 ha.Stuehuset er opført omkring 1780. Avlsbygningerne består af kvægstald fra omkring 1780 og lade fra 1979.SØNDERBRO 38, HALTRUP, 6800 VARDE, tlf. 75-298115.JEPPE CHRISTENSEN, gårdejer, født d. 14.-10.-1913, søn af Else Kirstine og Ingvard Christensen, gift d. 29.-11.-1946 med Krista Bach, syerske, født d. 2.-2.-1924, datter af Anna Kristine og Georg Bach. Parret har døtrene: Else, født d. 29.-8.-1953 og Alice, født d. 5.-5.-1956.J.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gårdend. 1.-5.-1946 fra sin bror Jakob Christensen, som købte den i 1938.



-359-Ejendomsskyld 600.000. Areal 1 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er frasolgt 18 ha.Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912 og lade fra 1912, som er ombygget i 1958. På gården er der 1 traktor.SØNDERBRO 43, "NØRREGÅRD", HALTRUP, 6800 VARDE, tlf. 75-297545.BENT SØRENSEN, gårdejer, født d. 29.-10.-1928, søn af Dorthea og Jens Aage Sørensen. B.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1976 fra Eske Lauridsen.Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 14,7 ha.Stuehuset er opført i 1931 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, pelserum og maskinhus fra 1980 samt 4 minkhaller fra 1976/77. Gården drives som minkfarm med en bestand på 500 minktæver + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 1 traktor og 1 fodertraktor. Der bruges maskinstation til høst. SØNDERSKOVVEJ 10, "SOLBAKKE", HOSTRUP, 6800 VARDE, tlf. 75-298053.FRODE RAHBÆK LAURIDSEN, gårdejer, født d. 7.-1.-1947, søn af Anna Margrethe og Aage Lauridsen, gift d. 24.-8.-1991 med Ida Bentsen, sygehjælper, født d. 23.-5.-1960, datter af L. og Bent Bentsen. Parret har børnene: Daniel, født d. 14.-12.-1991 og Henriette, født d. 5.-5.-1993.F.R.L. har været på Nordisk Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Øst sogns VenstreVælgerforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1971 fra sin far, som overtog den i 1935.Nuværende ejer er 4. generation af gården.Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 36 ha., heraf 2 ha. eng og 0,5 ha. skov. Der er bort- forpagtet 33 ha.Stuehuset er opført i 1888. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1957, svinestald fra 1967, som i dag bruges til hestestald, samt maskinhus opført i 1992 efter brand. På gården er der 1 traktor og markvandingsanlæg.SØNDERSKOVVEJ 12, "NØRRE- GAARD", HOSTRUP, 6800 VARDE, tlf. 75-298080.HANS LAURIDSEN, gårdejer, født d. 6.-12.-1938, søn af Kirstine og Johannes Lauridsen.Broderen Erik Lauridsen, født d. 17.-4.-1936, bor på gården samt brødrenes mor Kirstine Lauridsen. Brødrene har været på Fjordvang Landbrugsskole. Gården blev overtaget i 1972 fra faderen, som selv byggede den.Ejendomsskyld 996.000. Areal 24,1 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført omkring 1927 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1927, laden er udvidet i 1972, samt maskinhus. Der er gylletank. På gården er der 1 traktor.



