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Samlet og udgivet
af
FORLAGET DANSKE LANDBRUG

F O R O R D

Bogen "Danske Gårde i Tekst og Billeder" omfatter danske landbrug, uden ske
len til størrelse, hvad areal angår.
Vi har bestræbt os på, at få alle bestående landbrug medtaget, og værket bliver

først og fremmest en håndbog, der i en kort, men dog så fyldig form, som en håndbog

af denne art tillader, omhandler de forhold, som er af betydning og interesse for de
beskrevne ejendomme.

Registreringen af de beskrevne ejendomme er foretaget efter beliggenhed, veje
nes navne i alfabetisk orden, indenfor hver kommune.

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

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

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

arkiv. Nærmere oplysninger på telefon 31 60 91 11.

Når vi har påtaget os udarbejdelsen af dette værk, er det sket efter opfordring
fra mange danske landmænd. Vi ved, det er et stort og betydningsfuldt arbejde, som
kun har sin fulde værdi, når alle oplysninger er rigtige; men med det kendskab som
vore mange lokaltboende medarbejdere har til netop deres egn, mener vi, der her er
udført et arbejde, således at vor landbrugslitteratur er blevet en god og nyttig

håndbog rigere.
Oplysninger og fotos til denne bog er indsamlet i 1989/90.

FORLAGET DANSKE LANDBRUG I/S

8600 Silkeborg.
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EGVAD KOMMUNE
ANDRUPSVEJ 1, "BAKKEGAARD",
LØNBORG, 6880 TARM, tlf. 97374053.
ARNE VESTERGÅRD, gårdejer,
født den 5.-10.-1937, søn af Madsine og Andreas Vestergaard,
Lønborg, gift den 15.-10.-1964
med Karen Bank, medhjælpende
hustru, født den 9.-4.-1944, dat
ter af Mary og Marius Bank. Par
ret har børnene: Jan, født d. 13.8.- 1965, Per, født d. 29.-9.-1966,
Bo, født den 7.-10.-1971 og Paw,
født den 22.-7.-1975.
A.V. har været på Tommerup Højskole med landbrugsfag, han er i bestyrelsen for Løn
borg Vindmøllelaug og overtog gården den 1.-10.-1964 fra sin far, nuværende ejer er
3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf tildelt 1,7 ha. ved jordfordeling og der
er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og løbende restaureret, kostalden fra 1968 er
udvidet 1976, staklade opført 1966/67, lade 1947, maskinhus 1972 og der er gylletank.
Gården drives med en ammekobesætning på 30 ammekøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve
af racerne RDM og Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, kold lufts tørreri, kombifyr og anparter i
vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ANDRUPSVEJ 2, "AGERGAARD", LØNBORG, 6880 TARM, tlf. 97-374301.
TAGE NIELSEN, gårdejer, født den 11.-10.-1957, søn af Metha og Charles Nielsen,
Spjald, gift den 26.-3.-1981 med Henny Christensen, medhjælpende hustru, født den
27.-2.-1960, datter af Karna og Niels Christian Christensen. Parret har børnene:
Annette, født den 26.-11.-1981, Martin, født den 9.-8.-1985, Anders, født d. 2.-4.-1987
og en nyfødt, født den 28.-7.-1989.
T.N. er i bestyrelsen for Lønborg-Vostrup Husmandsforening og i bestyrelsen for
Skjern-Tarm Andels Landbo. Han overtog gården den 15.-5.-1984 fra Arne Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 47 ha., heraf 16,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført 1960 efter en brand og restaureret 1984, svinestalden er bygget
efter brand i 1960, slagtesvinestald 1979, lade 1952 og der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges ca. 1.100 smågrise og 1.000 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og 3 fodersiloer. 1 skoledreng er medhjælper.
ANDRUPSVEJ 5, "HEDEGAARDEN", LØNBORG, 6880 TARM, tlf. 97-374235.
BENT FRANSEN, gårdejer, født den 31.-8.-1932, søn af Hansine og Niels Claus Fran
sen, gift den 23.-2.-1957 med Bente Engelbrektsen, husmor, født den 20.-3.-1934,
datter af Anna og Viggo Bredkjær Engelbrektsen. Parret har børnene: Claus, født den
4.-9.-1957, Lars, født den 23.-4.-1959, Jane, født den 11.-7.-1961 og Søren, født den

14.-2.-1964. B.F. overtog gården den 1.-2.-1986 fra Kristian Bank Møller.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 75 ha., heraf 15 ha. fredskov.
Stuehuset er opført 1885 og restaureret 1986, kostald og lade er opført 1957 samt
ungdyrstald 1971. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
hvede, byg, raps, ærter og maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsma
skine og halmfyr. På gården er 1 skoledreng til hjælp.
ANERB3ERGEVE3 15, "ÄGÅRD", SDR. BORK, 6893 HEMMET.
OTTO HOLK NIELSEN, gårdejer, født den 12.-8.-1918, søn af Dagmar og Peder Holk
Nielsen, Faster, gift den 22.-11.-1942 med Kristine Nielsen, født den 26.-11.-1917,
datter af Kirstine og Niels Nielsen, Henne. Parret har børnene: Krista, Tove, som
senere er død, Ove og Ida.
O.H.N. overtog gården i 1942 fra Katrine Sørensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1868, kostald 1868, hestestald og lade 1954. Gården drives med en
kvægproduktion på 10 årskøer og 20 stk. opdræt af racerne SDM og RDM, desuden er
der 2 årssøer, slagtesvinene opfedes. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.

ANERB3ERGEVE3 16, "SOMMERS
GÅRD", SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280126.
SØREN CHRISTIAN SOMMER
MADSEN OG NIELS 30RGEN
SOMMER MADSEN, gårdejere,
sønner af Anne Marie og Niels
Peder Madsen, Sdr. Bork.
S.C.S.M. er født den 2.-7.-1951,
N.3.S.M. den 9.-7.-1955. Begge
har været på Borris og Riber
Kjærgård landbrugsskoler.
S.C.SM. overtog halvparten af
gården den 27.-12.-1927 og broderen Niels 3ørgen den anden halvpart den 31.-12.-1984
fra forældrene.
S.C.S.M. er formand for Bork Andelskasse og N.3. er i bestyrelsen for Nr. Nebel og
Omegns Landboforening.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 56 ha., heraf 11 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført omkring 1790 og løbende restaureret, kostalden fra 1953 benyttes
til ungdyr, kostald opført 1979, lade 1953, maskinhuse 1960 og 1976, foderhus 1986 og
der er køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 97 årskøer og
130 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 5
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet og der er 2 skoledrenge til hjælp. Gården drives
som I/S sammen med Oblingvej 8.
ANERB3ERGEVE3 19, "SØNDERGAARD" SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280193.
KENNETH SØNDERGAARD 3ENSEN, gårdejer, født den 26.-12.1965, søn af Agda og Christian
3ensen, Sdr. Bork, bor sammen
med 3eanette Schmidt, damefri
sør, født den 8.-4.-1968, datter
af Nanny og Orla Schmidt, Løn
borg.
K.S.3. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1988 fra sine forældre, som købte
den i 1949.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 11 ha.
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1965, hønsehus og svinestald 1953, laden fra 1955 er ombygget til svinestald og ma
skinhuset er fra 1978. Der påtænkes en udbyggelse af staldene i 1990. Gården drives
med en kvægproduktion på 18 årskøer, 16 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres c. 200 slagtesvin årligt. Koantallet udvides til 30 årskøer i 1990.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 sprinklervan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ANERBJERGEVEJ 23, "SØNDERVANG", SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280028.
JENS MARIUS BLOCH, gårdejer,
født den 11.-12.-1937, søn af
Krista og Karl Bloch, Nr. Bork,
gift den 12.-6.-1964 med Karen
Sommer Hansen, bankassistent,
født den 12.-8.-1944, datter af
Else og Kristen Henning Hansen,
Sdr. Bork. Parret har børnene:
Kristen Henning, født den 28.5.-1965, Carl Ole, født den 12.10.-1968, Martin, født den 7.-3.-1972 og Kim, født den 25.-12.-1978.
J.M.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
MD-Foods og er i kredsledelsen for DLG. Han overtog gården i 1967 fra sine sviger
forældre, som byggede den i 1928.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1975, kostalden er restaureret i 1976, foder
lade er opført 1985, maskinhus 1969 og der er indendørs køresilo samt gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 85 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges lidt maskinstation.
ANERBJERGEVEJ 40, SDR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280116.
CHRISTEN KOLDTOFT CHRI
STENSEN, gårdejer, født den
19.-11.- 1936, søn af Ane Petrine
og Niels Christensen, Sdr. Bork,
gift den 30.-8.-1969 med Ellen
Margrethe Laursen, medhjælpen
de hustru, født den 30.-4.-1947,
datter af Elna og Simon Kjær La
ursen, Ikast. Parret har børnene:
Hanne, født den 6.-7.-1970, Ben
te, født den 6.-2.-1973, Dorthe,

født den 24.-12.-1975 og Niels, født den 20.-1.-1978.
C.K.C. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i kredsbestyrelsen for
MD-Foods, han er formand for Nr. Nebel og Bork Mærsk Enge. Han overtog gården
den 1.-7.-1969 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev
købt af bedstefaderen i 1889.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1922 og løbende restaureret, kostalde er opført 1912 og 1974,
østerhus 1922, lade 1912, maskinhus 1985 og der er udendørs køresilo samt gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 46 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo,
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.
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VANG", SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280053.
NIELS OVE HANSEN, gårdejer,
født den 21.-8.-1930, søn af Bet
ty og Hans Marinus Hansen.
N.O.H. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1970 fra sine forældre,
som byggede den i 1929.
Areal 27 ha. og der er forpagtet
10 ha.
Stuehuset er opført 1929 , kostalde fra 1929, 1939 og 1952 er ombygget i 1975, hvor
der også blev bygget maskinhus, laden er fra 1964. Gården drives med en kvægproduk
tion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca.
150 slagtesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 sprink
lervandingsanlæg og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ANERBJERGEVEJ 46, SDR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280085.
EJVIND BRARUP, gårdejer, født
den 8.-12.-1928, søn af Maren og
Jes Peder Brarup, Obling, gift
den 31.-5.-1952 med Inger Høj
Christiansen, medhjælpende hu
stru, født den 24.-6.-1930, datter
af Maren Høj og Christian Chri
stiansen, Obling. Parret har bør
nene: Ane Marie, født den 4.-6.1955, Lisbeth, født den 13.-5.1958, Christian, født den 14.-8.-1959, Jes Peder, født den 12,-3.-1961 og Charlotte,
født den 31.-12.-1966.
E.B. overtog gården den 13.-3.-1952 fra Oskar Finderup. Gården fik sin nuværende
placering omkring 1890.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 5 ha. vedvarende
græs. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1960,
gi. kostald og lade 1890, maskinhuset fra 1950 er udvidet i 1965 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 33 ungdyr og 12 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 175 slagtesvin
årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.
ANERBJERGEVEJ 48, "VESTER
MARK", SDR. BORK, 6893 HEM
MET.
VILLIAM HANSEN, gårdejer, om
tales under Oblingvej 4.
V.H. overtog gården i november
1987 fra DLR.
Areal 57 ha., heraf 12 ha. skov
og eng.
Stuehuset er opført omkring
1864, kostalde 1864 og 1976,
svinestalde 1864 og 1978, lade
1978, maskinhus 1950 og der er
gastaet silo samt gylletank. På gården er 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Gården
drives sammen med Oblingvej 4.

BANDSBØLVEJ 24, "TOFTUMGÅRD", 6893 HEMMET, tlf. 97375074.
JØRGEN JENSEN, gårdejer, født
den 21.-5.-1941, søn af Marie og
Anton Jensen, Hemmet, gift den
16.-7.-1971 med Elin Pedersen,
husholdningslærer, født d. 10.4.-1947, datter af Esther og Ar
ne Pedersen, Brobyværk. Parret
har børnene: Mette, født den 13.2.-1973, Lars, født den 10.-12.1974, Martin, født den 1.-3.-1979 og Marie, født den 19.-3.-1981.
E.P. er medlem af Menighedsrådet ved Hemmet Kirke og er skolebestyrelsesmedlem
ved Bork Skole.
J.J. overtog gården den 1.-12.-1970 fra sine forældre, som købte den omkring 1930.
Gården brændte i 1907 og 1926.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 0,5 ha. skov,
desuden er der forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1926, restaureret og moderniseret i 1979, kostaldene er ombygget
i 1971 og 1972 og udvidet 1975, laden er fra 1926, maskinhus 1971 og foderlade 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 52 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 vandings
maskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og anparter i Hemmet Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BANDSBØLVEJ 25, "ØSTERBYGÅRD", BANDSBØL, 6893 HEMMET.
CARL EMIL CLAUSEN, født den 3.-4.-1921, søn af Mette Marie og Claus Clausen,
Hemmet, gift den 7.-1.-1947 med Esther Pedersen, født den 7.-1.-1927, datter af Ane
og Søren Pedersen, Sdr. Vium. Parret har børnene: Lissia, født den 6.-5.-1949 og Leon,
født den 3.-11.-1951.
C.E.C. har været på Borris Landbrugsskole, han har været formand for Sognerådet og
formand for vejudvalget. Han overtog gården den 1.-8.-1946 fra Hans Kougstrup. Går
den har hørt under stiftet fra 948 til 1858.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 13 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1780 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade fra 1780
er senere restaureret, stakladen fra 1956 er senere ombygget til korntørreri og
maskinhuset er fra 1951.

BANDSBØLVEJ 29, BANDSBØL,
6893 HEMMET, tlf. 97-375086.
NIELS CHRISTIAN CHRISTIAN
SEN, gårdejer, født den 2.-3.1964, søn af Anna og Bloch Chri
stiansen, Bandsbøl, bor sammen
med Karin Kirkeby, ekspeditrice,
født den 15.-5.-1965, datter af
Mona og Villy Kirkeby, Hee. Par
ret har børnene: Elsebeth, født
den 30.-6.-1988 og en søn, født
den 20.-3.-1990.
N.C.C. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1988 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45,2 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1882 og løbende moderniseret, kostald er opført 1938, kostald
1930, hestestald 1922, lade 1964, maskinhuse 1980 og 1986, hvor også foderhuset blev
bygget. Gården drives med en kvægproduktion på 39 årskøer og 60 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsma
skine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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BANDSBØLVEJ 31, 6893 HEM
MET, tlf. 97-375310.
MARIE BRORSBØL, minkfarmer,
født den 4.-10.-1944, datter af
Anna og Hans Hansen, Lunde,
gift den 24.-10.-1964 med Karl
Aage Brorsbøl, født den 14.-1.1942, søn af Agnes og Laurids
Brorsbøl, Hemmet. Parret har
børnene: Søren, født den 10.-6.1966 og Anita, født den 25.-9.1968.
K.AA.B. døde i 1975. Han overtog gården i 1972 fra sine forældre, som købte den i
1963.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 4 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1965, det gamle stuehus er ombygget og udvidet til pelseri,
minkhaller er opført 1964-86 og der er gylletank. Gården drives som minkfarm med en
bestand på 640 tæver og 80 pensionsdyr. Der er medhjælp i pelsningstiden og desuden
er der 1 skoledreng til hjælp.
BANDSBØLVEJ 32, BANDSBØL, 6893 HEMMET, tlf. 97-375132.
AAGE VILFRED JENSEN, gårdejer, født den 7.-3.-1928, søn af Kirsten Mary og Jens
Kristian Nielsen, Slumstrup Mark, gift den 28.-3.-1953 med Edith Marie Kristensen,
medhjælpende hustru, født den 9.-9.-1931, datter af Ida Sofie Søndergaard og Kristian
Karl Kristensen, Thorstrup. Parret har børnene: Bjarne, født den 22.-4.-1956, Karin,
født den 6.-1.-1960 og tvillingerne Birgith og Birthe, født den 19.-9.-1963.
AA.V.J. er vurderingsmand for kommunen. Han overtog gården den 10.-3.-1953 fra
Laurids Gammeljord, det vides med sikkerhed at gården eksisterede i år 1800.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 40,2 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1 ha. plantage. 2
ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1802 og senere restaureret, svinestalde er opført 1953 og 1962,
hønsehus 1932, maskinhus 1966 og lade 1976. Gården drives med en svineproduktion på
25 årssøer, der produceres ca. 400 salgtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 3 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
høst.
BANDSBØLVEJ 34, BANDSBØL,
6893 HEMMET, tlf. 97-375159.
HELGE VILLY RAHBEK, gårdejer,
født den 18.-10.-1933, søn af
Ane Kathrine og Osvald Rahbek,
Bandsbøl, gift den 7.-2.-1959
med Marna Irene Bloch, født den
4.- 5.-1938, datter af Nelly Kri
stine og Laurids Bloch, Sdr. Vi
um. Parret har børnene: Laura,
født den 29.-11.-1960, Arne, født
den 12.- 2.-1962 og Jan, født den
7.-8.- 1965.
H.V.R. overtog gården i december 1958 fra sine forældre, som overtog den i 1917. I
1940 blev A.K.R.s fødehjem lagt ind under gården.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1890, kostalden fra 1962 er udvidet senest i 1978, maskinhus
opført 1962 og fodehus 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og
45 stk. opdræt af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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FRANK CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 14.-12.-1949, søn af
Emma og Herluf Sigfred Chri
stiansen, gift den 3.-1.- 1975
med Esther Madsen, medhjælpende
hustru, født den 18.- 12.-1946,
datter af Karen og Jørgen Mad
sen. Parret har børnene: Karina,
født den 4.-7.-1975 og Jørgen,
født den 13.-10.-1979.
F.C. har været på Grindsted
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1974 fra Bjarne Jensen.
Areal 78,2 ha., heraf tilkøbt 49,5 ha., der er 9,9 ha. hede og skov samt 8,3 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 38,5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1983, kostald opført 1975, kalvestald og
maskinhus 1979, foderhus 1977 og der er indendørs køresiloer og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 80 ungdyr og 50 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 5 traktorer, 3
vandingsmaskiner, automatisk kraftfodringsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er lidt medhjælp i sæsonen.
BARSLUNDVEJ 6-8, BARSLUND, 6880 TARM, tlf. 75-343268.
KARL BARSLUND, gårdejer, født den 7.-2.-1944, søn af Rigmor og Ejnar Barslund,
gift den 1.-11.-1969 med Eva Kramer, sygehjælper, født den 30.-5.-1949, datter af
Anna Elisabeth og Holger Bladt Kramer. Parret har børnene: Thomas, født den 16.3.-1975 og Søren, født den 24.-12.-1977.
K.B. er agronom og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-10.-1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 94 ha., heraf 12 ha. hede og skov.
Stuehuset er opført 1982, det gamle stuehus bliver løbende vedligeholdt og R.B. og
E.B. beboer det. Kostalden fra 1920 er ombygget til høns i 1988, svinetsalden fra
1950'erne er ombygget til høns i 1988, laden er fra 1920 og maskinhus 1971/72. Går
den drives med en skrabeægproduktion på 3.000 høns. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps, hvede, byg, havre, industrikartofler og rug. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
Der bruges lidt fremmed medhjælp.

BARSLUNDVEJ 15, BARSLUND,
6880 TARM, tlf. 75-343076.
ARNE PLOUGSTRUP PEDERSEN,
gårdejer, født den 11.-4.-1937,
søn af Anna og Johannes Peder
sen, Ansager, gift den 11.-12.1965 med Birgit Kirstine Peder
sen, medhjælpende hustru, født
den 26.-4.-1946, datter af Dagny
Sofie og Alfred Pedersen. Parret
har børnene: Susanne, født den
16.-3.-1966, Torben, født d. 25.3.-1967, Kjeld, født den 15.-5.-

1971 og Søren, født den 17.-4.-1974.
A.P.P. overtog gården den 1.-10.-1964 fra Thorvald Elkjær Pedersen.
Areal 22 ha., heraf 1,1 ha. skov og eng.
Stuehuset er restaureret og løbende vedligeholdt fra 1979. Gårdens besætning er 9
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der
er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
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BARSLUNDVE3 17, BARSLUND,
6880 TARM, tlf. 75-343216.
DANIEL 3EPPE CHRISTIANSEN,
gårdejer, født den 20.-5.-1938,
søn af Emma og Herluf Sigfred
Christiansen, gift den 1.- 6.-1974
med Anna 3uul Mikkelsen, lærer,
født den 23.-10.-1940, datter af
Marie og Laurids 3uul Mikkelsen.
Parret har børnene: Torben, født
den 17.- 11.-1975, Laurids, født
den 12.- 7.-1977 og Herluf, født
den 25.- 2.-1980.
A.3.M. er i skolenævnet.
D.3.C. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.1976 fra Svend Nielsen.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1928/29, restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1985,
gammel kostald opført 1929 og ny kostald samt foderhus 1979, laden er fra 1972 og
maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 30 ungdyr og 19
slagtekalve af racerne RDM og krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er ær
ter. Der er 5 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 kraftfodersilo. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
BAVNEGÄRDSVE3 1, "BAVNEGAARD", VITTARP, 6880 TARM, tlf. 97-376273.
3ENS B3ERREGAARD, gårdejer, født den 23.-9.-1949, søn af Maren og Niels Bjerre
gaard, gift den 2.-8.-1974 med Karen Vandmose Aarup, lærer, født den 14.-4.-1951,
datter af Ella og Svend Aarup. Parret har børnene: Niels, født den 10.-2.-1978 og
Svend, født den 27.-4.-1984.
3.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1973
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 137,9 ha., heraf tilkøbt ialt 79 ha., der er 2 ha. skov, 6 ha. eng og 0,6
marginaljord.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret senest i 1988, kostalden fra 1908 er ombygget
og udvidet flere gange, senest i 1979 til goldsostald, svinestald opført 1951, løsdriftstald og foderhus 1979, der er indendørs køresilo, gastæt silo, gylletanke og mskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 140 ungdyr og 64 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 2 heste og lidt får. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, græs, korn og sukkersoer. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr. På gården er 2 faste med
hjælpere og der bruges maskinstation til markarbejdet. Gården drives sammen med
Bavnegårdsvej 4.

BINDESBØLVE3 25, "SNAPPENBORG", BINDESBØL, 6880 TARM,
tlf. 97-376092.
CHRISTIAN NEXGAARD, gård
ejer, født den 28.-5.-1924, søn af
Inge Margrethe og 3ørgen Christi
an Olsen, Lundsbøl, gift den 8.5.-1951 med 3ørgine Pedersen,
medhjælpende hustru, født d. 21.4.-1921, datter af Ane 3ohanne
Marie og Peter 3ohan Pedersen,
Thyregod. Parret har børnene:
Hans Curt, født den 7.-2.-1952,
Inge-Marie, født den 20.-5.-1956 og Ella, født den 3.-11.-1959.
C.N. overtog gården den 1.-5.-1948 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42,1 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 0,6 ha. skov. 0,9
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ha. eng er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1963 og tilbygget i 1982, det gamle stuehus fra 1785 er ombygget
til svinestald, svinestalden er fra 1961, kalkunhus 1970, halmlade 1982, lade 1962 og
maskinhuse 1964 og 1978. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der
sælges ca. 40 smågrise og 320 slagtesvin, desuden er der ca. 1.500 kalkuner. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
BINDESBØLVEJ 29, BINDESBØL,
6880 TARM.
SØREN STORBJERG, gårdejer,
født den 15.-7.-1928, søn af Ma
rie og Niels Storbjerg, gift den
21.- 5.-1955 med Ruth Jesper
sen, medhjælpende hustru, født
den 20.- 2.-1935, datter af Kir
stine og Karl Jespersen. Parret
har børnene: Marie, født den
13.-8.- 1956, Niels, født den
1.-9.-1957, Karl Erik, født den
3.-5.-1960,Preben,fødtden26.-1.-1963,
Annette Krestine, født den 14.-11.-1967 og Flemming, født den 5.-8.-1971.
S.S. har været medlem af byrådet. Han overtog gården den 11.-12.-1969 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 111 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1835 og restaureret 1988, kostald opført 1976, svinestald og lade
1900, maskinhus 1973 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45
årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der ca. 60 ungkrea
turer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
vandingsmaskine og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt
maskinstation.