-360-SØNDERSKOVVEJ 20A, "HØJGAARD", HOSTRUP, 6800 VARDE, tlf. 75-298093.HANS HANSEN SØRUP, landmand, født d. 3.-6.-1915, søn af Kirstine og Eli Emil Sørup, gift d. 8.-6.-1957 med Anne Marie Jakobsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 8.-1.-1933, datter af Olga Kathrine og Villy Jakobsen. Parret har børnene: Britta, født d. 13.-12.-1957, John, født d. 3.-10.-1959, Kim, født d. 5.-11.-1960 og Tommy, født d. 22.-10.-1964.H.H.S. overtog gården i 1975 fra Ribe Amt.Ejendomsskyld 770.00. Areal 1,5 ha.Stuehuset er opført omkring 1936. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1945, svinestald og lade fra ca. 1936, staldene er ombygget til ferielejligheder.SØNDERSKOVVEJ 147, "PARCELGÅRDEN", ØSE, 6800 VARDE.HANS SCHMIDT, gårdejer, født d. 5.-8.-1927, søn af Martha og Niels Schmidt, gift d. 4.-7.-1956 med Kirsten Kristensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.- 4.-1935, datter af Kirstine og Niels Jakob Kristensen. Parret har børnene: Hanna, født d. 6.-10.-1957, Martha, født d. 6.-12.-1959, Lisbeth, født d. 19.-5.-1961 og Niels Arne, født 7.-11.-1967. H.S. overtog gården i 1960 fra Marius Madsen. Ægteparret solgte gården d. 1.-12.- 1992 til skovridder Poul S. Hansen.Ejendomsskyld 960.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. eng.Stuehuset er opført i 1960, efter brand i 1959, og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1960, roehus fra 1968 og maskinhus fra omkring 1885. På gården er der 2 traktorer og der bruges maskinstation til høst.TINGVEJEN 206, "TINGMOSEGÅRD", SØNDER ROUST, 6818 ÅRRE, tlf. 75-192591. PEDER BUUS THOMSEN, minkavler, født d. 4.-5.-1953, søn af Asta og Svend Buus Thomsen, gift d. 2.-5.-1980 med Hertha Hansen, veterinærsygeplejerske, født d. 20.-8.-1956, datter af Lillian og Arne E. Hansen. Parret har sønnerne: Kristian, født d. 24.-8.-1980 og Anders, født d. 21.-1.-1984.P.B.T. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-1.-1992 fra Peder Skov Pedersen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1940, restaureret og ombygget i 1977. Avlsbygningerne består af maskinhus fra 1979 og 2 minkhaller fra 1992. Gården drives som minkfarm med en bestand på 200 minktæver + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.TINGVEJEN 279, "LINDEGÅRD", SDR. STARUP, 7200 GRINDSTED, tlf. 75-337514.SØREN CHR. GRAVERSGÅRD, født d. 12.-10.-1963, søn af Gerda og Niels Chr. Graversgård, bor sammen med Tina Daa Jensen, kleinsmed, født d. 9.-10.- 1970, datter af Jytte og Alex Daa Jensen. Parret har datteren Charlotte, født d. 28.-4.-1993. S.C.G. har været på Borris ogBygholm landbrugsskoler. Hanovertog gården d. 1.-11.-1992 fra Erling Andersen.



-361-Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 1 ha. skov. Derudover er der forpagtet 34 ha.Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1974. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald, lade og maskinhus, alle opført i 1978 efter brand, desuden er der foderhus og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 73 årskøer, 108 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og 1 havetraktor. På gården er ansat 1 fast medhjælper. Der bruges lidt maskinstation.TRANBJERGVEJ 9, "SKOV- GAARD", TRANBJERG, 6818 ÅR- RE, tlf. 75-192062.RUTH JØRGENSEN, født i 1921, datter af Elisabeth og Jens Hansen Jensen, gift d. 15.-11.-1946 med Rasmus Jørgensen, født d. 6.-12.-1921, søn af Margrethe og Johannes Jørgensen. Parret har børnene: Margrethe, født d. 19.- 4.-1948, Inger, født d. 25.-8.- 1950, Hans, født d. 5.-12.-1953 og Elisabeth, født d. 14.-10.-1959.R.J. døde i 1993. Han har været på Ladelund Landbrugsskole. Gården blev overtaget i1946 fra Nis Knudsen.Ejendomsskyld ca. 1.500.000. Areal 42 ha.Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret løbende, derudover er der opført aftægtsbolig før 1946. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1954, lade fra 1955 og maskinhus fra 1958. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der sælges 60 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og havre. På gården er der 3 traktorer og kornsilo. Der bruges maskinstation til høst.TRANBJERGVEJ 12, "BIRKELY", TRANBJERG, 6818 ÅRRE, tlf. 75-192126.KRESTEN JESSEN, gårdejer og buschauffør, født d. 26.-9.-1936, søn af Anna Marie og Magnus Jessen, gift d. 21.-4.-1962 med Olga Kathrine Madsen, social- og sundhedshjælper, født d. 16.- 6.-1943, datter af Johanne og Johannes Madsen. Parret har børnene: Kurt, født d. 11.-9.-1962,Henrik, født d. 24.-10.-1965 og Tina, født d. 12.-7.-1973.K.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin mor. Ejendomsskyld 850.000. Areal 26,5 ha., heraf 7,8 ha. eng og mose.Stuehuset er opført i 1936 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af lade fra 1954, staklade fra omkring 1940 samt gammelt stuehus, som er ombygget til kostald i 1936 og løbende restaureret. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgs afgrøderne er korn, raps og ærter. Der er 1 traktor og der bruges maskinstation.TREHØJEVEJ 8, GRIMSTRUP, 6818 ÅRRE, tlf. 75-191110.CARLO LAUGESEN, gårdejer, født d. 30.-1.-1926, søn af Signe og Lauge Laugesen, gift d. 17.-6.-1955 med Ingelise Lauritsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 28.-4.- 1936, datter af Amalie og Jakob Lauritsen. Parret har børnene: Leif, født d. 4.-9.- 1956, Bent, født d. 25.-3.-1959, Jannie, født d. 28.-4.-1962 og Gert, født 25.-1.-1967. C.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sine forældre, som overtog den i 1918.Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha. eng.



-362- Trehøjevej 8's stuehus er af ældre dato, det er renoveret i 1940 og undermuret i 1968. Avlsbygningerne består af kostald og lade fra 1940, garage fra 1900 og maskinhus fra 1935. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. På gården er der 1 traktor, der bruges maskinstation til høst.
TREHØJEVEJ 18, 6818 ÄRRE, tlf. 75-192147.ARNE HOLLÆNDER, gårdejer, født d. 26.-7.-1930, søn af Kirstine og Anders Hollænder.A.H. overtog gården i 1967 fra sin far, som indtil 1993 har boet på gården. Nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1919. Ejendomsskyld 800.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2 ha. eng.Stuehuset er opført i 1888 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1912, lade fra 1888 og maskinhus fra 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøderne er korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Arne Hollænder har selv bygget 2 flyvemaskiner, den første "Oyado" i 1957 og "Oyfri" i 1972, den første er i dag udstillet på Egeskov og den anden på Stauning Flymuseum.ULVEMOSEN 16, "SØNDER AGER- GAARD", SØNDERAGER, 6800 VARDE, tlf. 75-267057.ERIK JOHNSEN, gårdejer, født d. 24.-7.-1930, søn af Karen og Jens Johnsen, gift d. 15.-8.-1954 med Anna Møller, medhjælpende ægtefælle, født d. 8.-1.-1933, datter af Anne Marie Dorthea og Sigurd Møller. Parret har børnene: Lena, født d. 28.-6.-1965 og Jens, født d. 31.-5.-1971.E.J. forpagtede gården fra 1955 og overtog den i 1963 fra sin svigerfar, som overtog den i 1917. Nuværende ejer er 3. generation på gården, der har været i familiens eje siden 1913.Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 50,8 ha., heraf 2 ha. eng og 9,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 20 ha.Stuehuset er opført i 1911 efter brand og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald, svinestald og lade, alle opført efter brand i 1911, samt løsdriftstald fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. På gården er der 2 traktorer, der bruges maskinstation.VARDE LANDEVEJ 68. "HØJSINGGÅRD", SKOVAGER, 6800 VARDE, tlf. 75-267043. CARL EVALD HANSEN, gårdejer, født d. 30.-3.-1930, søn af Anna og Niels Marinus Hansen.C.E.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far.Nuværende ejer er 4. generation på gården.Ejendomsskyld ca. 800.000. Areal 35 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1882 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1923, lade fra 1925 og maskinhus fra 1978. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri med varm og kold luft.