BISGÄRDSVEJ 1, BISGÄRD, 6880
TARM, tlf. 97-371243.
HANS MARTIN LARSEN, gård
ejer, født den 6.-1.-1962, søn af
Laura og Thorvald Larsen, Bis
gärd.
H.M.L. har været på Hammerum
og Kongensgård landbrugsskoler.
Han overtog gården den l.-l.1990 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den, som blev købt af bedstefa
deren i 1911.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 65,5 ha., heraf 15 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910, kostald 1962, svinestald 1898, lade 1904, maskinhus 1982 og
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 20 ung
dyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og kartofler. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 kartoffeloptager,
plansilo og kold lufts tørreri.
BJERREGÅRDSVEJ 1, "BJERREGÅRD", SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375094.
KARL EJNAR KJÆR, gårdejer, født den 24.-12.-1947, søn af Clara og Ejnar Kjær,
Allelev, gift den 30.-6.-1973 med Helene Kjærsgaard Jespersen, teknisk tegner, født
den 4.-11.-1954, datter af Margit og Karl Henrik Jespersen, Herning. Parret har
børnene: Susanne, født den 19.-11.-1973, Charlotte, født den 23.-7.-1978 og Henrik,
født den 18.-9.-1979.
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Karl E. Kjær overtog gården den
1.-2.-1987 fra Hans Marius Niel
sen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
80 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der
er 4 ha. plantage, der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostald
og lade 1956, maskinhuse 1970
og 1974 og der er gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 60 årskøer og 60 ungdyr
af racen SDM. Planteprodukti
onens salgafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.

BJERREGÅRDSVEJ 5, "STENMOSE", SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375550.
CARLO NIELSEN, gårdejer, født den 4.-11.-1941, søn af Maren og Hans Peter Niel
sen, gift den 30.-5.-1970 med Kirsten Hansen, født den 30.-9.-1942, datter af Sofie og
Jørgen Frederik Hansen. Parret har børnene: Flemming, født den 26.-12.-1964, Lars,
født den 25.-2.-1971 og Joachim, født den 18.-6.-1974.
C.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1984 fra
Erik Tang.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1955 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1955, lade 1960 og
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer og 40 ungdyr af
tracen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BLÅKILDEVEJ 4, "HUSTEDG AARD", KYVLING, 6880 TARM, tlf. 97-371565.
PER TØLBØL SKOVSTED, gårdejer, født den 26.-7.-1964, søn af Eva og Holger Skov
sted, gift den 15.-11.-1986 med Susanne Hagenau Kjær, medhjælpende hustru, født den
24.-1.-1964, datter af Lis og Bent Hagenau Kjær. Parret har sønnen Anders, født den
27.-10.-1987.
P.T.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1989
fra Svend Thimsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 64 ha., heraf 29 ha. eng og der er forpagtet 61 ha.
Stuehuset er opført 1881 og løbende restaureret, kostald opført 1881, pelseri 1881 og
restaureret 1989, kalvestald og maskinhus opført 1976 og der er gylletank. Gården
drives med en slagtekalveproduktion på 160 stk. af racerne SDM og RDM, desuden er
der en minkbestand på 600 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er rajgræs, græs
frø, kartofler, oliehør, ærter, raps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, 1 Bobeat, plansilo, kold lufts tørreri samt pelsningsudstyr.
Der bruges lidt fremmed arbejdskraft.
BLÅKILDEVEJ 31A, KYVLING, 6880 TARM.
KRISTIAN DAHL, gårdejer, født den 7.-9.-1918, søn af Margrethe og Peder Dahl, gift
den 10.-11.-1946 med Anne Sørensen, medhjælpende hustru, datter af Rikke og Niels
Sørensen. Parret har datteren Lissi, født den 10.-5.-1952.
K.D. overtog gården den 1.-5.-1953 fra Albert Højgaard Jensen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1924 efter en brand, kostalde 1920 og 1960, svinestald 1955, lader
og maskinhuse 1955 og 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer, 10
ungdyr og 1 slagtekalv af racen SDM, desuden er der 4 årssøer og der sælges ca. 150
smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og brændefyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BLÅKILDEVEJ 39, KYVLING, 6880 TARM, tlf. 97-371458.
POUL ERIK JONSEN, gårdejer, født den 13.-8.-1928, søn af Line og Ole Jonsen, født
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den 27.-7.-1955 med Gerda Mortensen, medhjælpende hustru, født den 10.-9.-1933,
datter af Mette og Johannes Mortensen. Parret har børnene: Bent Ole, født den 14.-6.1956, Anne Mette, født den 28.-6.-1958, John, født den 6.-4.-1962 og Leif, født den
1.-1.-1968.
P.E.J. overtog gården i 1955 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., ved jordfordelingen er der tillagt 14 ha., der
er tilkøbt 5,5 ha. og der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalden fra 1890 er ombygget til svinestald i 1988, svinestalde er opført 1962 og 1983/84, lade 1930 og maskinhus 1977. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
BORBJERGVEJ 3, "BORBJERG", 6893
HEMMET, tlf. 97-375150.
KIRSTEN MARIE MADSEN, kontorfunk
tionær, født den 1.-10.-1939, datter af
Kristine og Jeppe Stensig Andersen,
Sædding, gift den 12.-3.-1960 med Hol
ger Madsen, født den 21.-2.-1933, søn
af Cecilie og Jacob Madsen, Brejning.
Parret har børnene: Karin, født d. 31.3.-1963, Jens Jacob, født d. 15.-9.-1966,
Preben, født den 23.-3.-1970, Dorit,
født den 18.-5.-1973 og Egon, født den 21.-1.-1980.
H.M. døde i 1989.
K.M.M. overtog gården den 1.-3.-1960 fra Andreas Kisbey. Gården er opstået omkring
1930.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 19,1 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1966, kostald 1930, lade 1961 og maskinhus 1984. På gården er
der 1 traktor, 1 vandingsmaskine og halmfyr.

BREDGADE 35, "KROGÅRDEN",
HOVEN, 6880 TARM, tlf. 75343132.
TOMMY HELSINGHOFF, gårdejer,
født den 4.-3.-1955, søn af Es
ther og hans Helsinghoff, Hoven,
gift den 28.-7.-1984 med Ingrid
Hedeager, kommuneassistent,
født den 28.-12.-1961, datter af
Sigrid og Peder Hedeager, Ølgod.
Parret har børnene: lan, født den
18.- 12.-1986 og Kim, født den
18.- 6.-1989.
T.H. har været på Midtjylland
Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1983 fra sine forældre, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1923. Bedstefaderen,
Godtfred Johannesen, var oprindelig tømrermester og byggede sin gård til 3. person.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 42 ha., heraf & ha. skov og lignende.
Stuehuset er opført 1911 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1966,
ungdyrstald 1964, maskinhus 1972, foderhus 1990 og der er udendørs køresilo og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 52 ungdyr af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper
og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BROSBØLVEJ 5, VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375573.
HANS LAURIDSEN, gårdejer, født den 6.-12.-1957, søn af Ingrid og Tonnes Lauridsen.
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H.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1985 fra
Herdis Astrup.
Ejendomsskyld 1.570.000. Areal 55 ha., heraf 2 ha. vej og moras.
Stuehuset er opført 1823 og løbende restaureret, svinestalde fra 1941 og 1965 er
ombygget i 1971, sotalden fra 1977 er ombygget i 1987, lade opført 1941, maskinhus
1976 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 72 årssøer, der
sælges ca. 1.200 smågrise og 400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BROSBØLVEJ 7, VIUM, 6893
HEMMET, tlf. 97-375239.
LAURIDS M. JENSEN, gårdejer,
født den 28.-5.-1945, søn af Kla
ra og Christian Jensen, gift den
26.-4.-1964 med Tove Jensen,
medhjælpende hustru, født den
28.-9.-1944, datter af Olga og
Anders Jensen. Parret har børne
ne: Henrik, født den 25.-4.-1971
og Jakob, født den 23.-2.-1976.
L.M.J. overtog gården den 1.-2.-1967 fra sin far. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27
ha., heraf 1,7 ha. skov og eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostalden fra 1912 er restaureret
1972, ungdyrstald opført 1974, lade og foderhus 1941 og maskinhus 1979. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 40 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM, desuden er der
1 ammeko og 1 ungdyr af racen Simmentaler. Der er 2 traktorer og 1 sprinklervan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der bruges husbond
afløser.

BROSBØLVEJ 9, VIUM, 6893
HEMMET, tlf. 97-375541.
POUL SCHEBY-PEDERSEN, gård
ejer, født den 16.-11.-1950, søn
af Inger og Hans Christian Scheby-Pedersen, gift den 16.-11.1974 med Anne Godskesen,
tekstilarbejder, født den 6.-2.-1952,
datter af Helga og Henry Godske
sen. Parret har børnene: Birgit,
født den 19.- 1.-1975 og Mette,
født den 3.- 9.-1978.
P.S.P. overtog gården den 1.-8.-

1985 fra Svend Rudolf Jensen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 16,4 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1880 og senere tilbygget og vedligeholdt, kostald opført
1953, desuden er der garage og maskinhus. Gårdens besætning er 1 hest. Der er 1
traktor, kombifyr og vindmølleanparter i Sdr. Vium Vindmøllelaug. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.
BROSBØLVEJ 17, ØSTERHEDE, 6893 HEMMET, tlf. 97-375291.
RIKARD JENSEN, husmand, født den 6.-4.-1931, søn af Kirstine og Oluf Jensen, gift
den 11.1-2.-1955 med Rigmor Berthelsen, medhjælpende hustru, født den 17.-11.-1936,
søn af Nina og Ingemann Berthelsen. Parret har børnene: Leif, født den 7.-6.-1956,
Henrik, født den 25.-7.-1958 og Erling, født den 28.-9.-1964.
R.J. har været på Borris Landbrugsskole, han er formand for Tarm-Skjern Husmands
forening, er i bestyrelsen for Ringkøbing Amts Husmandsforening og medlem af
landsrådet og jordbrugskommissionen for Ringkøbing Amt. Han overtog gården i 1955
fra Jordlovsudvalget.
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Brosbølvej 17's ejendomsskyld er
700.000. Areal 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1956 og lø
bende restaureret, kostalde er
opført 1956 og 1964, staklade
1974 og maskinhus 1984. Gården
drives med en kvægproduktion
på 20 årskøer, 22 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
roer, græs og korn. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine og
tårnsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
BROSBØLVEJ 21, "AALBÆKGAARD", FOERSUM, 6880 TARM,
tlf. 97- 372070.
EJNAR HØJMARK, inseminør,
født den 19.-9.-1943, søn af Ag
nes og Invard Jensen, bor sam
men med Alice Havlund Jensensen, kontorassistent, født den
22.-4.-1945, datter af Mary Ma
rie og Olaf Hilbert Haulund Chri
stensen. Parret har børnene:
Britt, født den 24.- 9.-1965 og
Heine, født den 27.- 10.-1978.
E.H. har været på Grindsted Landbrugsskole, han er medlem af ligningskommissionen.
Han overtog gården den 28.-11.-1976 fra Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret flere gange, senest i 1972/73,
svinestalde er fra sidst i 1800-tallet og restaureret 1964, hvor der også blev bygget ny
svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps, kartofler og rug. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og kulfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp
på gården, som drives sammen med "Virkelyst", Tistrupvej 75, Varde. Den er på 16,5
ha.
BUNDSGÅRDVEJ 2, BUNDSGÅRD, 6880 TARM, tlf. 97-376204.
KJELD POULSEN, landmand, født den 11.-1.-1941, søn af Stine og Peder Poulsen.
K.P. er uddannet landmand. Han overtog gården den 1.-1.-1975 fra sin mor. Faderen,
Peder Poulsen, overtog gården efter en kusine i 1923.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 24,8 ha., heraf 2,2 ha. mose. Der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført først i 1900 og restaureret i 1976, kostalde er opført 1937 og
1977, lader 1937 og 1955, maskinhuse 1956 og 1975, foderhus 1975 og der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 50 ungdyr og 17 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøfe er ærter. Der er 3 traktorer, 1
sprinklervandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges lidt maskinstation.
BØELVEJ 13, NR. BØEL, 6880 TARM, tlf. 97-374084.
SOMMER RAUNKJÆR GRAUNGAARD, gårdejer, født den 13.-10.-1939, søn af Anna
og Thorvald Graungaard, Oksbøl, gift den 14.-3.-1964 med Asta Vind, køkkenmedhjæl
per, født den 2.-6.-1940, datter af Maren Tang og Jens Jørgen Vind, Hoven.
S.R.G. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1963 fra
Jens Kastberg.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 25 ha., en del jord ligger i Skjern
Ådalen.
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Bøelvej 13's stuehus er opført
1910 og restaureret 1978, svinestalden fra 1910 er restaureret
1979, svinestalde fra 1967 og
1974, lade 1910 og maskinhus
1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 vandingsmaskine, plansi
lo, varm og kold lufts tørreri
samt kombifyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbej
det og der er 1 skoledreng til hjælp.

BØELVEJ 15, "NØRREGAARD",
NR. BØEL, 6880 TARM, tlf. 97374035.
SØREN WINTHER CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 20.-10.-1938,
søn af Marie og Karl Winther
Christensen, gift den 17.-5.-1962
med Esther Agnethe Råbjerg,
medhjælpende hustru, født den
9.-3.- 1940, datter af Jacobine
og Viggo Råbjerg. Parret har
børnene: Annette, født den
26.-7.-1970 og Anders, født den
27.-2.-1974.
S.W.C. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1962 fra
Niels A. Nielsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er frasolgt 14 ha.
Stuehuset er opført 1931 og løbende restaureret, kostalden fra 1931 er ombygget til
spaltestald i 1969, svinestalden fra 1931 er ombygget til kalvestald i 1972, lade opført
1931, maskinhus 1973 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktkon på
32 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BØELVEJ 21, BØEL, 6880 TARM, tlf. 97-374174.
NIELS SØRENSEN, gårdejer, født i 1916, søn af Marie og Søren Sørensen, gift den
10.-12.-1946 med Marie Mikkelsen, medhjælpende hustru, født i 1926, datter af Kir
stine og Ingvard Mikkelsen. Parret har børnene: Esther, født i 1951 og Edith, født i
1960.
N.S. overtog gården i 1959 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22 ha., der er frasolgt 20 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostalden fra 1908 er nedrevet i
1988, maskinhuset er fra 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn og kartofler. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
DYRVIGVEJ 4, DYRVIG, 6880 TARM, tlf. 75-343061.
NIELS ENEVOLDSEN, gårdejer, født den 6.-9.-1929, søn af Kirstine og Jens Skovbjerg
Enevoldsen, Dyrvig, gift den 2.-11.-1957 med Karen Vesterager, født den 30.-6.-1934,
datter af Kathrine og Jens Vesterager, Vorgod. Parret har børnene: Jørgen, født den
23.-4.-1959, Kirsten, født den 4.-3.-1963, Bent, født den 4.-10.-1966 og Jens, født den
15.-5.-1974.
N.E. har været på Haslev Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet ved
Hoven Kirke. Han overtog gården i 1958 fra sine forældre, nuværende ejer er 9.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1677.
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heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1906 og lø
bende vedligeholdt, kostalden er
opført 1954, svinestaldens alder
er ukendt, lader fra 1910 og
1920 og maskinhuset 1976. Går
den drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn,
raps og ærter. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
EGVAD KIRKEVEJ 4, BISGÅRD, 6880 TARM, tlf. 97-371537.
SØREN DANIELSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1939, søn af Sigrid Petrea og Niels
Thomsen Danielsen, Vostrup, gift den 24.-11.-1962 med Ingrid Vestergård Kristensen,
født den 19.-4.-1942, datter af Kristiane Vestergård og Kristian Laugesen Kristensen,
Bisgård. Parret har børnene: Bodil, født den 15.-4.-1965, Birgit, født den 2.-11.-1968
og John, født den 6.-4.-1974.
S.D. er medlem af kommunalbestyrelsen i Egvad Kommune. Han overtog gården den
1.-11.-1962 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er forpagtet 24,5 ha.,
som skal tillægges ved jordfordeling.
Stuehuset er opført 1967, kostalden fra 1918 er udvidet og moderniseret i 1964 og
1973, lade opført 1918, maskinhus 1977 og foderhus 1964. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer og 30 ungdyr af blandet race, desuden er der 2 heste.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er3 traktorer, 1 vandings
maskine, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
EGVAD KIRKEVEJ 6, BISGÅRD,
6880 TARM, tlf. 97-371884.
HENNING MOURIDSEN, gårdejer,
født den 4.-3.-1950, søn af Anna
og Viggo Mouridsen, gift den 16.6.-1973 med Anna Birgit Kors
holm Jessen, økonomaassistent,
født den 31.-5.-1949, datter af
Edith og Otto Jessen, Gørding.
Parret har børnene: Gunnar, født
d. 16.-4.-1974, Jørgen, født d.
25.-8.-1976, Hans Otto, født d.
13.-8.-1979 og Simon, født d.
20.-8.-1986.
H.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Egvad Kontrol
forening og overtog gården den 1.-5.-1973 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.550.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 38 ha. og der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført omkring 1830 og restaureret 1986, ungdyrstalden fra 1935 er
ombygget senest i 1973, løsdriftstald er opført 1977/78, lade 1935, maskinhuse 1956
og 1976 og der er 2 gylletanke og køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
65 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 2 vandingsmaskiner og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til lidt af markarbejdet.

EGVADVEJ 9, "GI. KIRKEGAARD", EGVAD, 6880 TARM, tlf. 97-371141.
ERLING PEDERSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1943, søn af Anna og Kristian Peder
sen, gift den 27.-1.-1968 med Inga Madsen, medhjælpende hustru, født den 31.-1.-1947,
datter af Andreas og Dagny Madsen. Parret har børnene: Lisbeth, født d. 26.-10.-1969,
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Bente, født den 21.-6.-1972 og Bjarne, født den 18.-11.-1977.
E.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarm
Landboforening. Han overtog gården den 1.-1.-1968 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.650.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1979, kostalden fra 1940 er ombygget til svinestald i 1980, svinestalden fra 1940 er tilbygget i 1969, slagtesvinestalde er opført
1979 og 1983, lade 1976, maskinhus 1974 og der er 2 gylletanke. Gården drives med
en svineproduktion på 125 årssøer og der produceres ca. 2.500 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, spisekartofler og græs til tørv. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.

EGVADVEJ 15, "NYGÅRD", FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97-372047.
PER BONDE, gårdejer, født den 16.-4.-1954, søn af Ellen og Kresten Bonde, bor sam
men med Birthe Holme, børnehaveklasseleder, født den i 1948. Parret har datteren
Lone, født den 16.-2.-1985.
P.B. driver lidt maskinstation, han har været på Hammerum Landbrugsskole og er
medlem af planteavlsudvalget og Vestjysk Kalkselskab. Han overtog gården den 1.-2.1980 fra Kresten Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35,2 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha. og der er forpagtet 20
ha.
Stuehuset er opført 1908 og restaureret 1981-88, svinestalden fra 1908 er restaureret
i 1980, oplagrings- og udleveringsrum er fra 1970, laden fra 1931 er restaureret i 1980
og maskinhuset er fra 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk.,
desuden er der 30 avlsdådyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg,
frøgræs og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 3 skårlæg
gere, plansilo, varm og kold lufts tørreri og kombifyr. På gården er 4-5 medhjælpere i
sæsonen.
EGVADVEJ 17, "BJERGVANG",
FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97371853.
CHRISTIAN NYGAARD HANSEN,
gårdejer, født den 19.-12.-1945,
søn af Petra Marie og Carl An
dreas Hansen, Foersum, gift den
6.-12.-1975 med Else Vingborg,
lærer, født den 26.-1.-1953, dat
ter af Anna Birgitte Marie og
Holger Vingborg, Hampen. Parret
har børnene: Brian, født den
11.-3.-1981 og Tina, født den
29.-4.-1983.
C.N.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1975
fra Esther Klynge Pedersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er udlejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1953, kostald, svinestald og lade 1952 og maskinhus 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 7 årssøer og der sælges ca. 130 smågrise. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og der bruges lidt maskinstation.
EGVADVEJ 19, FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97-371553.
KRISTIAN ANDERSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1927, søn af Marie og Marius Anders
en, Sdr. Vium, gift den 22.-9.-1956 med Ingrid Hindbo, født den 31.-3.-1929, datter af
Kristine og Johannes Hindbo, Bølling. Parret har børnene: Karen Marie, født den 4.7.-1957, Kirsten, født den 11.-11.-1959, Bodil, født den 15.-7.-1964 og Poul Martin,
født den 8.-12.-1967.
K.A. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet i Egvad
Sogn. Han overtog gården den 15.-9.-1956 fra Søren Christensen.
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Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret, kostalden fra 1941 er om
bygget til sostald, slagtesvinestald er opført 1966 og lade 1900. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGVADVEJ 29, "BJERREGAARD",
6880 TARM, tlf. 97-372724.
HILDA FRIIS, gårdejer, født den
5.-7.-1938, datter af Jenny og
Viggo Asmussen, gift den 11.11.-1962 med Holger Friis, land
mand, født den 24.-11.-1940, søn
af Louise og Chr. Friis. Parret
har børnene: Jim, født den 24.10.-1964 og Ann, født den
23.-9.- 1966.
H.F. har været på Bygholm Landbrugesskole. Hun overtog gården
den 1.-5.-1980 fra Horsbøl Jørgensen. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og restaureret flere gange, senest i 1986, kostald og
svinetald er opført 1962 og der er lade. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer og 7 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
maltbyg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

ENGGÅRDSVEJ 1, NR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280096.
ANNA FRANDSEN, gårdejer,
født den 12.-3.-1919, datter af
Dorthea og Peder Poulsen, Nr.
Bork, gift med Ejnar Frandsen,
født den 21.-9.-1913. Parret har
børnene: Doris og Frands Peder.
E.F. døde i 1986.
A.F. overtog gården i 1942 fra
sine forældre, nuværende ejer er
4. generation.
Areal 13 ha., der er frasolgt en del til sommerhusgrunde.
Stuehuset er opført 1923, kostald og svinestald'fra 1923 er udvidet omkring 1950 og
laden er fra 1923. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
arbejdet udføres af maskinstation.

ENGGÅRDSVEJ 2, NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280059.
HENRY THARBENSEN, smed, født den 10.-5.-1934, søn af Marie og Kristen Tharbensen, Lønborg, gift den 5.-11.-1960 med Doris Jensen, født den 28.-2.-1941, datter af
Laura og Ole Kristian Jensen, Oksbøl. Parret har børnene: Torben, født d. 1.-8.-1961,
Poul, født den 2.-7.-1963, Søren, født den 31.-7.-1969 og Hanne, født den 25.-2.-1973.
H.T. overtog gården den 1.-10.-1986 fra Anna Juhl Kristiansen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 9,5 ha., der er udlejet 8 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men det eksisterede i 1874 og er løbende restaureret, ko
stald, svinestald og lade er antagelig bygget omkring 1920, hønsehuset er fra 1965.
ENGGÅRDSVEJ 7, "VESTERGÅRD", NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280095.
POUL ERIK JENSEN, gårdejer, født den 23.-12.-1930, søn af Marie og Hans Jensen,
Nr. Bork.
P.E.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog forpagtningen af gården
i 1961 og købte den i 1968 fra forældrene.
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760.000. Areal 26 ha. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1961 og re
staureret 1963 efter en brand,
kostalden er fra 1926 og laden
1925. Gården drives med en min
dre kvægbesætning. Der er 1
traktor.