-363- VARDEVEJ 44, KNOLDEFLOD, 6800 VARDE, tlf. 75-267243. OTTO KRISTENSEN, gårdejer, født d. 18.-1.-1917, søn af Kirstine og Mads Vorgod Kristensen, gift d. 2.-11.-1940 med Erna Lauridsen, medhjælpende ægtefæll- e, født d. 20.-11.-1917, datter af Kathrine og Jes Lauridsen. Parret har børnene: Margit, født d. 14.-4.-1943, Bjarne, født d. 17.-3.-1946 og Dorris, født d. 13.-3.-1952.O.K. overtog gården d. 1.-11.-1940 fra sin far, som overtog den i 1905. Nuværende ejer er 3. generation.Ejendomsskyld 620.000. Areal 24,9 ha., heraf 7 ha. vedvarende græs. Oorden er bort- forpagtet.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1907, som er udvidet løbende, hønsehus fra 1922 og lade fra 1932. På gården er der 1 traktor.VESTERBÆKVEJ 59, VESTER- BÆK, 6800 VARDE, tlf. 75- 264338.HENRY HANSEN, gårdejer, født d. 10.-3.-1922, søn af Else Marie og Ole Hansen, gift d. 21.-11.- 1949 med Gerda Koch Eskildsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-12.-1930, datter af Else og Niels Eskildsen. Parret har børnene: Hanne, født d. 16.-5.-1950, Niels Ole, født d. 20.-12.-1952, Lone, født d. 4.-3.-1955, ElseMarie, født d. 6.-7.-1959, Marianne, født d. 18.-4.-1962 og Claus Jørgen, født d. 21.- 2.-1970. H.H. overtog gården i november 1952 fra Mary Vestergaard.Areal 32 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført omkring 1860 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1975, lade fra 1922 og maskinhus fra 1954. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.VESTERBÆKVEJ 69, VESTER- BÆK, 6800 VARDE tlf. 75-264196. JENS VESTERGAARD SØRENSEN, mejerist, født d. 14.-12.-1944, søn af Karen og Søren Vestergård Sørensen, gift d. 23.-2.-1974 med Karen Mikkelsen, hospitalslaborant, født d. 21.-2.-1952, datter af Hanne og Jens Mikkelsen. Parret har børnene: Jesper, født d. 9.-7.-1974, Gitte, født d. 7.-12.-1976 og Søren, født d. 11.-3.-1980.J.V.S. overtog gården i 1975 fra Frode Flyvbjerg Kristensen.Ejendomsskyld 400.000. Areal 0,5 ha.Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1983. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1933.



-364-

J.L. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han Nielsen.

VESTER BÆK VEJ 72, "POULSMIN- DE", VESTERBÆK, 6800 VARDE, tlf. 75-298015.JØRGEN LAURIDSEN, gårdejer, født d. 21.-12.-1916, søn af Katrine og Poul Lauridsen, gift d. 10.-5.-1947 med Klara Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 14.-1.-1926, datter af Karen og Jens Nielsen. Parret har børnene: Henry, født d. 23.-4.-1948, Karen, født d. 5.-3.-1952 og Katrine, født d. 5.-2.-1954.overtog gården i 1947 fra JesperEjendomsskyld 800.000. Areal 23 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført i 1929 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1925 samt maskinhus fra 1954. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. På gården er der 2 traktorer, der bruges maskinstation til høst.VESTERBÆK 73, "VIKÆRGAARD", VESTER BÆK-SIG, 6800 VARDE, tlf. 75-298083.FRODE FLYVBJERG KRISTENSEN, gårdejer, født d. 15.-11.- 1943, søn af Othilia Sofie og Oskar Kristensen, gift d. 4.-3.- 1972 med Aase Hovmøller See- rup, laborant, født d. 20.-6.-1945, datter af Karen Margrethe og Søren Seerup. Paret har børnene: Brian, født d. 2.-8.-1973, Lars, født d. 18.-9.-1976 og Sanne, født d. 20.-3.-1981. F.F.K. overtog gården d. 1.-7.-1970 fra sin far, som overtog den i 1936. Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 26 ha.Stuehuset er opført i 1886 og restaureret i 1979. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1945, som er løbende ombygget, garage fra 1969, lade fra 1945, som er ombygget til ungdyrstald i 1972 og maskinhus fra 1975. Der er gylletank og 2 udendørskøresi- loer. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Sønnen Lars hjælper til på gården.ØRNHØJVEJ 2, 6818 ÅRRE, tlf. 75-195057.CLAUS HANSEN, gårdejer, født d. 11.-9.-1965, søn af Birgith og Leif Hansen.C.H. er civilingeniør. Han overtog gården d. 1.-4.-1992 fra Inge og Karl Jørgensen. Ejendomsskyld 550.000. Areal 13,6 ha., 4 ha. er bortforpagtet.Stuehuset er restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1950 og lade fra 1929. Gårdens besætning er på 5 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges i høst. Gården har fungeret som skole.ØSTERLUNDVEJ 3, VRENDERUP, 6818 ÅRRE, tlf. 75-195009.MARINUS NIELSEN, skibsmontør, født d. 14.-6.-1957, søn af Ellen og Niels Chr. Nielsen, gift d. 26.-10.-1979 med Nanna Pedersen, børnehavepædagog, født d. 5.-12.-1956, datter af Mary og Helge Pedersen. Parret har børnene: Rachel, født d. 1.-5.-1981, Rune, født d. 4.-12.-1986 og Tenna, født d. 15.-8.-1989.