ENGGÅRDSVEJ 9, "ENGGÅRD",
NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf.
75-280057.
NIELS PEDER ENGGAARD PO
ULSEN, gårdejer, født den 8.-11.1954, søn af Margrete og Peder
Enggaard Poulse, Nr. Bork, gift
den 10.-6.-1978 med Linda Fredgaard, ergoterapeut, født den
14.- 6.-1954, datter af Inga og
Arne Fredgaard, Fragtrup. Parret
har børnene: Trine, født den
5.-12.- 1981, Arne, født den

10.-11.-1984 og Niels, født den 15.-1.-1989.
N.P.E.P. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
BFK. Han købte første halvdel af gården i 1977 fra sin far, som stadig ejer den anden
halvdel. Nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 50 ha. og der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret, kostalde er opført 1890, 1956, 1960
og 1978, lade 1890, maskinhus og foderhus 1973 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 90 årskøer og 150 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er pillegræs. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er
1 fast medhjælper og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ENGGÅRDSVEJ 10, NR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280178.
MICHAEL JØRGENSEN, gårdejer,
født den 26.-2.-1963, søn af Alet
te og Bendt Jørgensen, Frederi
cia.
M.J. har været på Høng, Tønder
og Bygholm landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-4.-1989
fra Emil Olesen, som var 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
37 ha. og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1835, kostald 1968, svinestald 1955, lade og foderhus
1930, maskinhus 1972, aftægtsbolig 1952 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 47 årskøer, 18 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der ved at blive oparbejdet en svinebesætning. Der er 2 traktorer og 1 vandingsma
skine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLADHØJVEJ 1, "KARENSMINDE", NORDENÅ, 6893 HEMMET, tlf. 97-375181.
PETER MOGENSEN HANSEN, gårdejer, født den 23.-12.-1933, søn af Karen og Svend
Hansen, gift den 31.-3.-1956 med Rosa Graungaard, medhjælpende hustru, født den

-23-

25.-6.-1934, datter af Jensine og
Alfred Graungaard. Parret har børne
ne: Karen, født den 12.-11.-1956, Sol
veig, født den 1.-8.-1959 og Peter,
født den 22.-5.- 1964.
Peter M. Hansen har været på Buske
rod Landbrugsskole i Norge, han er
medlem af det lokale læplantningsud
valg og overtog gården den 22.-2.-1968
fra Emuel Eriksen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 51 ha.,
heraf tilkøbt 21 ha. og der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1876 og løbende restaureret, kostalden fra 1916 er renoveret i
1961 og ny kostald er bygget 1971, svinestalden fra 1900 erombygget til kalvestald i
1975, laden fra 1916 er restaureret og udvidet i 1961, maskinhuset er fra 1986 og der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der
er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og anparter i Hemmet Vindmøllelaug. På
gården er 1 skoledreng til hjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FLADHØJVE3 2, NORDENÅ,
6893 HEMMET, tlf. 97-375382.
MARTIN PEDERSEN, gårdejer,
født den 29.-1.-1938, søn af In
geborg og Hans Pedersen, gift
den 15.-8.-1964 med Signe Marie
Andersen, hjemmehjælper, født
den 9.-7.-1945, datter af Petra
og Peder Mølgaard Anderse. Par
ret har børnene: Mona, født d.
8.- 12.-1966 og Lena, født den
5.-5.- 1970.
M.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1964 fra sin
far.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 20 ha., der er tilkøbt 3 ha. ved jordfordeling og der er 1
ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret, kostald er opført 1915, lader 1860 og
1985, maskinhus 1960. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 10 ungdyr
og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 årssøer og der produceres ca. 40
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 trak
torer, 1 sprinklervandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

FLADH03VE3 8, 6893 HEMMET.
LAURIDS INGVERTSEN. Gården drives af NIELS NYGÅRD PEDERSEN, gårdejer, om
tales under Vardevej 86.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 62 ha. Gården drives sammen med Vardevej 86 og Grønsigvej 2.
FLADH03VE3 10, "GAMMELKRO", NORDENÅ, 6893 HEMMET, tlf. 97-375203.
ANDERS AAGE KRISTENSEN, husmand, født den 13.-9.-1928, søn af Anna og Inge
mann Kristensen, gift den 31.-9.-1956 med Kaja Vad Poulsen, rengøringsassistent, født
den 6.-12.-1934, datter af Margrethe Vad og Søren Poulsen. Parret har børnene: Vita,
født den 22.-2.-1958, Ingrid, født den 31.-3.-1959, Grethe, født den 27.-1.-1961, Aase,
født den 1.-4.-1962, Hanne, født den 2.-12.-1963 og Gitte, født den 9.-9.-1973.
A.AA.K. overtog gården den 20.-7.-1956 fra Svend Sørensen, tidligere var der kro på
gården, det var fra sidst i 1800-tallet til et stykket oppe i 1900-tallet.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. ved jordfordeling og der
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er frasolgt 1,7 ha. ved samme jordfordeling. Desuden er der forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret 1972, kostalde er opført 1914, 1963
og 1972, svinestalden fra 1963 er ombygget til ungkreaturer i 1972, staklade er opført
1965 og maskinhus 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 5 årskøer og 4
ungdyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og 1 sprinkler
vandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FOERSUMVEJ 2, "FRYDENBORG",
TARM SØNDERMARK, 6880
TARM, tlf. 97-371770.
KNUD ARNE JENSEN, gårdejer,
født den 3.-9.-1941, søn af Ka
thrine og Hans P. Jensen, gift
den 19.-5.-1966 med Anna Chri
stensen, medhjælpende hustru,
født den 7.-10.-1944, datter af
Margrethe og Anthon Christen
sen. Parret har børnene: Ellen,
født den 9.-3.-1967, Inger, født
den 12.-10.-1969, Kirsten, født
den 16.-7.-1974, Hanne, født den 10.-5.-1976 og Else, født den 19.-7.-1983.
K.A.J. overtog gården den 6.-6.-1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret 1975, kostald, svinestald og lade
er opført 1929, maskinhuse 1956 og 1972. Gården drives med en svineproduktion på 15
årssøer, der sælges lidt smågrise og ca. 250 slagtesvin, desuden er der 4 ungkreaturer.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og kombifyr.
FOERSUMVEJ 5, FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97-371227.
SVEND EJSTRUP PEDERSEN, gårdejer, født den 28.-5.-1941, søn af Johanne og Kre
sten Ejstrup Pedersen, gift den 14.-10.-1967 med Elna Vissing Jakobsen, medhjælpende
hustru, født den 15.-2.-1941, datter af Jenny og Thomas Vissing Jakobsen. Parret har
børnene: Jens Christian, født den 7.-3.-1968 og Henning, født den 5.-7.-1969.
S.E.P. overtog gården i 1967 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 32,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret 1974/75, kostalde er opført 1850,
1936, 1957 og 1972, lader 1936 og 1954, maskinhuse 1978 og 1989. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres ca. 150 slagtesvin, der er også 11 får. Planteproduktionens salgsafgrøde er
fabrikskartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo,
varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der
er 1 skoledreng til hjælp.

GALGEBJERGEVEJ 12, "SKOVSAGER", SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375427.
KELD JANERKA, gårdejer, født den 20.-5.-1961, søn af Cora og Flemming Janerka,
Lihme, gift den 30.-4.-1986 med Karin Primdal Tychsen, bager, født den 9.-11.-1964,
datter af Tove og Villy Tychsen, Gredstedbro. Parret har børnene: Torben, født den
27.-9.-1986 og Benny, født den 16.-2.-1988.
K.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-8.-1988
fra Inger og Bent Rasmusen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 24 ha., heraf 5 ha. hede og
plantage. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1908, kostalden fra 1932 er om- og tilbygget i 1976, løsdriftstald
og maskinhus er fra 1977, lade 1938 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 65 årskøer og 85 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner og anparter i
Sdr. Vium Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation
til høst.
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HANS SØRENSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1933, søn af Kristine (Stinne) og Andreas
Sørensen, gift den 18.-3.-1956 med Maren Sørensen, født den 21.-8.-1937, datter af
Johanne og Christian Sørensen, Nr. Vium. Parret har børnene: Erna, født den
24.-10.-1960 og Lis, født den 4.-2.-1963.
H.S. overtog gården den 1.-7.-1954 fra sine forældre, som købte den i 1926.
Ejendomsskyld 700.000.
Stuehuset er opført 1872 og løbende restaureret, kostalden er ombygget til svinestald
i 1961 og 1965, laden er fra 1966, maskinhuse 1959 og 1978. Gården drives med en
svineproduktion på 13 årssøer, der produceres ca. 220 slagtesvin, desuden er der 6
ammekøer og 12 stk. opdræt af racen Charolais. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og kold lufts tørreri.
GALGEBJERGVEJ 16, "VESTERVANG", 6893 HEMMET.
BØRGE FENSTEEN MADSEN, omtales under Hjorthusvej 3, Skjern Kommune.
B.F.M. overtog gården i marts 1972 fra Erik Olsen. Gården er udstykket fra "Hemmet
Præstegård".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1938 og restaureret 1988, kostald opført 1918 og lade
1938. Gården drives sammen med Hjorthusvej 3.
GALGEBJERGEVEJ 21,
NR.
BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75280204.
REINHOLDT JAEDEKE, gårdejer,
født den 31.-12.-1928, søn af
Othilie og Gustav Reinholdt Jaedeke, Darum, gift den 15.-12.1956 med Grete Dorthea Jensen,
hjemmehjælper, født den 19.-3.1937, datter af Signe og Kristian
Frandsen Jensen, Lydum. Parret
har børnene: Niels, født den 4.10.-1957, Svend, født den 16.1.-1969, Ole, født den 6.-4.-1961 og Peder, født den 12.-12.-1971.
R.J. er i bestyrelsen for 4H. Han overtog gården den 1.-12.-1956 fra Bertel Bertelsen.
Gården eksisterede allerede i 1867.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. og der lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostald, svinestald og lade er af ældre dato og ombygget
flere gange, maskinhuset er fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 16
årskøer og 19 stk. opdræt af racen SDM, desuden er der 2 årssøer. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, kornsilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GAMMELAGERVEJ 1, "GAMMELAGERGAARD", KNAPLUND, 6880 TARM, tlf. 75343187.
BENNY THOMSEN, fabriksarbejder, født den 11.-12.-1956, søn af Lis og Egon Thom
sen, gift den 25.-8.-1978 med Aase Jensen, lagerarbejder, født den 15.-12.-1957,
datter af Dagmar og Arne Jensen. Parret har børnene: Rene, født den 4.-8.-1978 og
Janni, født den 23.-11.-1982.
B.T. overtog gårdén den 1.-11.-1983 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 0,6 ha.
Stuehuset er opført 1887, restaureret 1987 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald
og lade er opført 1940.
GAMMELAGERVEJ 3, GAMMELAGER, 6880 TARM, tlf. 75-343102.
ARNE ESKILDSEN, gårdejer, født den 24.-10.-1945, søn af Ingeborg og Niels Eskildsen, gift den 18.-7.-1970 med Birthe Nielsen, husholdningslærer, født den 28.-4.-1948,
datter af Oda og Johannes Nielsen. Parret har børnene: Michael, født den 13.-3.-1970,
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Martin, født den 9.-2.-1973, Pia Irene,
født den 17.-10.-1974 og Thomas, født
den 28.-10.-1975.
Arne EskildsenE. driver lidt maskinsta
tion i området, han har været på Ham
merum Landbrugsskole, han er i fælles
udvalget for kvæg for Vejle Amt,
kredsrepræsentant i MD-Foods og
kredsrepræsentant i DLG. Han overtog
gården den 15.-1.-1978 fra Grethe An
dersen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 63 ha.,
heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført 1889, restaureret 1979 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført
1973 og 1978, ungdyrstald 1978, laden fra 1939 er gennemrestaureret 1982, maskinhus
opført 1966, foderhus og maskinhus 1988, der er udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen RDM. Der er 4 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 rundballepresser og der anven
des staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges lidt maskinhus. Gården drives sammen med Nørholmvej 13 og Torsbækvej 1.

GAMMELAGERVEJ 5, "HØJMO
SE" KNAPLUND, 6880 TARM,
tlf. 75-343040.
JEPPE JAKOBSEN, gårdejer,
født den 15.-7.-1934, søn af Ag
nes og Johannes Jakobsen, gift
den 4.- 8.-1962 med Anne Marie
Poulsen, husmor, født den 21.-6.1943, datter af Anne og Jens Kri
stian Poulsen. Parret har børne
ne: John, født den 9.-10.-1963,
Flemming, født den 8.-7.-1966,
Dennis, født den 1.-6.-1971 og Anne Grethe, født den 26.-11.-1977.
J.J. har været på Kærhave Landbrugsskole, han er i bestyrelsen og regnskabsudvalget
for Husmandsforeningen. Han overtog gården den 5.-1.-1974 fra Vagner Kristensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14,2 ha.
Stuehuset er opført 1962 og tilbygget og restaureret 1976, kostalden fra 1915 er
ombygget til svin i 1969, svinestald opført 1976, slagtesvinestald 1969-71, lade 1915
og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges
ca. 500 smågrise og 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og brødrug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr.
GAMMELAGERVEJ 9, KNAP
LUND, 6880 TARM, tlf. 75343197.
ELSE MARIE FRANDSEN, fabriks
arbejder, født den 25.-11.-1963,
datter af Anne og Kristian
Frandsen, bor sammen med Kar
sten Hillegsø Madsen, skrothand
ler, søn af Inger og Karl Mad
sen.
E.M.F. overtog gården den 1.-5.1989 fra Preben Kristiansen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 0,6 ha.
Stuehuset er opført 1941 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1941, svinestald 1946
og lade 1977.
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GAMMELAGERVEJ 11, "KÆRFOLD", DYRVIG, 6880 TARM, tlf. 75-343036.
ANTON ENEVOLDSEN, gårdejer, født den 13.-3.-1932, søn af Ellen og Hansi Enevold
sen, gift den 19.-2.-1966 med Kirsten Ditlevsen, medhjælpende hustru, født den
2.-3.-1938, datter af Stine og Kristian Ditlevsen. Parret har børnene: Arne, født den
14.-9.-1966, Jette, født den 15.-4.-1968, Ole, født den 31.-8.-1970 og tvillingerne Hans
og Helle, født den 5.-11.-1977.
A.E. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1965 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1925, restaureret og tilbygget 1979, kostalde er opført 1930 og
1970, svinestalden fra 1921 er ombygget til kalvestald i 1976, lade opført 1930 og
maskinhus 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 34 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
GEJLGÄRDSVEJ 2, "GLIBSTRUPGAARD", GLIBSTRUP, 6880
TARM.
HANS UHRE, gårdejer, omtales
under Glibstrupvej 22.
H.U. overtog gården d. 1.-8.-1977
fra sin far, Aage Jeppe Uhre.
Ejendomsskyld 1.310.000. Areal
65 ha., heraf 11 ha. skov og 2,8
ha. fredet hede med oldtidsmin
der og kæmpe høje.
Stuehuset er opført 1800 og lø
bende restuareret, kostald opført 1950, svinestalde 1952 og 1956, lade 1909 og 1940.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, hvede, rug, raps,
spisekartofler og ærter. Gården drives sammen med Glibstrupvej 22 og der bruges lidt
maskinstation.

GEJLGÄRDSVEJ 4, GLIBSTRUP,
6880 TARM, tlf. 75-250009.
FREDE JOHNSEN, gårdejer, født
den 26.-11.-1922, søn af Inger og
Peder Berg Johnsen, gift den 6.12.-1958 med Kristina Margrethe
Johnsen, datter af Dusine og Lau
rids Melgaard Pedersen. Parret
har børnene: Karen, født den 27.12.-1953, Peder, født den 11.-6.1959, Jens Bjarne, født den 7.-6.1962 og Hanne Marie, født den
5.-12.-1966.
F.J. overtog gården i 1951 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1926, tilbygget og restaureret 1954, kostalde opført 1930 og 1954,
laden fra 1930 er udvidet i 1949 og maskinhuset er fra 1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 4 årskøer af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og der
produceres ca. 60 slagtesvin og der er 16 ungkreaturer af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og plansilo.

GEJLGÅRDSVEJ 5, "SOLVANG", GLIBSTRUP, 6880 TARM, tlf. 75-270189.
LAURIDS BUNDGAARD, gårdejer, født den 4.-7.-1926, søn af Anna Kirstine og Niels
Bundgaard, gift den 23.-8.-1954 med Karen Marie Larsen, medhjælpende hustru, født
den 8.-7.-1931, datter af Kristiane og Johannes Larsen. Parret har børnene: Niels,
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født den 16.-12.-1957, Johannes,
født den 24.-6.-1959 og Jens,
født den 9.-8.-1965.
Laurids Bundgaard har været på
Ladelund Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-1.-1955
fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
35,5 ha., heraf 5,5 ha. eng og
5,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1840 og lø
bende restaureret, kostalden fra 1964 er ombygget til svinestald i 1985, mellembyg
ningen er fra 1972, svinestald 1964, silohus, lade og foderhus 1909 og maskinhuse 1960
og 1976. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug og hvede. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo, brændefyr og vindmølleanparter i Lyne Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GL. BORRISVEJ 10, "BAKKEGAARD", ØRBÆK, 6880 TARM,
tlf. 75-343095.
JENS JEPPESEN JENSEN, gård
ejer, født den 26.-9.-1921, søn af
Otilia Krogh og Kresten Jensen,,
gift den 29.-9.-1956 med Asta
Ragnhild Jensen, medhjælpende
hustru, født den 24.-2.-1929, dat
ter af Dorthea og Knud Pagh Jen
sen. Parret har sønnen Christian
Thorkild, født den 23.-12.-1959.
J.J.J. overtog gården den 1.-9.-1956 fra sin far, nuværende ejer er 7. generation.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 49,5 ha., heraf ca. 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1932 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade er opført
1932 og maskinhus 1942/43. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, plan
silo, kold og varm lufts tørreri samt halmfyr.

GL. BORRISVEJ 12, ØRBÆK, 6880 TARM.
KRESTEN HVELPLUND, gårdejer, født den 4.-9.-1951, søn af Johanne og Jens
Hvelplund, gift den 4.-8.-1979 med Anne Marie Kristiansen, sygeplejerske, født den
21.-6.-1957, datter af Klara og Jens Kristiansen. Parret har børnene: Karina, født den
13.-2.-1980, Kasper, født den 25.-11.-1982 og Troels, født den 26.-1.-1985.
K.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1979 fra
sin far, nuværende ejer er 6. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 10 ha. skov, mose
og eng. Desuden er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1976, kostalde er opført 1930 og 1979, kalve
stald 1930, lade 1968, mskinhus 1974 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 52 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er kartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsanlæg,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er 1 skoledreng til hjælp.
GL. BORRISVEJ 14, "ØRBÆKGÅRD", HOVEN, 6880 TARM.
HELGE BERTHELSEN, gårdejer, født den 7.-12.-1924, søn af Ane Jensine og Hans
Berthelsen, Hoven, gift den 11.-5.-1949 med Edith Pagh, født den 28.-6.-1923, datter
af Dagmar og Åge Pagh, Sdr. Grene. Parret har børnene: Hans Åge, Jørgen og Anne
Dagmar.
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Ladelund Landbrugsskole, han
har været medlem af landbrugs
rådet, er i bestyrelsen for Su
perfos og i bestyrelsen for He
deselskabet samt formand for
Hoven Plantage. Han overtog
gården i 1949 fra sin far. Går
den har være ti slægtens eje
siden 1792, muligvis længere.
Areal 100 ha.
Stuehuset er opført 1913 og lø
bende moderniseret, gårdens
avlsbygninger er bygget 1970-79 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er spisekartofler,
læggekartofler, fabrikskartofler, frø, ærter, raps og korn. På gården er der de nødven
dige maskiner til gårdens drift, bl.a. vandingsanlæg og desuden er der tårnsilo, plansilo
og varm lufts tørreri. Der er 1 fast medhjælper samt løs medhjælp i høstperioderne.

GL. BORRISVEJ 16, HOVEN, 6880 TARM, tlf. 75-343038.
ANDERS FÆRGE, gårdejer, født den 24.-8.-1930, søn af Marie og Jens Færge, Opsund, gift den 28.-5.-1961 med Dagny Klokmose, født den 2.-4.-1933, datter af Marie
og Kristian Klokmose, Opsund. Parret har børnene: Mette Marie, født den
14.-11.-1961, Inger, født den 14.-8.-1963, Jens, født den 14.-10.-I964, Kristian, født
den 25.-10.-1965 og Else, født den 4.-12.-1966.
A.F. overtog gården i marts 1958 fra Bernt Berntsen, A.F. ejede gården sammen med
sin bror indtil 1964.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført efter en brand i 1940, kostald, svinestald og lade er fra 1930.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg, rug og raps. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet og der er vindmølleanparter i Hemmet
Vindmøllelaug.
GL. BOTOFTEVEJ 2, VOSTRUP,
6880 TARM, tlf. 97-374019.
HANS OLESEN JESSEN, gårdejer,
født den 16.-6.-1921, søn af Ka
ren og Jess Christian Jessen, gift
i 1956 med Anna Jessen, med
hjælpende hustru, født den
7.-10.- 1913.
H.O.J. har været på Tommerup
Højskole med landbrugsfag. Han
overtog gården i 1956.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
56 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 16 ha. hede, skov og moras.
Stuehuset er opført 1895 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra
1938, laden er tilbygget i 1956 og maskinhuset er fra 1987. Gården drives med en
svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri.

GL. BOTOFTEVEJ 3, "GL. BOTOFT", VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374125.
MARTIN KLYNGE, gårdejer, født den 6.-1.-1937, søn af Gudrun og Peder Klynge, gift
den 17.-12.-1960 med Mary Kongsgaard, medhjælpende hustru, født den 10.-3.-1937,
datter af Johanne og Ejnar Kongsgaard. Parret har børnene: Connie, født d. 2.-2.-1962
og Lene, født den 29.-10.-1967.
M.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra
Knud Thomsen.
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Ejendomsskyld 990.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 24 ha. ved jordfordeling, der er 15
ha. eng med vedvarende græs.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, kostalden fra 1936 er ombygget til
svinestald i 1974, svinestalde er opført 1936 og 1973, maskinhus 1971. Gården drives
med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp.
GL. HOUMVEJ 4, 6893 HEM
MET, tlf. 97-375405.
JØRGEN TOFT CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 9.-2.-1934,
søn af Kathrine og Peder Toft
Christensen, Bælum, gift d. 23.11.-1957 med Inge Marie Rasmus
sen, fru, født den 5.-1.-1932,
datter af Petrunella og Kristian
Rasmussen, Hjernild. Parret har
børnene: Alice, født den 1.-9.1958, Johannes, født den 28.10.-1959, Erik, født den 24.-4.-1963, Peter, født den 31.-1.-1969 og Solveig, født den
31.-3.-1974.
J.T.C. er medlem af Menighedsrådet ved Hemmet Kirke. Han overtog gården den 1.11.-1967 fra Vagn Vestergaard. Gården kan føres tilbage til omkring 1800.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostalden er ombygget flere gange senest i 1975, laden er
fra 1920'erne og maskinhuset fra 1950 er udvidet i 1970. Gården drives med en kvæg
produktion på 24 årskøer og 26 stk. opdræt af racen SDM, desuden er der 2 Nordbag
ger. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og 1 sprink
lervandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
GL. SKOLEVEJ 20, 6893 HEM
MET, tlf. 97-375509.
JENS PEDER HOLK, gårdejer,
født den 6.-3.-1952, søn af Marie
(Mie) og Jens Pedersen Holk,
Vostrup, bor sammen med Susan
ne Madsen, født den 10.-4.-1952,
datter af Ebba og Orla Madsen,
Hjerting. Parret har børnene: Rik
ke, født den 1.-7.-1973, Bettina,
født den 5.-1.-1975, Alette, født
den 14.-6.-1979 og Nikolaj, født
den 28.-10.-1989.
J.P.H. er landbrugsmedhjælper, han har væet på Borris Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-1.-1980 fra Chr. Mikkelsen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, kostald og lade er ligeledes fra 1973 og maskinhuset 1975.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg og kartofler. Der
er 1 markvandingsanlæg.
GLIBSTRUPVEJ 19, GLIBSTRUP, 6880 TARM, tlf. 75-250045.
HANS PEDER CHRISTENSEN, gårdejer, født den 10.-8.-1927, søn af Thora og Kresten
G. Christensen, gift den 27.-3.-1956 med Martha Nielsen, medhjælpende hustru, født
den 2.-2.-1934, datter af Anna og Anthon P. Nielsen. Parret har børnene: Lisbeth,
født denl9.-7.-1958 og tvillingerne Sten og Gert, født den 17.-10.-1961.
H.P.C. har været på Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956, da han
købte jorden af Svend Lillebæk.
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Glibstrupvej 19's ejendomsskyld
er 870.000. Areal 21,4 ha., heraf
tilkøbt ialt 6,6 ha., der er 1,1
ha. eng. Der er forpagtet 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1956 og lø
bende restaureret, kostalden fra
1956 er ombygget til svinestald i
1986, lade opført 1965, maskin
hus 1970 og der er gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
rug, hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 fodersilo
og anparter i Lyne Vindmøllelaug.

GLIBSTRUPVEJ 22, "BAKKEGAARDEN", GLIBSTRUP, 6880 TARM,
tlf. 75-250066.
HANS UHRE, gårdejer, født den
25.-12.-1934, søn af Bodil Marie
og Aage Jeppe Uhre, gift den
2.-8.-1958 med Betty Hansen,
medhjælpende hustru, født den
14.-3.-1934, datter af Ellen og
Folmer Hansen. Parret har bør
nene: Aage, født den 10.-5.-1962
og Karen, født den 6.-6.-1965.
H.U. har været på Thune Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra Svend
Lillebæk.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 27 ha.
Stuehuste er opført 1870 og løbende restuareret, kostald, svinestald og lade er opført
1917 og de bruges nu som lagerplads, desuden er der maskinhus. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg, hvede, rug, raps, konsumkartofler og
ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives sammen med Gejlgårdsvej
2, der bruges lidt maskinstation.
GLIBSTRUPVEJ 25, GLIBSTRUP,
6880 TARM, tlf. 75-250193.
HANS ÅGE PEDERSEN, gårdejer,
født den 12.-8.-1945, søn af Jo
hanne og Sigurd Pedersen, gift
den 5.-11.-1967 med Karla Marie
Kristensen, kogekone, født den
16.-1.-1947, datter af Inge Marie
og Hans Peter Kristensen. Parret
har børnene: Gitte, født den 21.3.-1968 og Heine, født den 3.5.-1969.
H.Å.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1968 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 42,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973, kostalde 1927, kalvestald og lade 1940 samt maskinhus 1978.
Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 41 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvan
dingsmaskiner og anpart i Lyne Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

GL. SKULDBØLVEJ 3, BANDSBØL, 6893 HEMMET, tlf. 97-375342.
KAJ PAGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 14.-1.-1944, søn af Pouline Helene og
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den 6.-3.-1947, datter af Herlich Katharine og Claus Friedrich Borg, Nordfrisland,
Tyskland. Parret har børnene: Lene, født den 20.-10.-1966, Else Marie, født den
29.-8.-1968, Britta, født den 5.-10.-1971 og Kristen, født den 11.-12.-1975.
K.P.N. overtog gården den 1.-8.-1966 fra sine forældre, som købte den i 1931.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1850 og omfattende restaureret senere, kostald opført
1956, lade, maskinhus og roehus 1972. Gården drives med en ammekobesætning på 25
ammekøer og 25 stk. opdræt. Der er 1 traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.

GL. SKULDBØLVEJ 6, BANDSBØL, 6893 HEMMET, tlf. 97-375067.
HANS BLOCK JENSEN, gårdejer, født den 5.-3.-1906, søn af Nielsine Kirstine og
Mads Jensen, Bandsbøl, gift den 1.-12.-1933 med Anne Marie Nielsen, født den
26.-12.-1902, datter af Maren og Niels Nielsen, Hanning. Parret har børnene: Emil,
født den 25.-11.-1934, Lisbeth, født den 11.-7.-1939 og Inger, født den 20.-4.-1945.
H.B.J. overtog gården i marts 1934 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., der er tilkøbt en del jord.
Stuehuset er opført 1915 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1915, 1958 og
1962, hvor der også blev bygget roehus, laden fra 1915 er senere udvidet og maskinhu
set er fra 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 15 ungdyr og 15
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og roer.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri.

GR1MLUNDVEJ 2, "NØRREGAARD",
GRIMLUND, 6880 TARM, tlf. 75343019.
JENS EGELUND ANDERSEN, gårdejer,
født den 10.-6.-1941, søn af Marit og
Christian Andersen, gift d. 19.-11.-1966
med Birte Andersen, gårdejer, født den
28.-5.-1946, datter af Rigmor og Sofus
Pedersen. Parret har sønnen Christian,
født den 16.-4.-1974.
J.E.A. har været på Bygholm Landbrugs
skole. Han overtog gården den 15.-3.1983 fra Helge Engstrøm Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 68 ha., heraf 13,8 ha. skov. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1932, restaureret 1983 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1937
er ombygget i 1987, svinestalden fra 1937 er ombygget til høns i 1987 og nyt hønsehus
samme år, maskinhuset er fra 1985 og der er gastæt silo. Gården drives med en skra
beægproduktion, der er ca. 9.000 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede,
raps, ærter og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, fodersilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
GRIMLUNDVEJ 4, "GRIMLUNDGAARD", GRIMLUND, 6880 TARM,
tlf. 75-343024.
MARTIN LYSTBÆK, gårdejer,
født den 11.-11.-1924, søn af
Gunda Johanne og Jens Kristian
H. Pedersen Lystbæk, gift den
30.-12.-1950 med Signe Høj Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født den 21.-12.-1927, datter af
Ane Pedersen. Parret har børne
ne: Peter Kristian, født d. 11.2.-1952, Anne-Grethe, født d. 12.-5.-1954, Gunda Johanne, født d. 11.-1.-1957, Karen
Lisbeth, født den 30.-3.-1962 og Inge-Marie, født d. 8.-9.-1963 og død d. 10.-10.-1979.
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M.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1950 fra
Hans Lykke Kristensen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 56 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opføret 1770 og restaureret 1973, kostalden fra 1957 er ombygget til
høns i 1983, hestestalden er fra 1900, svinestald 1957, hønsehus 1963, kartoffelkælder
1959, laden fra 1906 er løbende vedligeholdt og maskinhuset er fra 1970. Gården dri
ves med en skrabeægproduktion, der er 6.500 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, byg, havre, fabrikskartofler og spisekartofler. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 3 joinseringsmaskiner til rensning af luften i hønse
husene, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet og der er lidt løst medhjælp.
GRIMLUNDVEJ 6, GRIMLUND,
6880 TARM.
CHRISTIAN DRØGEMULLER,
gårdejer, født den 31.-1.-1927,
søn af Henny og Alfred Drøgemuller, gift den 31.-1.-1957 med
Grete Nielsen, medhjælpende hu
stru, født den 10.-2.-1936, dat
ter af Johanne og Marius Niel
sen. Parret har børnene: Henning,
født den 24.- 11.-1957, Karen
Johanne, født d. 1.-9.-1959, Jan,
født den 4.-12.-1960, Ole, født
den 18.-6.-1962 og Birthe, født den 9.-10.-1964.
C.D. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården i 1961 fra Børge Juul
Hansen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 4 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1949, restaureret 1979 og løbende vedligeholdt, kostald og lade er
opført 1949, maskinhus 1960 og svinestald 1969. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af havre, ærter og hvede. Der er 2 traktorer og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges til høst.

GRIMLUNDVEJ 8, "HEDEVANG",
GRIMLUND, 6880 TARM, tlf.
75-343148.
PEDER DALAGER SØRENSEN,
gårdejer og fabrikant, født den
14.-6.-1940, søn af Thora og Jens
Dalager Sørensen, gift d. 1.-10.1966 med Inger Sørensen, med
hjælpende hustru, født den 8.6.-1944, datter af Karen og
Svend Sørensen. Parret har bør
nene: Jens, født den 12.-8.-1966,
Per, født den 31.-1.-1969 og Sven,

født den 25.-2.-1974.
P.D.S. er fabrikant for buehaller, han har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-1.-1975 fra Anders Vind.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38 ha. og der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1941 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1941 og 1968,
svinestald 1941, ammekostald 1975, lade 1980, maskinhus 1977 og der er gastæt silo.
Gården drives med en ammekobesætning på 30 ammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr. Sønnerne Sven og Per hjæl
per på gården og med fabrikationen, P.D.S. bor på Påbøl Plantagevej 4-5, hvor selve
fabrikken ligger.
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GRØNSIGVEJ 2, "HEDEGÅRD", FOERSUM, 6880 TARM.
NIELS NYGÅRD PEDERSEN, gårdejer, omtales under Vardevej 86.
N.N.P. overtog gården i 1985 fra Ole Pagaard Nielsen, Tarm.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 60 ha., heraf 10 ha. skov.
Gården drives sammen med Vardevej 86 og Fladhøjvej 8.

GRØNS1GVEJ 4, FOERSUM,
6880 TARM, tlf 97-372347.
HENRY LAURIDSEN, efterløns
modtager, født den 4.-1.-1928,
søn af Frida og Jens Lauridsen,
Foersum, gift den 5.-11.-1953
med Mary Olesen, husassistent,
født den 21.-11.-1934, datter af
Mathilde og Karl Olesen, Ådum.
Parret har børnene: Hans, født
den 19.-11.-1955, Lis, født den
9.-2.-1959 og John, født den 3.12.-1961.
H.L. er tidligere træindustriarbejder og har været på Borris Landbrugsskole. Han
overtog gården den 15.-10.-1953 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 13,8 ha., heraf 1,5 ha. hede. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, svinestalden fra 1914 er ombygget i
1956 og laden er fra 1914. Gårdens besætning er på 2 moderfår. Der er 1 traktor.

GRØNSIGVEJ 6, "GRØNSIG", FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97-371558.
TAGE KRISTENSEN, gårdejer, født den 19.-1.-1931, søn af Signe og Aksel Krisensen,
Tarm, gift den 12.-5.-1954 med Martha Solsø Thomsen, født den 11.-4.-1933, datter af
Ingeborg og Peter Solsø Thomsen, Fasterlund. Parret har børnene: Poul Aksel, født
den 16.-3.-1955, Gunner, født den 27.-10.-1957, Carsten, født den 25.-5.-1960 og
Ellen, født den 6.-7.-1964.
T.K. overtog gården den 1.-4.-1954 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som er udstykket fra bedstefaderens ejendom.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1916, kostalden fra 1914 er moderniseret flere gange, senest i
1975, da den blev indrettet til svinestald, laden er fra 1950 og maskinhus 1980. Går
den drives med en svineproduktion på 80 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
GRÅHEDEVEJ 1, GRÅHEDE, 6880 TARM, tlf. 97-376054.
ARNE HAAS, gårdejer, født den 12.-7.-1937, søn af Augusta og Nis Petersen Haas,
Holsted, gift den 24.-10.-1962 med Kirsten Pedersen, overassistent, født den 1.-4.1941, datter af Helga og Julius Larsen Pedersen, Lindknud. Parret har børnene: Eva,
født den 15.-10.-1963 og Bodil, født den 22.-3.-1968.
A.H. overtog gården den 1.-11.-1964 fra Jens Klokmose Nielsen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1972, svinestaldene er udbygget og maskinhuset er fra 1977.
Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
GRÅHEDEVEJ 2, "NEDERBYGÅRD", NEDERBY, 6880 TARM, tlf. 97-376014.
JENS NEDERBY, gårdejer, født den 2.-7.-1930, søn af Ane og Niels Nederby, gift den
31.-3.-1962 med Ruth Åndersen, idrætslærer, født den 3.-12.-1936, datter af Anne og
Hans Andersen, Viuf.
J.N. har været på Borris Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet i Ådum
Sogn og har været i kommunalbestyrelsen i Egvad Kommune. Han overtog gården i
1960 fra sin far, nuværende ejer er mindst 7. generation på gården, som indtil 1780
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kirke. Flere gårde og det mest
af kirkebyen (Ådum) er udstyk
ket fra "Nederbygård".
"Nederbygård"s ejendosmskyld er
1.200.000. Areal 68 ha., heraf
3,7 ha. eng og 4 ha. hede.
Stuehuset er opført 1863 og lø
bende restaureret, kostalden fra
1914 er indrettet til løsdriftstald
i 1967, laden fra 1914 er ombyg
get i 1957, maskinhus opført
1975 og der er foderhus samt
gylletank. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps
og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og tårnsilo.

GRÅHEDEVEJ 4, "GL. PRÆSTEGAARD", NEDERBY, 6880 TARM,
tlf. 97-376105.
OVE JOHNSEN, gårdejer, født
den 30.-7.-1938, søn af Nielsigne
Marie og Matias Chr. Johnsen,
gift den 6.-4.-1962 med Gerda
Madsen, medhjælpende hustru,
født den 7.-10.-1938, datter af
Maren og Mads Madsen. Parret
har sønnen Mikael, født den 27.7.-1974.
O.J. driver maskinstation, han
har været på Borris Landbrugsskole, er i bestyrelsen for Skjern-Tarm Landboforening
og medlem af kommunalbestyrelsen. Han overtog gården den 1.-4.-1962 fra Kresten
Østergaard Mikkelsen.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 16 ha. og der er forpagtet 120
ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og tilbygget og restaureret senest i 1976, ungdyr
stald er opført 1974, 3 svinestalde og lade i 1977, maskinhus 1974 og der er gylletank
samt gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der produceres
ca. 1.500 slagtesvin, desuden er der 8 ammekøer, 8 ungdyr, 5 slagtekalve og 1 avlstyr.
Planteproduktionens salgafgrøder er fabrikskartofler, konsumkartofler, raps, ærter og
hvede. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 7 vandingsmaskiner. På gården er 2 del
tids ansatte og 2 sæsonarbejdere. Gården drives sammen med Strømmesbølvej 15, der
har 70 ha.
GRÅHEDEVEJ 6, GRÅHEDE,
6880 TARM, tlf. 97-376156.
SVEND BUNDGÅRD HANSEN,
gårdejer, født den 14.-4.-1949,
søn af Anne Petra og Poul Helge
Bundgård Hansen, Gråhede, gift
den 13.-4.-1974 med Anni Peder
sen, født den 5.-2.-1948, datter
af Valborg og Jens Christian Pe
dersen, Sdr. Resen. Parret har
børnene: Maiken, født den 22.-5.1975 og Allan, født den 26.-12.1979.
S.B.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården i 1975 fra sine
forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 7,7 ha.
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Stuehuset er opført 1885, om- og tilbygget 1959, farestald opført 1983, 2 gamle høn
sehuse er ombygget til svinestald i 1978,. sostald, gammel kostald og svinestald er
ombygget i 1965, laden fra 1927 er ombygget i 1965, maskinhuset er fra 1981 og der
er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca.
2.000 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Gården drives som familiebrug.

GRÅHEDEVEJ 7, "LÆGÅRDEN", GRÅHEDE, 6880 TARM, tlf. 97-376361.
BJARNE BUNDGAARD HANSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1959, søn af Doris og
John Bundgaard Hansen, Serup, gift den 17.-4.-1982 med Bodil Marie Jespersen, køk
kenleder, født den 21.-7.-1956, datter af Signe og Niels Jespersen, Herborg. Parret
har børnene: Tommy, født den 31.-7.-1983 og Helge, født den 3.-6.-1985.
B.B.H. er centerleder på Ådum Datastue, han har været på Borris og Asmildkloster
landbrugsskoler, er i bestyrelsen for Landsforeningen af Danske Svineproducenter og
er medlem af det lokale læplantningslaug. Han overtog gården den 1.-6.-1983 fra
Rasmus Rasmussen, Tarm.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26,3 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, kostalden fra 1936 er indrettet til
svinestald i 1976, s vinestalde er opført 1918, 1983 og 1985, maskinhus 1986 og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.000
smågrise, desuden er der 7 moderfår af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps og frøgræs. Der er
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og
plansilo. På gården er 1 fast medhjælper.

GRÅHEDEVEJ 8, "SKODSTOFT",
GRÅHEDE, 6880 TARM, tlf. 97376046.
PETER KRISTIAN KJÆR, gård
ejer, født den 11.-9.-1931, søn
af Ånne og Thorvald Kjær, Sdr.
Vium, gift den 18.-5.-1959 med
Grethe Jeppesen, født den 17.7.-1935, datter af Erna og Ejnar
Jeppesen, Kvong. Parret har bør
nene: Thorvald, født den 21.-5.1962 og Jens Kristen, født den
19.-7.-1964.
P.K.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 16.-4.-1959
fra Kristian Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 23,7 ha. hede og der er 1 ha.
eng.
Stuehuset er opført 1950, tilbygget 1975 og senere restaureret, kostalden fra 1950 er
ombygget til svinestald i 1978, hvor der også blev bygget lade og foderhus, svinestalden er fra 1965 og maskinhus 1969. Gården drives med en svineproduktion på 40
årssøer, der sælges ca. 450 smågrise og 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plan
silo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset.
GRÅHEDEVEJ 9, GRÅHEDE, 6880 TARM, tlf. 97-376026.
POUL ERIK JØRGENSEN, gårdejer, født den 21.-7.-1940, søn af Karen og Hans
Spangsberg, Ådum, gift den 31.-10.-1964 med Ingrid Irene Høj Laurdisen, medhjælpen
de hustru, født den 4.-7.-1941, datter af Sofie og Lars Høj Lauridsen, Gråhede. Parret
har børnene: Lone, født den 16.-8.-1965, Lars, født den 8.-2.-1969 og Bjarne, født den
4.-1.-1971.
P.E.J. har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1972
fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, men sandsynligvis
går slægtens ejerskab længere tilbage, LI.H.L.s bedsteforældre opdyrkede en del hede,
de er omtalt på "Kongenshus".
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Gråhedevej 9's ejendomsskyld er
1.500.000. Areal 65 ha., heraf
tilkøbt 4 ha., der er 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1892 og lø
bende restaureret, kostalden fra
1910 er udvidet flere gange, se
nest i 1973, ungdyrstald opført
1978, svinestald og lade 1910,
maskinhus 1984 og der er uden
dørs køresiloer og gylletank. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 52 årskøer, 83 ungdyr og
25 slagtekalve af racen SDM.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og kold lufts tørreri.
På gården er 1 fast medhjælper, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
GRÅHEDEVEJ 10, GRÅHEDE,
6880 TARM, tlf. 97-376091.
NIELS DITLEV SYLVESTERSEN,
gårdejer, født den 7.-3.-1943, søn
af Anna Marie og Ingeman Syl
vestersen, Sdr. Vium, gift den
29.-2.-1964 med Kirsten Ander
sen Thomasberg, født den 25.6.-1943, datter af Karen og Ha
raid Andersen Thomasberg, 0.
Hornum. Parret har børnene:
Karin, født d. 27.-5.-1964, Britta, født d. 11.9.-1965 og Ingeman, født d. 21.-11.-1966.
N.D.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1968 fra
Anna og Håkon Pedersen. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 29 ha.,
der er 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret 1975, kostalden fra 1965 er udbygget i 1978,
lader er opført 1892 og 1950, maskinhus 1973 og der er køresilo samt gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af ra
cen RDM. Planteproduktionens salgafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1
vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

GUNDESBØLHEDEVEJ 1, GUNDESBØL, 6880 TARM, tlf. 97376267.
JAKOB DAHL JENSEN, husmand,
født den 1.-12.-1920, søn af An
ni og Niels Christian Jensen,
Timring, gift den 2.-11.-1951
med Dagny Christine Jakobsen,
født den 8.-5.-1930, datter af
ElseMarie og Bertel Jakobsen,
Visby. Parret har børnene: Jør
gen, født den 14.-12.-1952,
Bendt, født den 20.-3.-1954, Es
ther, født den 7.-1.-1958, Orla, født den 19.-4.-1964 og Tonny, født den 12.-11.-1968.
J.D.J. overtog gården i 1951 fra jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 19,8 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1951 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1951 er ombygget
efter brand i 1971, svinestald opført 1951 og roehus 1971. Gården drives som alsidigt
landbrug med en ammekoproduktion på 34 ammekøer, 7 ungdyr og 20 slagtekalve af
racerne RDM og Limousine, desuden er der 10 tyrekalve, 20 moderfår og 27 lam. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 vandings
maskine og fodersilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

-38GUNDESBØLHEDEVE3 5, GUNDESBØL, 6880 TARM, tlf. 97-376205.
VILLY DAMMARK NIELSEN, gårdejer, født den 20.-6.-1936, søn af Karoline Kirstine
Dammark og Karl Kristian Marius Nielsen, gift den 12.-8.-1966 med Sine Langhoff,
medhjælpende hustru, født den 6.-2.-1941, datter af Marie og Kristian Langhoff.
Parret har børnene: Knud Erik, født den 4.-1.-1962, tvillingerne Gitte og Gert, født
den 12.-10.-1966, Anni, født den 20.-4.-1970 og Preben, født den 23.-11.-1976.
V.D.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra
sin far.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 20,6 ha.
Stuehuset er opført 1937, restuareret 1975 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført
1937 og 1974, svinestalden fra 1965 er ombygget til ungkreaturstald i 1976, lade og
maskinhus er fra 1974. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsso. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 vandingsmaskine. Sønnen Preben er medhjælper.

GUNDESBØLHEDEVEJ 11, GUN
DESBØL, 6880 TARM, tlf. 97376186.
KARLO ELSGÄRD ESKILDSEN,
gårdejer, født den 8.-12.-1943,
søn af Ingeborg Marie og Niels
Christian Eskildsen, gift den 15.7.-1977 med Doris Christiansen,
medhjælpende hustru, født den
5.-5.-1955, datter af Karen An
drea og Anders Poulsen Christi
ansen,. Parret har børnene:
Evald, født den 24.-1.-1980, Bente,
født den 6.-5.-1928 og Dagmar, født den 2.-10.-1985.
D.C. er medlem af Menighedsrådet, hun er formand for 4H i Ådum og i kredsbestyrel
sen for 4H.
K.E.E. driver lidt maskinstation, har været på Hammerum Landbrugsskole og er i
kredsbestyrelsen for husmandsforeningen samt i den lokale husmandsforenings besty
relse. Han overtog gården den 1.-1.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 57,8 ha., heraf tilkøbt ialt 38 ha. og der er forpagtet
11 ha.
Stuehuset er opført 1936, restaureret 1989 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1936
er ombygget til beboelse i 1952, kostalde er opført 1967 og 1969, svinestald 1961,
ungdyrstald og lade 1973, maskinhus 1983 og der er gylletank og gastæt silo. Gården
drives med en kvægproduktion på 51 årskøer, 52 ungdyr og 37 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgafgrøder er korn og ærter. Der er 5 traktore, 1 meje
tærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo og varmegenindvindingsanlæg til stuehuset og til
varmt vand. På gården er 1 fast medhjælper.