-365- Marinus Nielsen har været på Riber Kjærgård og Ladelund landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Elisabeth Eriksen.Ejendomsskyld 390.000. Areal 0,55 ha.Stuehuset er opført i 1860 og restaureret i 1969.
ØSTERLUNDVEJ 20, "HUELSKOVGAARD", HEAGER, 6800 VARDE, tlf. 75-298047. ERIK VEJLGAARD DAVIDSEN, gårdejer, født d. 4.-11.-1937, søn af Marie og Anthon Vejgaard Davidsen, gift d. 15.-6.-1963 med Jytte Larsen, hjemmehjælper, født d. 13.- 6.-1944, datter af Emma og Axel Larsen. Parret har børnene: John, født d. 24.-4.- 1964, Brian, født d. 27.-5.-1966 og Pernille, født d. 29.-9.-1975.E.V.D. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården d. 11.-6.-1963 fra sin far, som overtog den i 1924.Ejendomsskyld 800.000. Areal 21 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført i 1907 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1973, svinestald fra 1957, garage fra 1991 og lade fra 1916. Gården drives udelukkende med planteproduktion, salgsafgrøden er korn. På gården er der 1 traktor og 1 markvandingsanlæg, der bruges maskinstation til høst.ÅLUNDEVEJ 14, ÅLUNDE, 6753 AGERBÆK, tlf. 75-196172.MADS NIELSEN RUNGE, gårdejer, født d. 12.-2.-1919, søn af Marie og Peder Runge, gift d. 28.-7.-1957 med Gudrun Jensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 19.-2.-1925, datter af Anette og Niels Jensen. Parret har børnene: Bent, født d. 23.-4.-1950, Conni, født d. 23.-1.-1955 og Peder, født d. 16.-7.-1958.M.N.R. overtog gården i 1955 fra Laurids Bondesen.Ejendomsskyld 550.000. Areal 17 ha. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført i 1909 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og svinestald fra 1959 samt maskinhus fra 1965. På gården er der 1 traktor og 1 markvandingsanlæg.

B.K. overtog gården i november 1961 fra Jensigne

ÅLUNDVEJ 18, ÅLUNDE, 6753 AGERBÆK, tlf. 75-196479.BENT KRISTENSEN, gårdejer, født d. 31.-7.-1938, søn af Anna Marie og Kristian Tobias Kristensen, gift d. 4.-7.-1959 med Bente Knudsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 13.-3.-1939, datter af Ellen Kirstine og Andreas Knudsen. Parret har børnene: Bjarne, født d. 23.-10.-1957, Karsten, født d. 7.-9.-1959 og Jonna, født d. 7.-9.-1962.Andersen.