GUNDERSBØLVEJ 7, "GUNDERSBØLGAARD", GUNDERSBØL,
6893 HEMMET, tlf. 97-375079.
HENNING KOBBERØ, gårdejer,
født den 16.-8.-1933, søn af Mar
ta Margrethe og Christian Chri
stensen Kobberø, gift den 26.-9.1959 med Birthe Villadsen, pleje
hjems afløser, født den 17.-1.1938, datter af Kristiane og
Svend Aage Villadsen. Parret har
børnene: Kristian, født den 31.-5.1960, Ea, født den 14.-6.-1962
og Hanne, født den 12.-11.-1967. H.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 11,-7.-1966 fra sin far.
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Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 64,8 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er 14,3 ha.
fredskov.
Stuehuset er opført 1876 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1942,
svinestald 1967 og maskinhus 1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, byg, hvede, raps, ærter og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 van
dingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
GUNDESBØLVEJ 10,"GUNDES
BØL", GUNDESBØL, 6893 HEM
MET, tlf. 97-375081.
KRISTIAN VAD, gårdejer, født
den 19.-11.-1926, søn af Maria
og Niels Vad, gift den 2.-4.-1956
med Elly Madsen, medhjælpende
hustru, født den 30.-5.-1936, dat
ter af Anna og Sigurd Madsen.
Parret har børnene: Maria, født
den 5.-3.-1958 og Dorrit, født
den 20.-4.-1960.
K.V. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1955 fra Jens Jakob Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., der er 2,2 ha. skov og
7,7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og løbende restaureret, kostalden fra 1960 er ombygget til
svinestald i 1984, svinestald og lade er opført 1968 og maskinhus 1974. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 900 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
rajgræs og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GUNDESBØLVEJ 12, 6893 HEMMET, tlf. 97-375431.
BENT MØLLER NIELSEN, gård
ejer, født den 22.-7.-1940, søn af
Klara Nielsine og Niels Bøje Niel
sen, Lyne, gift den 30.-1.-1971
med Rosa Elisabeth Lauridsen,
sygehjælper, født den 22.-7.-1951,
datter af Ida Elinora og Niels
Christian Lauridsen, Tinghøj. Par
ret har børnene: Lajka, født den
10.-7.-1971, Anita, født den 24.10.-1973 og Karina, født den 6.3.-1980.
B.B.M. nedfælder amoniak for Hiibschmann. Han overtog gården i 1965 fra Augustinus
Andersen. Gården er udstykket fra "Fusgård" omkring 1958.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1958, kostald, svinestald, lade er ligeledes fra 1958, laden er
ombygget til stald i 1968 og maskinhuset er fra 1986. Gården drives med en svinepro
duktion på 3 årssøer, der produceres ca. 50 slagtesvin, desuden er der 6 ammekøer og
20 stk. opdræt af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GUNDESBØLVEJ 14, "ØSTERGAARD", GUNDESBØL, 6893 HEMMET, tlf. 97-375036.
BØRGE OG FRODE JENSEN, gårdejere.
F.J. er født den 28.-6.-1934 og B.J. den 13.-11.-1928, sønner af Karen og Jens
Kristian Jensen.
Brødrene overtog gården den 1.-7.-1960 fra deres mor.

-w"Østergaard"s ejendomsskyld er
960.000. Areal 39,7 ha., heraf
tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1871 og lø
bende vedligeholdt, kostalde er
opført 1871 og 1963, svinestalden fra 1871 er ombygget til
kalvestalde i 1987, lade opført
1949 og maskinhus 1974. Gården
drives med en kvægproduktion
på 18 årskøer, 17 ungdyr og 12
slagtekalve af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
korn og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

GUNDESBØLVEJ 16, "BLÆSBJERG", GUNDESBØL, 6893
HEMMET, tlf. 97-375065.
ARNE OG BØRGE MORTENSEN,
gårdejere.
A.M. er født den 7.-10.-1930 og
B.M. den 23.-2.-1937, sønner af
Hedvig og Henrik Mortensen.
Brødrene overtog gården i 1962
fra deres far.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
80 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1976, kostalde er opført 1920 og 1967, svinestald og lade er opført 1920,
maskinhuse 1976 og 1986 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 30 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer og
der produceres ca. 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts
tørreri og der er anparter i Lyne Vindmøllelaug.

GUNDESBØLVEJ 17, GUNDESBØL, 6893 HEMMET, tlf. 97-375114.
ERNST PAGAARD, landmand, født den 12.-8.-1928, søn af Kirstine og Thomas
Pagaard, gift den 20.-9.-1957 med Lilly Mejlvang, medhjælpende hustru, født den
12.-10.-1935, datter af Marie og Kristian Mejlvang. Parret har børnene: Jan Ove, født
den 14.-6.-1958, Vita, født den 14.-7.-1959, Allan, født den 12.-4.-1961, Gurli, født
den 5.-10.-1963, Randi, født den 12.-10.-1968 og Netsy, født den 6.-4.-1978.
E.P. overtog gården den 20.-6.-1957 fra Harry Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 63,3 ha., heraf tilkøbt 35,5 ha. og der er forpagtet 55
ha.
Stuehuset er opført 1953, tilbygget og restaureret senest i 1978, kostalde er opført
1953 og 1967, garage 1961, halmlade 1969, maskinhus 1986 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 24 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker og 2 vandingsmaskiner. Sønnen Jan Ove hjælper til på gården.
GUNDESBØLVEJ 21, "ØSTERVANG", 6893 HEMMET, tlf. 97-375220.
KURT EJNER LARSEN, gårdejer, født den 16.-4.-1957, søn af Magny og Henry O.
Larsen, Starup, gift den 27.-9.-1980 med Lilly Edel Irene Larsen, medhjælpende
hustru, født den 23.-3.-1957, datter af Jensine Larsen, Viflinge. Parret har børnene:
Tina, født den 1.-1.-1974, Karl, født den 26.-7.-1980, Svend, født den 6.-7.-1983,
Henry, født den 9.-11.-1986 og Jens, født den 26.-12.-1989.
K.E.L. har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1981
fra Laurids Rahbek. Gården blev udstykket fra "Blæsbjerg" i 1953.
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"Østervang"s ejendomsskyld er
950.000. Areal 29,9 ha. og der
er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1953, kostal
de 1953, 1981 og 1989, lade
1953, maskinhus 1960, foderhus
1989 og der er udendørs køresilo
samt gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 62
årskøer, 63 ungdyr og 32 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 2 vandingsmaskiner og
der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HEDEGÅRDSVEJ 2, "HEDEGÅRD",
SKODSBØL, 6880 TARM, tlf. 97376305.
KARL STENHØJ HANSEN, land
mand, født den 13.-11.-1956, søn
af Karen og Kristen Peder Han
sen, gift den 9.-7.-1983 med Lis
beth Byskov Moeskjær Hansen,
kontorassistent, født den 11.-2.1960, datter af Gerda og Ejnar
Moeskjær. Parret har børnene:
Anders, født den 31.-3.-1986 og
Mads, født den 29.-8.-1988.
K.S.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1981 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36,9 ha. og der er forpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført 1980, laden fra 1924 er restaureret senest i 1989, maskinhuset er
fra 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af rajgræs, korn,
fremavlskartofler, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm
og kold luft tørreri, kombifyr og anparter i Ådum Vindmøllelaug. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

HEDEGÅRDSVEJ 6, "SKODSBØLGAARD", SKODSBØL, 6880 TARM,
tlf. 97-376124.
ANDREAS LUND PEDERSEN,
gårdejer, født den 10.-9.-1922,
søn af Kirstine og Jens Peter
Lund Pedersen, Skodsbøl, gift
den 22.- 8.-1966 med Anna
Knudsen, medhjælpende hustru,
født den 20.- 7.-1932, datter af
Astrid og Jens Knudsen. Parret
har børnene: Bent, født d. 27.2.-1969 og Jørgen, født den 30.-9.-1972.
A.L.P. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været næstformand i landbo
foreningen og har været i bestyrelsen for Andelsmøllen og mejeriet. Han overtog
gården den 1.-8.-1963 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 58,9 ha., heraf tilkøbt ialt 20,7 ha.
Stuehuset er opført 1858, restaureret og tilbygget i 1974, kostalden fra 1909 er
restaureret i 1969, ny kostald er bygget i 1969, garage og opbevaringshus er opført
1948, lade 1952, maskinhus 1975 og der er gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 30 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 25 årssøer, der sælges ca. 350 smågrise og ca. 75
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slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Sønnen Bent
hjælper til på gården.
HENNINGSGÄRDSVEJ 1, "NYLAND", SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280108.
NIELS ERIK NYLAND, gårdejer, født den 16.-9.-1936, søn af Laugette Berg og Gustav
Nyland, Sdr. Bork.
N.E.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.1967 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1884. Gårdens alder kan føres tilbage til 1614.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36 ha., heraf 12 ha. vedvarende græs. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1910, kostalden fra 1915 er udvidet i 1974, svinestalden er fra
1948, lade og maskinhus 1960. Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 55 stk. op
dræt af blandet race, desuden produceres ca. 175 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer
og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HENNINGSGÄRDSVEJ 2, "VRÄGÄRD", SDR. BORK, 6893 HEM
MET, tlf. 75-280071.
CLAUS SOMMER, gårdejer, født
den 11.-5.-1962, søn af Kathrine
og Laurids Sommer, Sdr. Bork.
C.S. har været på Riber Kjær
gård Landbrugsskole 2 gange,
han er i bestyrelsen for BFK og
overtog gården den 1.-1.-1988
fra sine forældre. Gården har, så
vidt vides, været i slægtens eje
siden 1600-tallet.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 80,8 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 7 ha. vedvarende
græs og 5,2 ha. klitter og rørskær. Desuden er der forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1930, kostalde 1928 og 1978, lade 1948, mskinhus 1965 og der er
indendørs køresilo samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 85
årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og portionstørreri. På
gården er 1 fodermester samt 1 medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
HERNINGVEJ 4, "LØKKEGAARD",
KNAPLUND, 6880 TARM, tlf.
97-347103.
SVEND AAGE HANSEN, gårdejer,
født den 9.-9.-1928, søn af Sidsel
Marie og Alfred Christian Han
sen, Ådum, gift den 21.-5.-1955
med Ninna Jespersen, hjemmehjæl
per, født den 12.-8.-1933, datter
af Kristine (Dinna) og Karl An
dreas Jespersen, Tarm. Parret
har børnene: Inge Marie, født d.
14.- 3.-1956, Karla, født den 11.5.-1958, Dinna, født den 8.-3.-1960, Bent Christian, født den 6.-6.-1962, Vera Irene,
født den 16.-6.-1964 og Michael, født den 1.-10.-1976.
S.AA.H. har været ansat på Grindsted Værket og været på Hammerum Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-4.-1955 fra Christian Vestergaard. Omkring år 1900 var der
skole på stedet.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 2 ha. skov og 3 ha.
mose. Der er forpagtet 23 ha.

-WStuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret, kostalden fra 1937 er nu
inddraget til beboelse, garagen er indrettet som smedie og laden er fra 1937. Der er
halmfyr.

HERNINGVEJ 5, "NØRRE GRE
NE DAMBRUG" og "DYRVIG
DAMBRUG", NR. GRENE, 6880
TARM, tlf. 75-343113.
THORKILD BJERRE KRISTEN
SEN, dambrugsejer, født den 22.5.-1935, søn af Karen og Laurids
Kristensen, Nr. Grene, gift den
25.-7.-1959 med Doris Kjeldsen,
medhjælpende hustru, født den
24.-4.-1935, datter af Emma og
Kristian Kjeldsen, Iller. Parret
har børnene: Lone, født den
15.-3.-1966, Lise, født den 21.-5.-1970 og Søren, født den 6.-4.-1972.
T.B.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1959 fra
sin morbror, Kristian Bjerre, den nuværende ejers bedsteforældre har ejet gården.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 18,5 ha., der er 1,5 ha. fiskedamme.
Stuehuset er opført 1975, svinestalde 1961, lade og maskinhus 1963 og der er 101
fiskedamme. Der opdrætte ca. 1.000.000 ørreder til konsum. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, nødvendig maskinpark til
dambrugsdrift og korntørreri med silo. På dambruget er ansat 1 fast medhjælper.
Gården drives sammen med Vejlevej 123.

HERNINGVEJ 17, "LYSHOLT",
KNAPLUND, 6880 TARM, tlf.
75-343078.
NIELS VAGN RAHBÆK PEDER
SEN, gårdejer, født den 7.-2.1943, søn af Vita og Peder Rahbæk Pedersen, Knaplund, gift den
6.-9.-1969 med Annette Marie
Nørgaard, hjemmesygeplejerske,
født den 1.-6.-1947, datter af
Else og Peder Haugaard Nørgaard,
Astrup. Parret har børnene: Lars,
født den 1.-7.-1971, Jens, født
den 24.-12.-1972 og Ole, født den 17.-10.-1975.
N.V.R.P. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for MDFoods og formand for MD-Foods i Tarm. Han overtog gården den 1.-7.-1968 fra sin
far, som købte den i 1928. Gården opstod omkring 1880.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 5 ha. skov og
brunkulslejer. Desuden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1983, kostalden er udvidet og moderniseret i 1976, hvor der også
blev bygget kalvestald, svinestald og lade, maskinhuset er fra 1965 og der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 50 ungdyr af racen
RDM, desuden er der en SPF-slagtesvineproduktion på 920 stk. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og rug. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

HOUMVEJ 1, BANDSBØL, 6893 HEMMET, tlf. 97-375133.
HENRY VAGN JENSEN, gårdejer, født den 17.-8.-1932, søn af Johanne og Adolf
Jensen, Bandsbøl, gift den 15.-9.-1956 med Asta Hansen, sygehjælper, født den
9.-7.-1937, datter af Alvilda og Hans Hansen, Krogsgård Mark. Parret har børnene:
Vita, født den 26.-1.-1957, Torben, født den 10.-12.-1959, Preben, født d. 20.-11.-
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1961, Bent, født den 18.-9.-1963 og Brian, født den 20.-7.-1965.
H.V.J. overtog gården den 1.-11.-1956 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 18,4 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er omfattende restaureret i 1980, svinestalden er fra 1964, lade 1938 og
maskinhus 1972. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres
ca. 350 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

HOUMVEJ 2, "GRANLY", BANDS
BØL, 6893 HEMMET, tlf. 97375177.
PEDER HARTVIG SIMMELSGAARD, gårdejer, født den
22.-2.-1944, søn af Helga og Ri
chard Simmelsgaard, Bandsbøl,
gift den 16.-9.-1972 med Birthe
Clausen, husmor, født den 11.11.-1951, datter af Frida og Ta
ge Clausen, V. Barde. Parret har
børnene: Carsten, født den 5.8.-1974, Kristian, født den 21.7.-1976, Daniel, født den 24.-7.-1980 og Louise, født den 6.-9.-1988.
P.H.S. er vinduespudser. Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra sine forældre, som
købte den i 1946.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha.
Stuehuset er opført 1924, svinetalden fra 1914 er udvidet i 1975 og maskinhuset er fra
1980. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 100
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til høst.
HULMOSEVEJ 3, "DYRVIG ANDELS LANDBRUG", DYRVIG, 6880 TARM.
RIKKE FRIDERICHSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1961, datter af Lone Skov og Bent
Friderichsen, bor sammen med Kristen Degn, gårdejer, født den 15.-4.-1954, søn af
Maren og Henrik Degn.
K.D. har været på Riber Kjærgård og Hammerum landbrugsskoler.
R.F. har været på Vejlby Landbrugsskole. Hun overtog gården den 1.-4.-1977 fra Kjær.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 83 ha., heraf 2,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1883 og nyt i 1988, kostalden er fra 1977, kalvestald 1984, ung
dyrstald 1979, lade, maskinhus og foderhus 1985, desuden er der indendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 170 årskøer og 150 ungdyr, alle
krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er hør, hvede og byg. Der er 5 trak
torer, 1 vandingsmaskine, fodersilo og koksfyr. På gården er 2 faste medarbejdere og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HULMOSEVEJ 4, DYRVIG, 6880
TARM, tlf. 75-343158.
ARNE JENSEN, gårdejer, født
den 31.-1.-1924, søn af Pouline
og Poul Jensen, Brønden, gift
den 21.-10.-1955 med Dagmar
Grønbæk, medhjælpende hustru,
født den 9.-5.-1932, datter af
Jensine og Thomas Grønbæk, V.
Barde. Parret har børnene: Aase,
født den 15.-12.-1957, Jens, født
den 6.-10.-1960 og Jane, født
den 23.-11.-1965.
A.J. købte jorden i 1953 fra Holden Pedersen. A.J. byggede gården i 1954.
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Stuehuset er opført 1954 og udvidet 1979, kostald, svinestald og lade er opført 1954,
svinestalden er udvidet i 1964, maskinhus er opført 1976 og der er gastæt silo. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter, raps og kartofler.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager og halmfyr.
HULMOSEVEJ 8, "HULMOSE
GÅRD", HOVEN, 6880 TARM,
tlf. 75- 343201.
PEDER ARNE PEDERSEN, gård
ejer, født den 25.-4.-1919, søn
af Frederikke M.L.L.B. og An
ders M.V. Pedersen, Stakroge,
gift den 15.-10.-1943 med Signe
Valborg Dinesen, født den 12.12.-1919, datter af Maren Niel
sine og Dines Fjederholt Dine
sen, Knaplund. Parret har børnene: Kaj, født den 26.-4.-1946, Svend, født den 31.-1.1951 og Nanna, født den 24.-2.-1953.
P.A.P. har været tillidsmand i Topsikring, har været lokalmeddeler til Ringkøbing
Amts Dagblad og Vejle Amts Folkeblad, han har været på Borris Landbrugsskole og
overtog gården den 1.-10.-1943 fra Erik Nielsen, den nuværende ejers svigerforældre
ejede gården fra 1928-39.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 51 ha., der er frasolgt 16 ha. og der er 21 ha. skov.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1977, kostald opført 1912, garage 1976, lade
1936 og maskinhus 1977. Gårdens besætning består af lidt kødkvæg. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
kornsilo, korntørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
HULMOSEVEJ 9, "LILLE HVOVLMOSEGÅRD", HOVEN, 6880 TARM,
tlf. 75-343273.
POUL LARSEN, gårdejer, født
den 16.-4.-1938, søn af Marie
Valborg og Peder Christian Lar
sen, Egebjerg, gift den
30.-1.1976 med Lissy Marie Skanderup,
medhjælpende hustru, født den
8.-9.-1945, datter af Johanne og
Oskar Viggo Skanderup, St. Lihme. Parret har børnene: Gitte,
født den 8.-4.-1967, Brian, født

den 29.-4.-1975 og Peter, født den 21.-6.-1977.
P.L. overtog gården den 1.-4.-1976 fra Hakon Nielsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16,1 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1950, kostald og maskinhus ca. 1950, hønsehus 1960 og ladens
alder er ukendt. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer + opdræt af blan
det race. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg og korntørreri.
HUSTEDVEJ 2, HUSTED, 6880 TARM, tlf. 75-250115.
VAGN HANSEN, handsmand, født den 31.-12.-1934, søn af Dagny og Ejnar H. Hansen,
gift i 1959 med Irma Pedersen, født den 29.-3.-1931, datter af Erna og Frands
Pedersen. Parret har børnene: Karen, født den 21.-5.-1960, Kim, født den 7.-8.-1961
og Helle, født den 19.-9.-1963.
V.H. har været på Fyns Husmandsskole. Han overtog gården i 1959 fra Henry
Henneberg.
Areal 20,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret, kostalde er opført 1936,
1963 og 1968, foderhus 1975 og maskinhus 1979. Gården drives med en ammekobesæt-
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ning på 10 ammekøer, 20 ungdyr og 5 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine og der er anparter i Lyne
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HUSTEDVEJ 3, "STARBÆK MØLLE", STARBÆK, 6880 TARM, tlf. 75-250053.
POUL ARNE KRISTENSEN, gårdejer, født den 6.-3.-1934, søn af Anna Kathrine og
Harald Kristensen, gift den 9.-7.-1960 med Greta Uhd, medhjælpende hustru, født den
20.-10.-1934, datter af Stinna og Kresten Uhd. Parret har børnene: Jan, født den
28.-2.-1961, Per, født den 22.-6.-1965 og Hanne, født den 28.-1.-1970.
P.A.K. har været på Kjærgård Landbrugsskole, han er vurderingsmand for Egvad
Kommune og er i bestyrelsen for DLG Vest. Han overtog gården den 15.-6.-1960 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt ialt 13 ha., der er 5 ha. skov,
mose og sø.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostalden fra 1912 er ombygget og
tilbygget i 1970, svinestalden fra 1959 er ombygget til kalvestald i 1975, lade er
opført 1980, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 29 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 fodersilo og
anparter i Lyne Vindmøllelaug. Sønnen Per hjælper til på gården og der bruges lidt
maskinstation.
HUSTEDVEJ 9, HUSTED, 6880 TARM, tlf. 75-250415.
NIELS JELSTRUP, kaptajn, født den 10.-10.-1943, søn af Karen og Robert Jensen, gift
den 4.-5.-1966 med Lis Ellegaard Jacobsen, pædagog, født den 6.-7.-1945, datter af
Agnethe og Johannes Jacobsen. Parret har børnene: Nina, født den 18.-5.-1964 og
Michael, født den 21.-6.-1967.
N.J. overtog gården den 1.-7.-1987 fra Knud Højvang Olesen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 11 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og tilbygget 1969 og derefter løbende restaureret, svinestal
den fra 1963 er ombygget til fårehus, 5 minkhaller er bygget 1988-89. Gården drives
som minkfarm med en bestand på 600 tæver, desuden er der 30 moderfår. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 spinklervandingsanlæg og kombifyr.

HÆRMANDSGÅRDEVEJ 2, "HÆRMANDSGÅRD", VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97375088.
BENT JOHNSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1939, søn af Elna og Johannes Johnsen,
Hoven, gift den 29.-8.-1964 med Sonja Johnsen, køkkenassistent, født den 17.-1.-1942,
datter af Sofie og Peter Johnsen. Parret har børnene: Niels, født den 12.-8.-1965,
Mette, født den 4.-8.-1966, Dorthe, født den 25.-4.-1969 og Vibeke, født den
3.-10.-1972.
B.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er formand for læplantningsudvalget.
Han overtog gården den 15.-7.-1964 fra Kristen Hykkelberg.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 53,5 ha., heraf tilkøbt ialt 9,5 ha.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1973, kostalden fra 1927 er udvidet i 1975,
hvor der også blev bygget maskinhus og ungdyrstald, svinestald opført 1952, staklade
1965, lade 1927 og der udendørs køresilo og 2 gylle tanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 13 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, vandingsmaskine, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri samt vindmølleanparter i Sdr. Vium Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper. Gården drives sammen
med Hærmandsgårdevej 1 , som er den gamle foderstof, der er lagt ind under gården.

HØGLUNDVEJ 3, ØRBÆK MARK, 7270 STAKROGE, tlf. 75-347246.
JØRGEN BRUUN HANSEN, gårdejer, født den 31.-7.-1950, søn af Elly Bruun og Hans
Hansen, gift den 23.-7.-1977 med Else Bruun Jensen, husassistent, født den 8.-11.1957, datter af Mette Elisabeth og Kurt Sigurd Jensen. Parret har børnene: Michael,
født den 23.-11.-1977, Brian, født den 15.-4.-1979 og Henrik, født den 20.-8.-1982.
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Borris og Næsgård landbrugssko
ler. Han overtog gården den 1.2.-1980 fra Jørgen Christensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 21
ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er
forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1962 og lø
bende vedligeholdt, kostalden fra
1962 er restaureret 1977, lade
opført 1962, maskinhus 1977 og
der er indendørs køresilo samt
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 40 ungdyr af racen
Jersey, desuden er der 15 får. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HØGLUNDVEJ 4, ØRBÆK MARK, 7270 STAKROGE.
OVE JOHNSEN, gårdejer, omtales under Gråhedevej 4.
Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med Gråhedevej 4.
HØGLUNDVEJ 5, "HØGLUND", HØGLUND, 6880 TARM, tlf. 75-347032.
CARL NIELSEN, gårdejer, født den 11.-9.-1919, søn af Dagny og Krestinus Nielsen,
gift den 16.-7.-1966 med Anna Johansen, medhjælpende hustru, født den 24.-3.-1926,
datter af Andrea og Mads Johansen.
C.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1966 fra sin
mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 108 ha., heraf 33 ha. mose og hede.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1977/78, kostald og svinestald er opført 1922
og lade 1928. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af byg. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt brændefyr.
HØJBOVEJ 2, "HØJBO", FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97-371178.
ALFRED ESKESEN, gårdejer, født den 30.-7.-1911, søn af Margrethe og Eske Eskesen,
Næsbjerg, gift den 27.-10.-1938 med Ellen Marie Thorø Nielsen, født den 5.-9.-1915,
datter af Emilie Thorø og Laurids Borch Nielsen, Ølstrup. Parret har børnene:
Henning, født den 8.-4.-1940, Bente, født den 17.-1.-1943, Alice, født den 1.-12.-1944,
Dorthe, født den 10.-3.-1948 og Jørn, født den 6.-9.-1954.
A.E. overtog gården den 15.-1.-1947.
Areal 16,5 ha., 7,2 ha. er tilplantet med juletræer. Al jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1929 og udvidet flere gange, senest i 1967, kostalden fra 1929 er
ombygget til svinestald i 1956, svinestald og lade er opført 1929, det gamle hønsehus
er senere indrettet til svinestald og maskinhuset er fra 1954. På gården er der 1
traktor.

HÅRKJÆRVEJ 6, HOVEN, 6880
TARM, tlf. 75-343089.
VERNER KNUDSEN, landmand,
født den 16.-10.-1929, søn af
Nicoline og Vilhelm Knudsen,
Løgstrup, gift den 16.-7.-955
med Elise Lauridsen, lærer, født
den 13.-4.-1930, datter af Thora
og Laurids Lauridsen, Hover. Par
ret har børnene: Klaus, født den
26.-9.-1958, Lisbeth, født den
2.-10.-1960, Henrik, født den
29.-10.- 1965 og Anne Mette,
født den 6.3.-1970.
V.K. har været fængselsbetjent.
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ket i 1937 fra "Kirkegård". Ejendomsskyld 770.000. Areal 21,9 ha., heraf 4,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1937 og udvidet 1968, kostalden fra 1937 er ombygget til pelseri,
7 minkhaller er bygget 1980-87, lade 1937 og maskinhus 1972. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 650 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine og halmfyr.

HÅRKJÆRVEJ 13, "LUNDBJERG",
HOVEN, 6880 TARM, tlf. 75343119.
HOLGER LARSEN, gårdejer,
født den 13.-8.-1930, søn af An
na og Niels Ejner Larsen, Bran
de, gift den 20.-9.-1957 med
Edith Jensen, medhjælpende hu
stru, født den 21.-9.-1936, dat
ter af Hilda og Aage Jensen, Ør
bæk. Parret har børnene: Ben
the, født den 13.-7.-1960, Niels
Åge, født den 29.-8.-1963 og død den 7.-2.-1981 samt Brian, født den 6.-11.-1971.
H.L. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1957
fra Kaj Bjerre. Gården er udstykket fra "Kirkegård" i 1955.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der er 1 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1955 og løbende moderniseret, kostald er opført 1955, svinestald
1965, hønsehuset fra 1959 er nu garage og værksted, laden fra 1955 er delvis ombyg
get til svinestald, maskinhusene er fra 1960 og 1975. Gården drives med en svinepro
duktion på 20 årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, rug og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
KILDEGÅRDSVEJ 1, "KILDEGÅRD", FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97-371551.
EBBE RAHBEK CHRISTENSEN, gårdejer, født den 9.-3.-1925, søn af Sine og Thomas
Christensen, Foersum, gift den 17.-10.-1952 med Grethe Marie Donslund, født den
20.-2.-1926, datter af Marie og Jens Donslund, Blåhøj. Parret har børnene: Kirsten,
født den 1.-9.-1954, Jens, født den 6.-9.-1956, Bent, født den 18.-1.-1960 og Birgit,
født den 7.-5.-1963.
E.R.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1952
fra sine forældre, som købte den i 1922. E.R.C. har opdyrket ca. 20 ha. hede.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 61 ha., heraf 7 ha. fredskov.
Stuehuset er opført 1900, udvidet 1969 og løbende moderniseret, kostald og svinestald
fra 1963 er ombygget til farestald og smågrisestald i 1980, hestestalden fra 1925
benyttes til goldsøer, laden er fra 1906, maskinhuse 1959 og 1975. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, byg og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er
1 skoledreng til hjælp.
KILDEGÅRDSVEJ 3, "SOLVANG",
FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97371100.
AAGE MARKUSSEN, gårdejer,
født den 19.-12.-1928, søn af Kir
stine og Søren Kristian Markus
sen, gift den 20.-3.-1952 med
Alma Olivia Hansen, medhjælpen
de hustru, født den 8.-8.-1930,
datter af Jessy Kathrine og Hans
Peter Hansen. Parret har børne
ne: Ulla, født den 7.-3.-1953,
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Hans Kristian, født den 18.-5.-1954, Tove, født den 10.-8.-1953, Else, født den
19.-7.-1958, Erik, født den 15.-11.-1961, Kaj, født den 1.-8.-1969 og Inger, født den
19.-8.-1974.
AA.M. overtog gården den 11.-12.-1959 fra Jens Peter Knudsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 30,3 ha., der er ca. 2 ha. krat.
Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, kostald opført 1960, svinestald 1964,
laden er opbygget i 1973 efter en brand og maskinhuset er fra 1976. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 19 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
kartofler. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KILDEGÅRDSVEJ 5, "DALGAARDEN", FOERSUM, 6880 TARM,
tlf. 97-373015.
MORTEN STAGE, gårdejer, født
den 2.-11.-1959, søn af Karen
Marie og Niels Hansen, gift den
30.-6.-1984 med Yvonne Nielsen,
beskæftigelsesvejleder, født den
22.-3.-1954, datter af Sonja og
Arne Nielsen. Parret har børne
ne: Line, født den 10.-2.-1987 og
Nanna, født den 13.-3.-1989.
M.S. har været på Malling Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 30.-12.1986 fra Peder Nygaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 42,4 ha., heraf 2 ha. skov og eng. Desuden er der
forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1856 og restaureret senest i 1989, kostalden fra 1899 er ombygget
ti 1967, svinestalden fra 1857 er ombygget til kalvestald i 1987/88, svinestalden fra
1967 er ombygget til løsdriftstald i 1988, laden fra 1899 er løbende restaureret,
maskinhuset er fra 1978 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 70 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne Jersey
og krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, byg og helsæd. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 2 faste medarbej
dere og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
K1RKEHØJVEJ 8,
"NØRREGAARD", NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280138.
PEDER ERLING SNABE JEPPE
SEN, gårdejer, født den 6.-2.1944, søn af Magdalene Margethe
og Anthon Kristen Jeppesen, Nr.
Bork.
P.E.S.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i august 1978 fra sine foræl
dre, nuværende ejer er 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1930, kostald 1979, kostalden fra 1911 er udbygget flere gange
siden, lade opført 1911, foderhus 1979, maskinhus 1987 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer + 80 stk. opdræt af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KIRKEHØJVEJ 10, "MØLLEGÅR
DEN", NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280058.
FREDERIK HOLM, gårdejer,
født den 8.-12.-1912, søn af Oli
ne og Niels Holm, Nr. Bork, gift
den 21.-4.-1944 med Inger Pinds
tofte, født den 15.-7.-1918, dat
ter af Margrete og Anton Pinds
tofte, Fruens Bøge. Parret har
børnene: Kristian, født den
22.-1.1945, Kjeld, født den
27.-11.- 1946 og Gunhild, født
den 13.-2.1948.
F.H. er uddannet mejerist på Dalum Mejeriskole og har været sognefoged i en periode.
Han overtog gården i 1944 fra sine for ældre, nuværende ejer er 3. generation på går
den, som kom i familiens eje sidst i 1870'erne. Der har været mølleri på gården.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 19,9 ha., der er frasolgt 2 ha., 9 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret, kostald og lade er opført
1912, svinestalden fra 1962 benyttes nu til kalvestald. Gården drives med en kvæg
produktion på 12 årskøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Jersey. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og maskinstation bruges til alt
markarbejdet.

KIRKEHØJ VEJ 12, "GADEGÅRD",
NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf.
75-280047.
BØRGE JUHL OLESEN, gårdejer,
født den 5.-12.-1926, søn af Ane
og Jens Nissen Olesen, Nr. Bork,
gift den 24.-3.-1952 med Ragna
Marie Jørgensen, medhjælpende
hustru, født den 14.-3.-1933, dat
ter af Ane og Iver Jørgensen,
Nr. Bork. Parret har børnene:
Conny og Elin, født den 20.-12.1954, Alex, født den 16.-11.1957, Orla, født den 5.-6.-1960 og Flemming, født den 14.-8.-1968.
B.J.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1952
fra sine svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1887 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1887, 1972 og
1978, værksted 1930 og maskinhus 1986. Gården drives med en svineproduktion på 100
årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, kornsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.

KIREKEHØJVEJ 14, NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280179.
ANDREAS PEDERSEN, gårdejer og pelsfarmer, født den 14.-6.-1940, søn af Nonke og
Ejnar Pedersen, Nr. Bork.
A.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sine for
ældre, som købte den i 1949.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1890, kostald og svinestald fra 1914 er ombygget til pelsrum i
1981, minkhaller er bygget 1970-81, lade 1914 og maskinhus 1977. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 650 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter, raps og pillegræs. Der 1 traktor og halvpart i vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til høst.
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KIRKEHØJVEJ 16, "LANGAGER",
NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf.
75-280109.
EJGIL STENBÆK JOHNSEN,
gårdejer, født den 7.-2.-1938,
søn af Anna og Gustav Johnsen,
Albæk, gift den 16.-10.-1965
med Inga Bente Relund Nielsen,
familieplejer, født den 4.-10.-1943,
datter af Gerda og Ingvard Niel
sen, Olling. Parret har børnene:
Kirsten, født den 4.-2.-1967, Al
lan, født den 15.-5.-1969 og Lisbeth, født den 30.-6.-1973.
E.S.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1965
fra Rudolf Jensen. Gården blev bygget i 1926.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha., der er frasolgt 4 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret senest i 1975, kostald opført 1976, svinestalde
1926 og 1962, lade 1926, maskinhus og foderhus 1976 og der er gylletank. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 31 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey, svineproduktionen er på 20 åssøer og der produceres ca. 350
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, halv
part i vandingsmaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
KIRKEHØJVEJ 22, "AGERHØJ",
NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf.
75-280836.
KARL OLUF JESSEN, gårdejer,
født den 5.-10.-1928, søn af Ma
rie og Christian Jessen, Nr.
Bork, gift den 7.-11.-1953 med
Agnete Pedersen, født den 13.-3.1934, datter af Esther og Johan
nes Pedersen, Sasserup. Parret
har børnene: Ole, født d. 2.-8.1954, Elsebeth, født den 25.-12.1956, Johannes, født den 27.-

12.-1958 og Karin, født den 11.-3.-1960.
K.O.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1955 fra
sine forældre, som byggede den i 1914 ved et mageskifte med en nabogård.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf 4 ha. strandeng og mose.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, kostald, svinestald, lade og maskin
hus er fra 1914, nyere svinestald 1964 og desuden er der gastæt silo. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, raps og græsfrø. Der er 2 trak
torer, maskinstation bruges til høst.
KIRKEHØJVEJ 24, NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280921.
SVEND AAGE LARSEN, gårdejer og fisker, født den 16.-6.-1931, søn af Petrea og
Magnus Larsen, Nr. Bork.
S.AA.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården omkring 1968 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som forældrene flyttede til
sin nuværende placering i 1942.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 17,9 ha.
Stuehuset er opført 1930 og udvidet 1942, kostald, svinestald og lade er opført 1942.
Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 15 stk. opdræt af racerne Limousine og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KIRKEHØJVEJ 26, "DUEDAL", NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280880.
CHRISTIAN JOHANNES CHRISTENSEN, gårdejer, født den 3.-10.-1915, søn af Karen
og Mikkel Christensen, Lønborg, gift den 18.-9.-1943 med Ane Marie Haahr, født den
23.-3.-1920, datter af Dorthea og Christian Haahr, Lindbjerg. Parret har børnene:
Harry, født den 19.-3.-1946, Karen, født den 30.-1.-1949 og Kurt, født d. 31.-5.-1950.
C.J.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1943 fra
Klaus Klausen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 9 ha., 6 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1956, kostald, svinestald og lade 1926. På gården er 1 traktor og
1 markvandingsanlæg.

KNAPLUNDVEJ 1, "NØRRELUND", KNAPLUND, 7270 STAKROGE, tlf. 75-347026.
ELMER SECHER, gårdejer, født
den 3.-3.-1924, søn af Margrethe
og Anders Secher, Brande, gift
den 1.-12.-1950 med Ingrid Pe
dersen, medhjælpende hustru,
født den 22.-7.-1926, datter af
Anna og Kristian Holger Peder
sen, Vandel. Parret har børnene:
Bodil, født den 27.-5.-1951, Tor
kild, født den 14.-3.-1953, Lene,
født den 11.-6.-1957 og Grete, født den 13.-10.-1960.
E.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1960 fra
Ejner Mortensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 39 ha., heraf 10 ha. skov, plantage og mose. Desuden er
der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1918 og løbende restaureret, kostalden er ombygget til svinestald
i 1979, svinestald fra 1967, laden er fra 1920 og maskinhus 1975. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer og der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Sammen
med sønnen Thorkild driver han I/S Knaplund, som er en pelsdyrfarm med minkhaller,
der er bygget 1985-89 og pelseri i 1989. Farmen drives med en bestand på 1.200 tæ
ver. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KNAPLUNDVEJ 4, "GRANLY", KNAPLUND, 6880 TARM, tlf. 75-343170.
ANKER JOHNSEN, gårdejer, født den 23.-2.-1932, søn af Nielsine Marie og Mathis
Kristian Johnsen, Knaplund, gift den 30.-3.-1960 med Nanna Dalager Sørensen, selv
stændig erhvervsdrivende, født den 15.-10.-1936, datter af Thora og Jens Dalager
Sørensen. Parret har børnene: Conni, født den 29.-3.-1961 og Jens Christian, født den
17.-2.-1965.
A.J. er pedel på ungdomsskolen i Hove, han har været på Borris Landbrugsskole og
overtog gården den 1.-2.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er frasolgt 3 ha. og
der er 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1960, tilbygget og restaureret 1975, kostalden fra 1906 er ombyg
get i 1964, svinestalde er fra sidst i 1800-tallet og 1973, lade 1912 og maskinhus
1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter,
raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri.
KNAPLUNDVEJ 10, "FØNIKS", KNAPLUND, 6880 TARM, tlf. 75-347049.
ANDERS NYGÅRD NIELSEN, gårdejer, født den 3.-9.-1950, søn af Anna og Kristian
Emanuel Nielsen, gift den 19.-5.-1979 med Elin Hauge, medhjælpende hustru, født den
9.-5.-1953, datter af Jørga og Jørgen Hauge. Parret har børnene: Charlotte, født den
11.-4.-1980, Kristoffer, født den 21.-10.-1982 og Nikolaj, født den 3.-1.-1986.
A.N.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1973 fra sin
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far. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf 6 ha. hede og skov. Desuden er der
forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1928 og restaureret 1987, svinestalden fra 1928 er restaureret
1983, svinestald er opført 1975, laden fra 1920 er restaureret i 1983, maskinhuset er
fra 1973 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer,
der sælges ca. 2.800 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug, hvede
og byg. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KNAPLUNDVEJ 12, KNAPLUND,
7270 STAKROGE, tlf. 75-347028.
MAGNUS THEODOR HANSEN,
gårdejer, født den 10.-6.-1919,
søn af Andrea og Jens Hansen,
Brørup, gift den 28.-10.-1941
med Anna Kathrine Petersen,
født den 1.-3.-1921, datter af
Ane Kirstine og Hans Peder
Klejs Petersen, Hylke. Parret
har børnene: Villy Ove, født den
11.-2.1942, Sonja Lillian, født
den 4.- 9.-1943, Lilly Elvira,
født den 4.-9.-1945, Ellen Margit, født den 21.-9.-1958 og Doris Elin, født den
10.-6.-1959. M.T.H. overtog gården den 23.-1.-1969 fra Frode Jensen.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 23 ha., heraf 4 ha. mose.
Stuehuset er opført 1928 og løbende moderniseret, kostald og lade er opført 1928.
Gårdens besætning er på 4 ammekøer af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 1 traktor og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

KNAPLUNDVEJ 14, KNAPLUND, 7270 STAKROGE, tlf. 75-347213.
METTE HANSINE OLSEN, født den 5.-3.-1920, datter af Kristine Christensen (Rem
me), Stakroge, gift den 31.-1.-1941 med Carl Sofus Olsen, født den 8.-10.-1900, søn af
Johanne og Rasmus Olsen, Veflinge. Parret har børnene: Kaj Ivan, født d. 27.-2.-1941,
Flemming Kristian, født den 20.-3.-1943, Else Marie, født den 6.-6.-1946, Ingerlise,
født den 3.-10.-1949, Poul Remme, født den 14.-6.-1952 og Per Jørgen, født den
15.-7.-1954.
C.S.O. døde den 24.-9.-1967. Han overtog gården den 23.-1.-1947 fra Johanne og Niels
Augustenborg.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 21,3 ha., heraf 10 ha. grusgrav og lignende.
Stuehuset er opført før 1900 og restaureret 1976, kostald og lade er fra 1956. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

KNUDEVEJ 1, ØSTERGÅRDE, 6880 TARM, tlf. 75-250449.
KNUD OLSEN, gårdejer, født den 6.-8.-1931, søn af Anna og Verner Olsen, Falster,
gift den 21.-9.-1952 med Ellis Sloth-Rasmussen, født den 30.-5.-1932, datter af Grethe
og Ejner Sloth-Rasmussen, Falster. Parret har børnene: Merete, født den 21.-12.-1952,
John, født den 18.-1.-1954, Benny, født den 9.-8.-1956, Knud-Ole, født d. 28.-10.-1959,
Flemming, født den 11.-5.-1961 og Britta, født den 2.-4.-1965.
K.O. overtog gården den 1.-1.-1987 fra Kjær Jensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 84 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1882 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, havre og
byg. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
KNUDEVEJ 2, KNUDE, 6880 TARM, tlf. 75-250412.
KJELD ANDERSEN, ingeniør, født den 1.-4.-1942, søn af Louise og Christian Ander
sen, Gejsing, gift den 2.-2.-1968 med Anne-Sofie Poulsen, laborant, født den 22.-11.1945, datter af Henny og Villy Poulsen, Brande. Parret har børnene: Jan, født den
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13.-2.-1971, Mathilda, født den 11.-3.-1974 og Louise Marie, født den 21.-7.-1980.
K.A. overtog gården den 1.-1.-1987 fra Else Gammelgaard Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 34,6 ha., heraf 11 ha. skov, eng og hede.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1940,
maskinhuset fra 1956 er nu indrettet med løsdriftstald. Gården drives som fritidsland
brug med en ammekobesætning på 17 ammekøer, 3 ungdyr og 7 slagtekalve af racerne
Simmentaler, DRK og Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, korntørreri samt anparter i Sdr. Vium Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
KNUDEVEJ 3, "RAVNKJÆR", KNUDE HEDE, 6880 TARM, tlf. 75-250044.
ARNE KRAG, gårdejer, født den 18.-2.-1941, søn af Margrethe og Svend Krag.
A.K. har datteren Sandra, født den 26.-12.-1973.
A.K. er ejendomshandler. Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra Knud Ravnkjær, som
var 4. generation.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 80,1 ha., heraf 2 ha. plantage, der er bortforpagtet 50
ha.
Stuehuset er opført 1856 og løbende restaureret, 2 maskinhaller er opført 1980 og
1982. Der bliver planlagt en kødkvægsproduktion og en åleproduktion på ejendommen.
Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og vindmølle. På gården er 1 fast medarbejder.

KÆRHUSVEJ 5, HOVEN, 6880
TARM, tlf. 75-343069.
KRISTIAN JUUL NIELSEN, gård
ejer, født den 14.-11.-1929, søn
af Marie Juul og Peder Nygaard
Nielsen, Sdr. Omme, gift den
14.-11.-1959 med Aase Hvelplund
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 2.-3.-1934, datter af
Thora og Mads Jensen, Hoven.
Parret har børnene: Thora, født
d. 18.- 9.-1960, Birthe, født d.
4.-8.-1963 og Torben, født d.
25.-3.-1971.
K.J.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1962 fra sin
svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1919.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 34 ha., der er bortforpagtet 29 ha.
Stuehuset er opført 1897 og udvidet 2 gange, kostald og lade er opført 1934, svinestalde 1934 og 1970, maskinhuse 1972 og 1974. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af kartofler. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, 1 kartoffeloptager, kornsilo, korntørreri og halmfyr.

KÆRHUSVEJ 9, "KÆRGÅRD (KÆRHUS)", ØRBÆK, 6880 TARM, tlf. 75-343164.
VILLY SIGFRED LAURIDSEN, gårdejer, født den 29.-10.-1931, søn af Mette Kirstine
og Johannes Lauridsen, Sønderby, gift den 11.-12.-1956 med Kirstine Kristensen,
medhjælpende hustru, født den 18.-8.-1935, datter af Sørine og Jens Peder Kristensen,
Kvong. Parret har børnene: Helge, født den 17.-4.-1959, Ejvind, født den 30.-4.-1961,
Mogens, født den 3.-5.-1965 og Britta, født den 11.-11.-1972.
V.S.L. er i samarbejdsudvalget ved Egvad Kommune. Han overtog gården den 1.-12.1956 fra Peder og Theodor Ebbesen. Gården er en af de ældste i sognet og kan føres
tilbage til 1670.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 15 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1965, kostald 1970, det oprindelige stuehus fra 1872 er indrettet
til kalvestald og garage, lade opført 1912, roehus 1966 og maskinhuse 1943 og 1967.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 58 ungdyr af racen SDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet og der er 1 halvtids medhjælper.

-55KÆRVEJ 2, SDR. BORK, 6893
HEMMET, tlf. 75-280198.
FLEMMING JENSEN, pelsdyrav
ler, født den 17.-8.-1959, søn af
Alma og Ove Jensen, Sdr. Bork,
bor sammen med Vivan Jensen,
født den 15.-5.-1967, datter af
Maren og Frederik Jensen, Vostrup.
F.J. overtog gården den 1.-5.-1985
fra sine forældre, som købte den
i 1955/56. Gården opstod omkring
år 1900. Ejendomsskyld 900.000.
Areal 20,7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra
1900 er ombygget til pelseri i 1987, minkhaller er opført 1985-88 og laden 1964. Går
den drives som minkfarm med en bestand på 1.500 tæver. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 1 vandingsmaskine samt nødvendige maskiner til minkfarmen.