-366-Ejendomsskyld 910.000. Areal 19,8 ha., heraf 0,55 ha. mose og skov.Stuehuset er opført i 1910 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1916, som er ombygget til svinestald i 1982, ungdyrstald og maskinhus fra 1977 samt garage fra 1965. Gården drives med en slagtesvineproduktion, der produceres 200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, kornsilo, korntørreri med varm og kold luft samt halmfyr.ÅLUNDEVEJ 19, ÅLUNDE, 6753 AGERBÆK, tlf. 75-196173.EVALD PEDERSEN, gårdejer, født d. 22.-7.-1925, søn af Kristiane og Aksel Pedersen, gift d. 22.-12.-1951 med Gerda Jørgensen, medhjælpende ægtefælle, født d. 12.-1.- 1931, datter af Ingeborg og Niels Jørgen Jørgensen. Parret har børnene: Karsten, født d. 30.-6.-1953, Anny, født d. 11.-8.-1955 og Inga, født d. 2.-4.-1957.E.P. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården d. 21.-12.-1961 fra Kresten Sørensen, som byggede gården i 1925.Ejendomsskyld ca. 700.000. Areal 19 ha., heraf 1 ha. mose.Stuehuset er opført i 1925 og restaureret løbende. Avlsbygningerne består af kvægstald og lade fra 1925 samt foderhus fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 20 ammekøer og 15 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og lucerne. På gården er der 1 traktor og combifyr. Der bruges maskinstation til høst.E.P. ejer og driver også Fåborgvej 12, som er på 22,2 ha. Gården blev bygget før år 1800.



-367-TILFØJELSER OG RETTELSER TIL RIBE AMT, BIND I. indgået efter redaktionens slutning.
BILLUND KOMMUNEØSTERBYVEJ 4, PLOUGSLUND, 7190 BILLUND, tlf. 75-331190. ERNST POULSEN, gårdejer, født d. 15.-8.-1939, søn af Sirine og Michael Poulsen, gift d. 29.-3.- 1961 med Esther Heick, medhjælpende hustru, født d. 31.-8.-1940, datter af Mary og Ellebæk Otto Heick. Parret har sønnerne: Henrik, født d. 23.-10.-1963 og Jørgen, født d. 23.-2.-1968.Gården omtales under Billund Kommune side 45.
ESBJERG KOMMUNETORRUPVEJ 30, "ULKJÆR- GAARD", 6800 VARDE, tlf. 75- 260952.JENS PETER LEHNEMANN, gårdejer, født d. 7.-5.-1930, søn af Julia og Andreas Lehnemann, gift d. 11.-6.-1961 med Astrid Vejlgaard, medhjælpende hustru, født d. 27.-2.-1939, datter af Karen og Jens Vejlgaard. Parret har børnene: Ingrid, født d. 8.- 6.-1962, Kirsten, født d. 17.-1.- 1964, Kurt, født d. 22.-12.-1964 Esbjerg Kommune, side 198.og Erik, født d. 15.-11.-1968. Gården omtales under

gerne består af kvægstald og lade fra 1912, somhus fra 1978. Gården drives udelukkende med

VESTERGÅRDSALLE 3, "BAKKEGÅRDEN", 6731 TJÆREBORG. NIELS HOLDESEN, gårdejer, omtales under Vardevej 6, i Bramming Kommune, Bind II.A.N.H. overtog gården i 1980 fra Birgit og Søren Sørensen.Ejendomsskyld 1.420.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. eng. Der er frasolgt 4 ha. og forpagtet 10 ha.Stuehuset er opført i 1912 og restaureret løbende. Avlsbygnin-løbende er restaureret, samt maskin-planteproduktion, salgsafgrøderne erkorn, raps og ærter. Der er 1 markvandingsanlæg, plansilo og korntørreri med varm og kold luft. N.H. ejer og driver også Vardevej 6, 6740 Bramming, i Bramming Kommune.



-368-ØLGOD KOMMUNE GÅRDEVEJ 18, "DUEGÅRD", GALTHO, 6823 ANSAGER, tlf. 75-292220.HANS GEORG DUE JEPSEN, gårdejer, født d. 19.-8.-1956, søn af Bente Due og Hans Elvin Jepsen, gift d. 4.-3.-1977 med Birgit Nielsen, medhjælpende ægtefælle, født d. 20.-11.-1955, datter af Sylvia og Edvard Nielsen. Parret har børnene: Allan, født d. 26.- 7.-1978, Maria, født d. 18.-11.- 1980 og Julie, født d. 13.-4.-1984. Gården omtales under Ølgod Kommune, side 546.