LANGAGERVEJ 3, NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280046.
CHRISTIAN MADSEN LAURIDSEN, gårdejer, født den 18.-10.-1944, søn af Yelva og
Godtfred Lauridsen, Nr. Bork.
C.M.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978 fra sine foræl
dre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedsteforældrene i
1910.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret, kostalde er opført 1908 og
1968, svinestald 1967, garage 1968, minkhaller 1988, lade 1979, maskinhus 1983 og der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 53 ungdyr og 17
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 70 slagtesvin årligt og der er en
bestand på 120 minktæver. På gården er 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LAUSTRUPVEJ 6, "HUSTEDGAARD", VOSTRUP, 6880
TARM, tlf. 97-374020.
JENS ERIK FINNEMANN,
gårdejer, født den 23.-5.1940, søn af Laura og Os
kar Finnemann, gift den
5.-12.1963 med Hanne Graversen, medhjælpende hustru,
født den 29.-10.-1941, dat
ter af Kirsten og Øjvind
Graversen. Parret har børnene: Tove, født den 26.-3.1965, Kirsten, født den 24.-6.-1966 og Jørgen, født den 14.-1.-1969.
J.E.F. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarm
Landboforening, i bestyrelsen for Royal Dåne Quality og er formand for Lønborg-Kyvling afvandingslaug. Han overtog gården den 11.-6.-1964 fra sin far, nuværende ejer er
3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1901.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt ialt 26 ha. og der er 25 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostalden fra 1912 er ombygget til
svinestald i 1978 og senere restaureret, ny svinestald er opført 1979, lade 1912,
maskinhus 1975 og der er 2 gylletanke samt gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 110 årssøer, der produceres ca. 2.600 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 3 vandingsmaskiner, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri og der bruges varmepumper til opvarmning af stuehus og
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arbejdet og der er lidt løs hjælp.

LAUSTRUPVEJ 12, LAUSTRUP,
6880 TARM, tlf. 97-374212.
ERIK BYSKOV LARSEN, gård
ejer, født den 19.-6.-1947, søn
af Frida og Otto Larsen, gift
den 26.8.-1972 med Birthe Jen
sen, kontorassistent, født den
14.-10.-1951, datter af Gudrun
Fonnesbæk og Harald Jensen.
Parret har børnene: Leif, født
den 4.-9.-1973, Lene, født den
6.-1.1976, Linda, født den 2.7.-1981 og Helle, født den 1.-12.-1988.
E.B.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af fritidsnævnet og
formand for Lønborg Vindmøllelaug. Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra Johannes
Mortensen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1982, kostalden fra 1932 er ombygget i 1976,
ungdyrstald med løsdrift er fra 1977, laden fra 1939 er ombygget i 1976, maskinhus er
opført 1974, foderhus 1983 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af racen DRK.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, 1 roeoptager, der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset og der er anparter i Lønborg Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper.

LUNDSGÅRDSVEJ 1, "ANEKSGAARDEN", VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375042.
EGON KJÆR, gårdejer, født den
3.-3.-1938, søn af Anna og Thor
vald Kjær, gift den 15.- 12.-1962
med Metha Jørgensen, medhjæl
pende hustru, født den 24.-7.-1942,
datter af Marie og Frands Jørgen
sen. Parret har børnene: Kjeld,
født d. 2.-11.-1963, Leif, født d.
23.-1.-1966, Frands, født d. 18.11.-1967 og Preben, født d. 22.5.-1970.
E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Meje
riselskabet Danmark, han overtog gården den 1.-12.-1962 fra Niels Kristian Olsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 17,2 ha.
Stuehuset er opført 1969 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1955 og 1963,
ungdyrstald og maskinhus 1972, foderhus 1955, kombineret halmhus og maskinhus 1989.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 70 ungdyr og 50 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

LUNDSGÅRDSVEJ 4, "LUNDSGÅRD", SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375225.
THOMAS NEDERGAARD, gårdejer, født den 24.-6.-1923, søn af Alma og Søren Peder
Nedergaard, Vrads, gift den 18.-9.-1954 med Johanne Jensen, født den 12.-12.-1930,
datter af Bine og Valdemar Ejbye, Vorgod. Parret har børnene: Metha, født den
25.-1.-1955, Søren Peder, født den 7.-7.-1957 og Margit, født den 26.-5.-1961.
T.N. har et nedbrydningsfirma og grusgrav, han har været på Ladelund Landbrugsskole
og overtog gården i april 1968. Gården har været herresæde med stort jordtilliggende
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og kan føres tilbage til 1350.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920, svinestald, lade og maskinhus er fra 1978 og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer og der sælges ca.
2.000 smågrise. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og
korntørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LUNDSGÄRDSVE3 5, TINGHE
DE, 6893 HEMMET, tlf. 97-375458.
3ENS CHRISTIAN H. ANDERSEN,
landmand, født den 5.-4.-1935,
søn af Kirsten Marie og 3ens
Toustrup Andersen, gift den 12.2.-1957 med Elly Knudsen, med
hjælpende hustru, født den 27.12.-1938, datter af Petra Marie
og Tage Knudsen Parret har bør
nene: Poul Erik, født d. 7.-7.1957, Hans Chr., født d. 21.-6.1961, Birgit, født d. 2.-9.- 1965
og Vagn, født den 4.-1.-1968.
3.C.H.A. overtog gården i 1958 fra jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 41,1 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha., der er 1,7 ha. eng og der
er forpagtet 1,1 ha.
Stuehuset er opført 1958 og løbende restaureret, kostalden fra 1958 er tilbygget 1971,
laden fra 1958 er ombygget og maskinhuset er fra 1976. Gården drives med en kvæg
produktion på 24 årskøer, 19 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 4
ammekøer af racen Hereford. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandings
anlæg og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

LUNDSGÄRDSVE3 12, "H30RNEBO", TINGHEDEN, 6893 HEMMET, tlf. 75-250228.
3ENS 30RGEN MADSEN, landmand, født den 7.-8.-1960, søn af Inger Marie og Svend
Ove Madsen, bor sammen med Maj Britt Nielsen, fabriksarbejder, født den
16.-6.-1963, datter af Marie og Verner Nielsen. Parret har datteren Anne Marie, født
den 12.-4.-1988.
3.3.M. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1984 fra
Martha Hansen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald og lade er ligeledes fra 1957, spaltestald 1977 og
der er gylletank. Gården drives med en besætning på 65 ungdyr af racen SDM. Der er
1 vandingsmaskine og kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der
er 1 medhjælper på deltid. Gården drives sammen med faderens gård, som ligger
Tinghedevej 1.
LYDUMVE3 3, VE3RUP, 6893
HEMMET, tlf. 97-375281.
FOLMER HANSEN, gårdejer,
født den 23.-2.-1928, søn af An
drea og Ole Hansen, gift i 1963
med Frida Hykkelbjerg, køkkenmed
hjælper, født den 25.-12.-1933,
datter af Margrethe og Niels
Hykkel- bjerg. Parret har børne
ne: Henriette, født den 18.-12.-1965,
Peder, født den 25.-3.-1967, Ole,
født den 17.-9.-1969 og Simon,
født den 3.-10.-1971.

F.H. overtog gården i 1961 fra sin far.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er forpagtet 4,4 ha.
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Stuehuset er opført 1933 og løbende restaureret, kostalde er opført 1933, 1950 og
1970, svinestalden fra 1933 er ombygget til kreaturer, maskinhuset er fra 1972 og der
er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr
og 120 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

LYDUMVEJ 5, "PADBJERGGAARD", VEJRUP, 6893 HEMMET, tlf. 97-375084.
ROBERT NIELSEN, gårdejer,
født den 27.-1.-1933, søn af Ma
rie og Jens Vrå Nielsen, gift den
19.- 12.-1959 med Gerda Ris
bjerg, medhjælpende hustru, født
d. 28.2.-1937, datter af Dagny
Louise og Johannes Risbjerg.
Parret har børnene: Kjeld, født
den 21.-7.1961, Kurt, født den
1.-11.-1963, Bjarne, født den 29.-6.-1966 og Irene, født den 15.-9.-1970.
R.N. overtog gården den 1.-4.-1963 fra sin svigerfar.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha., der er 0,3 ha. morads. 4,4 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1865 og lø
bende restaureret, kostalden fra
1936 er løbende restaureret, kal
vestald og foderhus fra 1946 er
løbende restaureret, maskinhuset
er fra 1973 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer, 80 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og hvede. Der er
4 traktorer, 2 vandingsmaskiner,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges en del maskinstation.
Gården drives sammen med Øster Vejrupvej 4, som er opført i 1936 og er på 30 ha.
R.N. overtog ejendommen efter Klara og Mads Madsen.
LYDUMVEJ 6, VEJRUP, 6893
HEMMET, tlf. 97-375415.
VILLY JØRGENSEN, gårdejer,
født den 15.-2.-1945, søn af Ma
ria og Kristian Jørgensen, gift
den 30.-5.-1981 med Bente Lyng
klip, økonomaassistent, født den
24.-10.-1953, datter af Elly og
Søren Lyngklip. Parret har bør
nene: Morten, født den 15.-10.1981, Thomas, født den 31.-12.1984 og Martin, født den 30.7.-1986.
V.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1976
fra Svend Aage Frandsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 47 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1964 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1920 og 1976,
svinestalde omkring 1962 og 1978/79, hvor der også blev bygget maskinhus, lade og
foderhus er fra 1971 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion ca. 1.200 stk. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er
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tørreri. På gården er 1 fast medarbejder og der bruges maskinstation til lidt af
markarbejdet.
LYDUMVEJ 10, VEJRUP, 6893
HEMMET, tlf. 97-375066.
JOHANNES BONDE LARSEN,
gårdejer, født den 19.-5.-1942,
søn af Inger Bonde og Edvard
Larsen, gift den 31.-10.-1964
med Grete Skovgaard Jensen,
medhjælpende hustru, født den
19.-12.- 1945, datter af Olga og
Anders Jørgen Jensen. Parret
har børnene: Dorthe, født den
29.-3.- 1964, Winni, født den
21.-8.-1969, Lene, født den 27.-6.-1974 og Søren, født den 26.-9.-1978.
J.B.L. har været på Midtjyllands Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarm
Kontrolforening, medlem af Sdr. Vium Menighedsråd og kredsrepræsentant for MDFoods. Han overtog gården den 22.-2.-1965 fra Hans Mortensen.
Ejendomsskyld 1.700.0000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt ialt 27 ha. og der er forpagtet
1,5 ha.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1975, kostalde er opført 1955 og 1977, maskin
hus 1976, foderhus 1982 og der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der lidt får. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1
vandingsmaskine. Sønnen Søren hjælper til på gården og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.

LYNEVEJ 9, "SKAAHØJGAARD", SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375561.
HENNING KJÆRGAARD JENSEN, gårdejer, født den 30.-1.-1962, søn af Kirstine og
Harald Kjærgaard Jensen, gift den 15.-10.-1983 med Lene Juhl, født den 10.-1.-1965,
datter af Kirsten og Erik Juhl. Parret har børnene: Betina, født den 16.-9.-1986 og
Jakob, født den 23.-1.-1988.
H.K.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1986 fra K.
Andersen. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1866 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade fra 1866
er alle løbende restaureret. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, raps og ærter. Den drives sammen med Mosegårdsvej 4 og sammen med
faderens gård, Esbølvej 18.
LYNEVEJ 16, "ESBØLGAARD",
SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf.
97-375253.
WALTER J. PEDERSEN, gårdejer,
født den 25.-12.-1939, søn af
Mette og Anton Pedersen, Sdr.
Vium, gift den 27.-12.-1963 med
Anna Elise Rahbek, medhjælpen
de hustru, født den 22.-12.-1941,
datter af Maria og Moris Rah
bek, Borris. Parret har børnene:
Mona, født den 4.-12.-1964, Kri
stian, født den 11.-10.-1966 og
Jens Anton, født den 28.-11.-1968.
W.J.P. har været på Borris Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarm
Egnens Landboforening. Han overtog gården i 1963 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 12 ha. skov.
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1928, sostald 1978, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården en medhjælper på
deltid og maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LYNEVEJ 18, SDR. VIUM, 6893
HEMMET, tlf. 97-375502.
TAGE JENSEN, gårdejer, født
den 18.-8.-1948, søn af Kamma
og Laurids Jensen, Sdr. Vium,
bor sammen med Gerda Madsen,
født den 29.-7.-1949, datter af
Eleonora Kristine og Mads Peder
Bech Madsen, Gundesbøl.
T.J. er arbejdsmand. Han over
tog gården i april 1973 fra sine
forældre. Gården blev udstykket
i 1938 fra "Skolehøjgård", den nuværende ejers forældre byggede gården.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1938, udvidet og restaureret i 1988, kostald og lade er opført
1938 og maskinhus 1979. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 18
stk. opdræt af blandet rake. Der er 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

LYNGGÅRDSVEJ 3, "LYNGGÅRD",
FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97371573.
JENS MADSEN NIELSEN, gård
ejer, født den 14.-7.-1931, søn af
Kathrine og Marinus Nielsen, Bor
ris, gift den 30.-4.-1955 med Lau
ra Thomsen, medhjælpende hustru,
født den 26.-3.-1931, datter af
Anna og Thomas Rasmus Thom
sen, Vallund. Parret har børnene:
Thomas, født den 19.-9.-1955,
Kristian, født den 28.-9.-1957,
Inger, født den 21.-11.-1962 og tvillingerne Bente og Bent, født den 19.-11.-1966.
J.M.N. overtog gården den 15.-9.-1959 fra Anders Jensen. Gården blev udstykket fra
"Foersum Møllegård" i 1883.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 4 ha. skov og
mose.
Stuehuset er opført 1883 og restaureret 1964, kostald og lade er opført 1960, ung
dyrstald og foderhus 1970 og maskinhus 1972. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandings
maskine.. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LYNGGÅRDSVEJ 4, "DAMGAARD", FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97-371572.
CHRISTIAN DAMGAARD, gårdejer, født den 15.-3.-1923, søn af Signe og Jens Jensen,
gift den 16.-5.-1964 med Ruth Pedersen, medhjælpende hustru, født den 16.-5.-1944,
datter af Anna Dorthe og Jens Lutken Pedersen. Parret har børnene: Jens, født den
3.-5.-1965, Arne, født den 25.-3.-1968 og Jørn, født den 1.-3.-1971.
C.D. har "Avlscenter Foersum" og har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog
gården den 15.-3.-1954 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 4 ha. skov.
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"Damgaard"s stuehus er opført
1883 og løbende restaureret, ko
stalden fra 1961 er ombygget til
svinestald i 1976, laden fra 1920
er tilbygget i 1968 og ombygget
til svin, maskinhus opført 1984
og der er gylletank samt uden
dørs køresilo. Gården drives med
en svineproduktion på 40 årssø
er, der produceres ca. 500 slag
tesvin og der sælges ca. 300 avls
dyr. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.
MAGÅRDEVEJ 1, SDR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280111.
MAGDAHL AAE, gårdejer, født
den 27.-6.-1919, søn af Kristine
og Andreas Aae, Sdr. Bork, gift
den 11.-10.-1953 med Ragna Baltzer Laursen, født den 13.-3.1929, datter af Valborg og Chri
stian Laursen, Vistoft. Parret har
børnene: Jonna, født den ll.-l.1954, Torben, født den 30.-5.1956, Bjarne, født den 13.-2.-1958
og død den 5.-12.-1962 samt

Helle, født den 18.-3.-1964.
M.AA. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1948 fra sine for
ældre, som købte den i 1922. Gården opstod i 1871.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 13 ha., der er frasolgt 14 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1871 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1934, laden er ombygget til svinestald i 1975, staklade er opført 1970 og maskinhus
1954. På gården er der 1 traktor.

MAGÅRDEVEJ 4, "VESTER MAGÅRD", NR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280219.
HANS PEDER HOLM HANSEN, gårdejer, født den 3.-6.-1962, søn af Esther og Peder
Holm Hansen, Nr. Bork, gift den 17.-2.-1990 med Betinna Godballe, børnehavepæda
gog, født den 19.-1.-1965, datter af Birthe Godballe og Leon Nielsen, Holstebro.
Parret har børnene: Sarah, født den 8.-1.-1984, Tinna, født den 5.-9.-1984 og Sidse,
født den 21.-11.-1986.
H.P.H.H. har været på Borris og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården
den 15.-8.-1989 fra sine forældre, som købte den engang i 1940'erne.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret, kostald, ungdyr stald og lade
er opført 1959, maskinhus 1979 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, besætningen
er under opbygning til en størrelse på 45 årskøer + opdræt. Der er 3 traktorer,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst. Gården drives
sammen med Sønderbyvej 21.
MOSEGÅRDSVEJ 3, "SKOVLY", VIUMGÅRDS MARK, 6893 HEMMET, tlf. 97-375232.
KNUD MADSEN, gårdejer, født den 29.-12.-1943, søn af Jenny og Ejnar Madsen, gift
den 20.-11.-1965 med Else Sylvestersen, medhjælpende hustru, født den 8.-4.-1944,
datter af Anne og Ingemann Sylvester sen. Parret har børnene: Hanne, født den 14.11.-1966 og Mona, født den 31.-1.-1969.
K.M. overtog gården den 1.-4.-1969 fra Thomas Kresten Frandsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 6 ha. skov og
plantage samt grusgrav.
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Stuehuset er opført 1928 og løbende restaureret, kostalde er opført 1938, 1945 og
1950, svinestald 1969, staklade 1966 og maskinhus 1986. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 16 årskøer og 6 ungdyr af racen SDM. Svinepro
duktionen er på 16 årssøer, der sælges ca. 150 smågrise og 120 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, tårnsilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

MOSEGÅRDSVEJ 4, 6893 HEMMET.
HENNING KJÆRGAARD JENSEN, gårdejer, omtales under Lynevej 9.
H.K.J. overtog i 1984 fra Jenny Madsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 10 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1944 og løbende vedligeholdt, svinestalde er opført 1944 og 1986
samt lade 1944. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres
ca. 2.400 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er
4 fodersiloer. Gården drives som I/S sammen med faderens gård, som ligger Esbølvej
18 og H.K.J. ejer Lynevej 9.
MOSEGÅRDSVEJ 8, VEJRUP,
6893 HEMMET, tlf. 97-375235.
JØRGEN SØRENSEN, landmand,
født den 6.-6.-1945, søn af Tho
ra og Alfred Sørensen, gift i
1969 med Inger Mikkelsen, med
hjælpende hustru, født den 11.4.-1949, datter af Margrethe og
Plaugborg Mikkelsen. Parret har
børnene: Torben, født den 17.2.-1971, Majbrit, født den 7.-9.1972, Elsebeth, født den 17.12.- 1979 og Ingelise, født den 2.- 10.-1983.
J.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1970 fra sin
far. Ejendomsskyld 920.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1946, laden
er ombygget til kostald i 1970, hvor der også blev bygget maskinhus, foderhuset er fra
1978 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, vandingsmaskine og brændefyr. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives sammen med Toftegårdsvej 10 på 28 ha.
og Vestergårdsvej 2 på 48 ha.
MOSEGÅRDSVEJ 14, "MOSE
GÅRD", ØSTER VEJRUP, 6893
HEMMET, tlf. 97-375151.
POUL JOHNSEN, gårdejer, født
den 15.-11.-1947, søn af Sigrid
Sofie og Jens Peter Johnsen, gift
den 10.-1.-1981 med Birthe Mo
gensen, medhjælpende hustru,
født den 11.-8.-1952, datter af
Else Marie og Jens Kristian Mo
gensen. Parret har børnene: Vikie, født den 1.-9.-1980 og Heidi,
født den 5.-3.-1983.
P.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1975
fra Ove Henriksen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48 ha., heraf 12 ha. skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1864 og løbende restaureret, ungkreatur stald er opført 1917,
løsdriftstald 1979/80, spaltestald og maskinhus 1910, lade 1917, foderhus 1985,
staklade 1988 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70

-63-

årskøer og 85 ungdyr, alle krydsninger. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1
kraftfodersilo og kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der bruges
jævnligt husbondafløser.
MÆRSKHUSVEJ 4, "GRØNBJERG",
SDR. BORK, 6830 NR. NEBEL,
tlf. 75-280302.
KELD JENSEN, gårdejer, født
den 7.-12.-1955, søn af Ingrid og
Børge Jensen, Sdr. Bork, bor
sammen med Dorte Lauridsen,
født den 6.-10.-1965, datter af
Bodil og Gunner Lauridsen, Outrup. Parret har børnene: Anet
te, født den 9.-1.-1988 og Mar
tin, født den 6.-2.-1989.
K.J. overtog gården den 15.-4.-1981 fra Vagn Jørgensen. Der er fundet stenalder
bopladser på gårdens jord. Ejendomsskyld 860.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1983, kostalden er ombygget til svinestald i 1984, svinestald op
ført 1988, laden fra 1960 er udvidet i 1987, maskinhuset er fra 1967 og desuden er
der hønsehus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
produceres 2.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
MÆRSKHUSVEJ 8, SDR. BORK,
6830 NR. NEBEL, tlf. 75-280029.
HENRIK JENSEN, gårdejer, født
den 3.-9.-1928, søn af Hejne Ka
thrine og Tarben Jensen, Sdr.
Bork, gift den 27.-3.-1954 med
Gerda Helene Christensen Skov
foged, medhjælpende hustru, født
den 8.-6.-1931, datter af Ane
Marie og Anders Christensen
Skovfoged, Tved. Parret har bør
nene: Bjarne, født d . 29.-12.1954, Inge Marie, født den 23.-1.-1958, Tarben, født den 12.-2.-1960 og Jan, født den
7.-3.-1969.
H.J. er formand for Anerbjerge Plantage. Han overtog gården den
1.-10.-1950 fra sine forældre, som købte den i 1904.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 9 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført efter en brand engang i 1800-tallet og løbende restaureret,
kostald og svinestald er antagelig fra 1915, ombygget og udvidet i 1959, laden er fra
1915. Gården drives med en mindre hobbybesætning af kvæg og grise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
MÆRSKVEJ 1, "ÅLYKKE", SDR.
BORK, 6830 NR. NEBEL, tlf.
75-280192.
SVEND BØRGE JENSEN, gård ejer, født den 17.-1.-1927, søn
af Kirstine (Stinne) og Oluf Jen
sen, Sdr. Bork, gift den 28.-1.1955 med Ingrid K. Pedersen,
fabriksarbejder, født den 31.-10.1933, datter af Rigmor og Lau
rids Borger Pedersen, Hvormark.
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tvillingerne Erling og Ninna, født den 20.-11.-1961.
S.B.J. overtog gården i 1951, da den blev udstykket som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 11 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1952, kostald og svinestald 1951 og udvidet 1965, lade opført 1951
og maskinhus 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 24 ungdyr og
15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 3 årssøer, der produceres ca. 50 slagte
svin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetær
sker og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt
maskinstation.