-369-TILFØJELSER TIL RIBE AMT, BIND 2 B indgået efter redaktionens slutning.
RIBE KOMMUNE.HJORTLUNDVEJ 69, V. HJORTLUND, 6771 GREDSTEDBRO.HANS HOLLÆNDER.H.H. overtog halparten af gården i 1978 og resten i 1988 fra Simon Thomsen Hollænder, som overtog den i 1942 fra sin far Hans Nielsen Hollænder, som også overtog den efter sin far.Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. ved jordfordeling i 1989. Der er forpagtet 6 ha.Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Avlsbygningerne består af kvægstald fra 1930, lade fra 1955 og maskinhus fra omkring 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 50 ungdyr af blandet race. Planteproduktionen består af lucerne, raps og ærter. Der er 3 traktorer og markvandingsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper. H.H. ejer og driver desuden Hjortlundvej 77, 6771 Gredstedbro.HJORTLUNDVEJ 77, HJORTLUND, 6771 GREDSTEDBRO.HANS HOLLÆNDER.H.H. overtog gården d. 1.-1.-1989 fra Helga Sørensen.Ejendomsskyld 900.000. Areal 36,8 ha.Stuehuset er opført i 1785 og løbende vedligeholdt. Avlsbygningerne består af kvæg- staldfra 1943, svinestalde fra 1931 og 1955 samt lade fra 1952. Gården var avlscenter for Dansk Landrace fra omkring 1950 og til først i 1970'erne. Den drives nu udelukkende med planteproduktion bestående af lucerne, korn, raps og ærter. Der er markvandingsmaskine. H.H. ejer og driver desuden Hjortlundvej 69, 6771 Gredstedbro samt Sejstrupvej 15, 6740 Bramming. PUGGAARDSVEJ 56, JERNVED- LUND, 6771 GREDSTEDBRO, tlf. 75-435304.EMIL HANSEN BRUNSGÅRD, gårdejer, født d. 13.-1.-1945, søn af Marie og Niels Brunsgård, bor sammen med Dagny Løbner, sygehjælper, født d. 26.-12.-1950, datter af Helga og Cornelius Jørgensen. Parret har børnene: Niels Christian, født d. 19.-9.-1971, Jan, født d. 13.-1.-1974, Johnny, født d. 27.-1.-1977 og Susan, født d. 5.-9.-1978. Gården omtales under Ribe Kommune Bind 2 A, side 116.PUGGAARDSVEJ 76, "LINDE- GAARDEN", JERNVEDLUND, 6771 GREDSTEDBRO, tlf. 75- 435048.KARL SCHØLER, gårdejer, født d. 25.-4.-1935, søn af Mette Marie og Michael Schøler, gift d. 3.-4.-1962 med Lis Paasch, køk- kenassistent/medhjælpende hustru, født d. 23.-7.-1940, datter af Clara Kirstine og Carl Frederik Paasch. Parret har børnene: Kirsten Marie, født d. 21.-8.-1962,



-370-Birgitte, født d. 30.-1.-1966, Marianne, født d. 25.-2.-1967 og Michael, født d. 11.-11.-1968.Gården omtales under Ribe Kommune Bind 2 A, side 117.
VEJEN KOMMUNE.STAUSHEDEVEJEN 28, 0. GESTEN, 6621 GESTEN, tlf. 75-557538.MIKAEL HANSEN, specialarbejder, født d. 9.-9.-1965, søn af Ingeborg og Arne Hansen, bor sammen med Bodil Christensen, født d. 24.-3.-1969, datter af Inger og Holger Christensen. Parret har børnene: Annemette, født d. 26.-3.-1988, Allan, født d. 20.-2.-1990 og Jane Kristine, født d. 18.-7.-1991.Gården omtales under Vejen Kommune Bind 2 A, side 411.
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