MÆRSKVEJ 2, SDR. BORK,
6830 NR. NEBEL, tlf. 75-280124.
HANS VILLUM JENSEN, gårdejer,
født den 6.-6.-1928, søn af Kir
stine (Stinne) og Oluf Magdal
Jensen, Sdr. Bork, gift den 11.11.-1954 med Petra Jespersen,
født den 15.-1.-1934, datter af
Ane Mathea og Christian Jesper
sen, Sdr. Bork. Parret har søn
nen Benny Villum, født den 15.1.-1956.
H.V.J. overtog gården i 1964 fra sine forældre, som byggede den i 1924.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 4 ha. rørskov.
Desuden er der forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1924, kostalden fra 1950 er udvidet i 1964, lade og maskinhus
1980. Gårdens besætning er på 14 ammekøer og 14 stk. opdræt af blandet race. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede, byg og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker og kornsilo.
MÆRSK VEJ 3, SDR. BORK,
6830 NR. NEBEL, tlf. 75-280113.
ARNE JENSEN, gårdejer, født
den 2.-2.-1924, søn af Kathrine
og Torben Jensen, Sdr. Bork, gift
den 20.-2.-1954 med Oda Søren
sen, født den 15.-8.-1928, datter
af Marie og Sofus Sørensen, Vis
toft. Parret har børnene: Marian
ne, født den 29.-10.-1953, Hen
riette, født den 23.-4.-1956, Jes
per, født den 17.-6.-1959, Mo gens, født den 23.-3.-1963 og Charlotte, født den 2.-12.-1966.
A.J. købte jorden i 1948/49 og byggede gården som statshusmandsbrug i 1955.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 4 ha. rørskær.
Jorden er bortforpagtet til sønnen Jesper.
Stuehuset er opført 1955, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1955 og desuden
er der et halvtag. På gården er der 1 traktor.
MÆRSKVEJ 4, SDR. BORK, 6830 NR. NEBEL, tlf. 75-280525.
CLAUS BERTRAM SOMMER THOMSEN, gårdejer, født den 25.-5.-1961, søn af Ellen
og Arne M. Thomsen, Sdr. Bork, gift den 17.-6.-1989 med Anette Nielsen, klinik
assistent, født den 17.-6.-1969, datter af Jenny og Jens Nielsen, Sdr. Vium. Parret har
datteren Maria, født den 8.-2.-1989.
C.B.S.T. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
Mejeriselskabet Danmark og i kredsledelsen for DLG Vest. Han overtog gården den
1.-7.-1987 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35 ha., der er 8 ha. rørskov, plantage og andet.
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Desuden er der forpagtet 30 ha.
Mærsvej 4's stuehus er opført
1928 og restaureret 1969, kostal
den fra 1928 er udvidet i 1954,
1971, 1976, 1987 og 1990, ung
dyrstald opført 1989, foderhus
1982 og desuden er der gylletank
og køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 70 årskø
er, 70 ungdyr og 70 slagtekalve
af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 4 traktorer, 1
markvandingsanlæg og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården
er 1 heltids og 1 halvtids medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
MÆRSKVEJ 6, "VESTER ENG
GÅRD", SDR. BORK, 6830 NR.
NEBEL, tlf. 75-280194.
ORLA MOURIDSEN, gårdejer,
født den 23.-4.-1930, søn af Lilly
og Mourids Sigfred Mouridsen,
Sdr. Bork, gift den 24.-9.-1960
med Inga Kjærgaard, medhjælpende
hustru, født den 14.-2.-1942, dat
ter af Linne og Peter Kjærgaard,
Outrup. Parret har børnene: Han
ne, født den 27.-4.-1964 og Ja
kob, født den 5.-11.-1969.
I.K. er formand for Menighedsrådet ved Sdr. Bork Kirke.
O.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Nr. Nebel-Bork Afvandingslaug. Han byggede gården i 1958, da den blev udstykket som stats
husmandsbrug.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 30 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1958, kostalden fra 1958 er udvidet senest i 1973, hvor der også
blev bygget lade. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer og 50 stk. op
dræt af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 trak
torer og 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

MØGELGÅRDVEJ 2, "LILLE MØGELGÅRD", SKULDBØL, 6893 HEMMET, tlf. 97375539.
JENS CHRISTIANSEN, maskinsarbejder, født den 20.-9.-1954, søn af Agnes og Ejnar
Astrup Christiansen, Stauning, bor sammen med Sussi Pia Christensen, tekstiltekniker,
født den 22.-1.-1958, datter af Lena og Svend Christensen, Lyne. Parret har sønnen
Bjørn, født den 9.-5.-1988.
J.C. overtog gården den 1.-4.-1986 fra Inger Jensen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 17,2 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1931, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1931. Gården
drives med en mindre hobbybesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
MØGELMOSEVEJ 3, MØGELMOSE, 6880 TARM.
HANS MARIUS VAD, gårdejer, født den 5.-11.-1936, søn af Kirstine Laurentse og
Alfred Vad Jensen, gift den 31.-5.-1961 med Kirstine Bach, medhjælpende hustru, født
den 15.-5.-1938, datter af Ketty og Johannes Bach. Parret har børnene: Britta, født
den 8.-2.-1965, Thorkild, født den 5.-3.-1966 og Sonja, født den 5.-4.-1971.
H.M.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1962
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
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Ejendomsskyld 790.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1973 og løbende vedligeholdt, farestald opført 1976, svinestald
1920, lade 1951, maskinhus 1974 og der er gastæt silo, foderhus og gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise, desuden
er der 1 hest. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.

MØGELMOSEVEJ 7, "MOSELUND",
MØGELMOSE, 6880 TARM, tlf.
97-376152.
JOHANNES FISCHER, gårdejer,
født den 30.-9.-1934, søn af An
nette og Anker Fischer, gift den
9.-7.-1960 med Gerdsa Jensen,
medhjælpende hustru, født den
14.-12.-1941, datter af Marie og
Søren Jensen.
J.F. overtog gården den l.-ll.1986 fra Erling Skovdal.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 13 ha., heraf 6 ha. eng, mose og skov.
Stuehuset er opført 1974 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1970 og 1987/88,
lade og maskinhus 1979. Gårdens besætning er på 13 ammekøer, 10 ungdyr, 3 slagtekalve, 1 tyr og 5 kvier af racen Limousine. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine,
fodersilo og tårnsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
MØGELMOSEVEJ 11, "EGEBJERG",
MØGELMOSE, 6880 TARM, tlf.
97-376320.
HARDY LAURIDSEN, gårdejer,
født den 6.-4.-1945, søn af Ely
og Niels Christian Lauridsen, Es
bjerg, gift den 6.-1.-1968 med
Sonja Andersen, sygehjælper,
født den 17.-9.-1942, datter af
Maren og Emil Andersen. Parret
har børnene: Torben, født den
11.-11.1968, Karina, født den
30.-12.-1972 og Robert, født den 15.-6.- 1977.
H.L. er politiassistent, han har været på Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1989 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 33 ha., heraf 8 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald er
opført 1900 og løbende restaureret og tilbygget, maskinhuset er fra 1950-55. Gårdens
besætning er på 2 stk. fedekvæg. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, raps og
rug. Der er 1 traktor og kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NEDERGÅRDVEJ 3, "HØJGÅRD",
ØRBÆK, 6880 TARM, tlf. 75343032.
NIELS PAGH KRISTENSEN, gård
ejer, født den 8.-9.-1934, søn af
Meta Kristine Pagh og Mathis
Kristensen, Ørbæk, gift den 17.11.-1961 med Karen Marie Jen
sen, medhjælpende hustru, født
den 6.-11.-1942, datter af Mary
Andrea og Niels Madsen Jensen,
Stakroge. Parret har børnene:
Bertel og Henrik, født den 5.9.-1962 og Michael, født den 13.-12.-1968.
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N.P.K. har været på Lægård Landbrugsskole, og han er i repræsentantskabet for DLGVest. Han overtog gården i 1964 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 91 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1903 og løbende restaureret, kostalden er ombygget til svinestald
i 1963, svinestald er opført 1972, goldsostald og lade 1930, maskinhus 1981 og mink
haller 1987. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 1.000
smågrise og 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede,
byg og kartofler. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskine, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NORDENÅVEJ 1, "GRAVENGAARD", 6893 HEMMET.
GUNNAR KJÆR, gårdejer, født den 10.-5.-1943, søn af Maja og Svend Kjær, gift den
20.-10.-1973 med Birgit Hansen, kommunefuldmægtig, født den 28.-3.-1947, datter af
Ellen og Magnus Hansen. Parret har børnene: Anders, født den 4.-2.-1975 og Søren,
født den 29.-3.-1977.
G.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1979 fra
Kristian Gravgaard.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 18 ha. skov og
hede.
Stuehuset er opført 1980, kostald 1974, maskinhus 1983 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 20 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 deltids medhjælper og der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NORDRE SKAVENVEJ 3, "NØRVANG", SKAVEN, 6880 TARM,
tlf. 97-374116.
HANS CHRISTIAN NOE, gårde
jer, født den 21.-11.-1930, søn
af Else Hansine Johanne og
Mads Kristian Jensen Noe, By
mark, gift den 27.-8.-1960 med
Signe Nielsen, medhjælpende hu
stru, født den 26.-8.-1933, dat
ter af Dina og Niels A. Nielsen,
Nr. Bøel. Parret har børnene:
Niels Kristian, født den 28.-10.-1961 og Svend Aage, født den 1.-5.-1964.
H.C.N. er i bestyrelsen for Skjern Å Afvandingslaug. Han overtog gården den 1.-6.1960 fra sine forældre, som købte den i 1936. Gården blev udstykket omkring 1880.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 3 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1975. Gården nedbrændte i 1975 og der blev bygget svinestald og
lade dette år og maskinhuset er fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter, hvede og rug. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, vandings
maskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
NR. LYDUMVEJ 8, "KRAGSBJERG", SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280417.
POUL ERIK AHLE, gårdejer, født den 27.-3.-1961, søn af Ingeborg og Martin Ahle,
No, gift den 22.-12.-1989 med Inger Margrethe Sommer, sygehjælper, født den
8.-3.-1961, datter af Kathrine og Laurids Sommer, Sdr. Bork. Parret har datteren
Line, født den 27.-1.-1988.
P.E.A. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
MD-Foods. Han overtog gården den 1.-9.-1986 fra Henry Jensen. Gården opstod i
1700-tallet.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. skov og 0,5 ha.
rørskov. Desuden er der forpagtet 18 ha.
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"Kragsbjerg"s stuehus er opført i
begyndelsen af 1800-tallet og re
staureret 1965, kostalden fra
1948 er moderniseret i 1987,
laden fra 1960 er ombygget til
kostald i 1989, maskinhuset fra
1970 er udvidet i 1988 og der er
gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 50 årskøer og
80 ungdyr af racen SDM, des
uden er der lidt kødkvæg og der
er 10-12 dådyr. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 4 traktorer og 2 vandingsmaskiner.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
NÆRILDVEJ 3, ØSTERGÅRDE,
6880 TARM, tlf. 75-250313.
EDITH POULSEN, gårdejer, født
den 14.-5.-1928, datter af Anna
og Magnus Nicolaisen, Ladelund,
Tyskland, gift den 12.-5.-1963
med Kristian Poulsen, gårdejer,
født den 11.-10.-1929, søn af
Margrethe og Villiam Poulsen,
Kvong. Parret har børnene: Villy,
født den 25.-5.-1954, Arne, født
den 3.-6.-1957 og Brian, født den
9.-10.-1968.
K.P. døde i 1987. Han overtog gården den 1.-11.-1953 fra Peder Iversen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. eng og hede. Oorden er bortfor
pagte t.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1971, kostalden er fra 1935, lade med kostald
samt roehus er fra 1961.
NÆRILDVEJ 4, "GODTHÅB", 0STERGÅRDE, 6880 TARM, tlf.
75-250354.
TONNY TANG SØRENSEN, gård
ejer, født den 30.-11.-1954, søn
af Valborg og Peter Tang Søren
sen. T.T.S. har børnene: Kenneth,
født den 6.-1.-1981, Rasmus,
født den 20.-10.-1984 og Kristi
na, født den 21.-5.-1987.
T.T.S. har været på Borris og
Midtjyllands landbrugsskoler,
han er i bestyrelsen for Lynge Kartoffelavlerforening. Han overtog gården i 1978 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 33 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført efter en brand i 1986, svinestalde er opført 1977 og 1983, værk
sted 1943, maskinhus 1950, lade 1983 og der er gastæt silo samt gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 6.300 smågrise. Plante
produktionens salgsafgrøder er kartofler og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3
vandingsmaskiner, 4 fodersiloer og anparter i Lyne Vindmøllelaug. På gården er 2
faste medhjælpere og der er en del sæsonarbejdere.

NØRHEDEVE3 24, LYNE, 6880 TARM, tlf. 75-250391.
VILLY TANG SØRENSEN, gårdejer, født den 31.-8.-1950, søn af Anna og Peder Tang
Sørensen, Lyne, gift den 25.-5.-1984 med Doris Højgaard Thomsen, født den 26.-2.
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1952, datter af Dagny og Tage Thomsen, Tarm. Parret har børnene: Camilla, født den
6.-3.-1976, Line, født den 25.-12.-1985 og Katrine, født den 19.-3.-1987.
V.T.S. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han købte halvpart i ejendom
men i 1978 og sidste del i 1984 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 56,8 ha., heraf 12 ha. skov, mose og hede.
Stuehuset er opført 1867 og senere restaureret, sostald opført 1978, klimastald 1985,
goldsostald 1925, lade 1911, maskinhus 1972 og der er gylletank samt gastæt silo.
Gården drives med en svineproduktion på 120 årsseør, der sælges ca. 2.500 smågrise
og 100 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo, varm lufts tørreri samt
anparter i mølle. På gården er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation til
kartoffeloptagning. V.T.S driver også 0. Vejrupvej 10 sammen med faderen.

NØRHEDEVEJ 25, LYNE, 6880
TARM, tlf. 75-250379.
ERHARD LAURIDSEN, gårdejer,
født den 17.-3.-1953, søn af Emi
lie og Arne Lauridsen, Lyne, bor
sammen med Hanne Vestergaard
Olesen, landbrugsmedhjælper,
født den 29.-12.-1967, datter af
Kirsten og Svend-Ole Vestergaard
Olesen, Arnborg. Parret har søn
nen Kasper, født den 27.-4.-1989.
E.L. har været på Riber Kjærgård landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-7.-1978 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 59,9 ha., der er 11 ha. skov og 5 ha. eng. Desuden er
der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1892 og løbende restaureret, kostald opført 1979, ungdyrstald og
lade 1891, maskinhus 1978 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 62 årskøer og 82 ungdyr af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt anparter i Lyne Vindmøllelaug. Der er lejlig
hedsvis 1 skoledreng til hjælp og der bruges lidt maskinstation.

NØRHEDEVE3 26, LYNE, 6880
TARM, tlf. 75-250061.
PETER LØVSTRUP HVELPLUND,
gårdejer, født den 6.-6.-1946,
søn af Maren og Frode Hvelplund, Lyne, gift den 15.-5.-1971
med Sine Nielsen, født den 26.10.-1948, datter af Mary og Al
fred Nielsen, Skovlund. Parret
har børnene: Torben, født den
22.-3.-1972, Lene, født den 6.5.-1974 og Helle, født den 24.5.-1978.
P.L.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1971 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha., der er 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1911 og løbende restaureret, kostalden fra 1911 er ombygget i
1982, kalvestald opført 1969, ny kostald 1982, laden fra 1911 er ombygget i 1952,
maskinhus opført 1977, foderhus 1982 og der er gylletank og køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 55 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 20 høns. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner og der anvendes staldv
arme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
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NØRHEDEVEJ 28, "TINGBÆKGÅRD", LYNE, 6880 TARM, tlf. 75-250367.
HANS RAVNKJÆR, gårdejer, søn af Anne og Bent Ravnkjær, Lyne, gift i 1984 med
Jette Hansen, jordemoder, datter af Else og Kaj Hansen, Silkeborg. Parret har
børnene: Mette, født den 31.-3.-1982, Kristian, født den 30.-10.-1984 og Marie, født
den 20.-6.-1986.
H.R. har været på Næsgård Agerbrugsskole, han er agroøkonom. Han overtog gården i
1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 92 ha., heraf 4 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1886 og løbende restaureret, lade er fra 1950, maskinhus 1980 og
der er 4 svinestalde samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
ca. 10.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, piansilo og varm lufts tørreri.
Der er 3 faste medhjælpere på gården, som drives sammen med Østergårdevej 10.

NØRHEDEVEJ 29, "LYKKEGÅRD",
LYNE, 6880 TARM, tlf. 75250059.
HARRY VADT DAHL, gårdejer,
født den 10.-2.-1934, søn af Lise
Johanne og Martin Vadt, Ådum,
gift den 20.-3.-1963 med Magda
Kjær Jensen, hjemmesygeplejer
ske, født den 6.-4.-1939, datter
af Valborg og Christian Peter
Jensen, Stauning. Parret har bør
nene: Kristian, født den 28.-8.1964, Alice, født den 14.-2.-1968
og Gunhild, født d. 21.-11.-1971.
H.V.D har været på Borris Land
brugsskole, han er medlem af
bestyrelsen Skjern-Tarm Landboforening. Han overtog gården den 1.-1.-1963 fra marie
og Svend Thomsen, Lyne.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 56,7 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 7,7 ha. skov og 5
ha. hede.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1970, kostalden fra 1918 er senere ombygget,
lade er opført 1918, ungdyrstald 1971, maskinhus 1972, foderhus 1982 og der er inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 90
ungdyr af racen SDM, desuden er der 20 moderfår af racen Texel, det er en avlsbe
sætning. Der er 3 traktorer, 1/3 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.

NØRHEDEVEJ 32, LYNE, 6880
TARM, tlf. 75-250063.
JENS MEDUM NIELSEN, gårdejer,
født den 26.-2.-1923, søn af Bir
the og Knud Nielsen, Ølgod, gift
den 28.-4.-1951 med Sigrid Sø
rensen, født den 14.-3.-1929, dat
ter af Ingeborg og Hans Søren
sen, Ølgod. Parret har sønnen
Hans, født den 8.-4.-1965.
J.M.N. har været på Ladelund
Landbrugsskole. Han forpagtede
gården i 1951 og købte den i

1957 fra Abelone og Thomas Uhre.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1925 og løbende restaureret, kostalden fra 1922 er senere ind
rettet til svinestald, svinestalden er fra 1923, lade 1924, foderhus 1965, maskinhus
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1971 og der er 4 minkhaller bygget 1988/89. Siden 1965 har der været avlscenter for
svin, besætningen er på 40 avlsdyr, desuden er der en minkbestand på 400 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

NØRHEDEVEJ 44, "TOFTEGÅRD", LYNE, 6880 TARM, tlf. 75-250226.
HANS HEDEVANG CHRISTENSEN, gårdejer, født den 24.-10.-1957, søn af Nina og
Egon H. Christensen. Moderen bor stadig på ejendommen.
H.H.C. er træindustriarbejder. Han overtog gården den 1.-1.-1987 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 43,4 ha., heraf 19 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1894 og løbende restaureret, s vinestalden fra 1894 er ombygget i
1939, det tidligere hønsehus er ombygget til svin i 1962, laden er fra 1914 og maskin
huset 1924. Gårdens besætning er på 10 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRHEDEVEJ 48, LYNE, 6880 TARM, tlf. 75-250135.
VIGGO REFSTRUP PEDERSEN, gårdejer, født den 30.-5.-1930, søn af Dorthea og
Niels Pedersen, gift den 20.-12.-1958 med Karen Marie Nørgård, medhjælpende hustru,
født den 27.-6.-1936, datter af Magda og Jens Haislund Poulsen, Borbjerg. Parret har
børnene: Inger, født den 25.-2.-1959, Birthe, født den 2.-3.-1961, Lisbeth, født den
12.-4.-1962, Henning, født den 9.-7.-1965, Jens Jørgen, født den 14.-10.-1967 og Kjeld,
født den 24.-3.-1971.
V.R.P. er kontrolassistent i Varde, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han
overtog gården i november 1959 fra Carsten Pedersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 34,1 ha., heraf 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1930 og løbende restaureret, ny stald er opført 1980, den gamle
er renoveret samme år, lade opført 1911 og maskinhus 1955. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 15 ungdyr og 23 slagtekalve af racerne SDM og DRK.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
NØRHEDEVEJ 50, LYNE, 6880
TARM, tlf. 75-250098.
PETER HEISELBERG, gårdejer,
født den 12.-1.-1949, søn af An
ne og Arne Heiselberg, Lyne,
gift den 4.-9.-1976 med Åse Vestergaard Sørensen, pædagogmed
hjælper, født den 8.-12.-1953,
datter af Else Marie og Knud
Sørensen, Ølgod. Parret har bør
nene: Kim, født den 21.-9.-1977
og Helle, født den 16.-4.-1984.
P.H. har været på Borris og
Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-8.-1976 fra Frode Jensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng. Desuden er der
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1900 pg løbende restaureret, svinestalde er opført 1900, 1978 og
1985, staldene fra 1976 er løbende udvidet og omforandret, lader er opført 1917 og
1977, maskinhus 1981 og foderhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 200
årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise, desuden er der 5 ammekøer + opdræt af racen
Angus. Der er 1 traktor, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der
er anparter i Lyne Vindmøllelag. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRHEDEVEJ 52, "HASLEVGÅRD", LYNE, 6880 TARM, tlf. 75-250198.
HELGE VESTERGAARD, gårdejer, født den 8.-5.-1946, søn af Anne Kathrine og
Thomas Vestergård, Hemmet, gift den 28.-10.-1967 med Margit Jensen, sygehjælper,
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født den 28.-5.-1948, datter af
Klara og Christian Jensen, Sdr.
Vium. Parret har børnene: Bir
gitte, født den 11.-3.-1968, Tho
mas, født den 18.-6.-1970 og
Randi, født den 8.-2.-1978.
Helge Vestergaard har været på
Borris Landbrugsskole. Han over
tog gården den 15.-3.-1968 fra
Ejnar Kristensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
39,8 ha., heraf tilkøbt 10,4 ha.
og der er lejet 102,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret 1968-76, kostalden fra 1974 er senere
indrettet til kartoffelhus, svinestalden fra 1970 er indrettet til kartofler, laden fra
1974 er ligeledes indrettet til kartofler. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af kartofler og frø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsma
skiner, 1 kartoffeloptager, plansilo, varm lufts tørreri og der er anparter i vindmøllelaug. I sæsonen er der lidt løs medhjælp. H.V. driver også Bøelvej 1, som ejes af fade
ren. H.V. forpagtede den i 1986, gården har været i slægtens eje siden 1752. Areal 38
ha.
NØRHOLMVEJ 2, "OKSLUNDGAARD", OKSLUND, 6880 TARM,
tlf. 75-343075.
KJELD MOGENSEN, gårdejer,
født den 28.-2.-1950, søn af Else
og Anton Mogensen, gift d. 24.4.- 1976 med Ingrid Poulsen, med
hjælpende hustru, født den 25.8.-1949, datter af Sigrid og Ernst
Poulsen. Parret har børnene: Mar
lene, født den 22.-4.-1971, Mor
ten, født den 26.-8.-1976, Chri
stian, født den 14.-9.-1980 og
Anette, født den 29.-3.-1986.
K.M. overtog gården den 1.-8.-1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 165 ha., heraf 55 ha. skov, eng og mose.
Stuehuset er opført 1850 og løbende restaureret, kostald opført 1914, svinestald 1918,
løsdriftstald og maskinhus 1971 samt halmlade 1968. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter, raps, frøgræs og fabrikskartofler. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri og brændefyr. K.M. driver en fabrik, der laver vandingsmaskiner, der er 5
faste medarbejdere og der bruges lidt maskinstation.

NØRHOLMVEJ 11, "HØJAGER",
OKSLUND, 6880 TARM, tlf. 75343261.
VERNER VESTERGAARD, gård
ejer, født den 16.-3.-1948, søn
af Mette og Sigvald Vestergaard,
Skærlund, gift den 9.-6.-1983
med Agnetha Åkerstedt, medhjæl
pende hustru, født den 27.-3.1949, datter af Karin og Carl
Gustav Åkerstedt, Sverige. Par
ret har børnene: Martin, født
den 1.2.-1987 og Lene, født den
11.-2.-1989.
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V.V. har været pä Grindsted Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Sdr. Omme
Landboforening. Han overtog gården den 1.-6.-1975 fra Gunnar Hansen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 3,8 ha. skov og
4,4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1937 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1937 er ombygget i
1975, ungdyrstald og roehus er opført 1976, laden fra 1937 er ombygget i 1975,
maskinhuset er fra 1987 og der er gylle tank. Gården drives med en kvægproduktion på
45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine og tårnsilo. På
gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NØRHOLMVEJ 13, "BARSLUNDGAARD", 6880 TARM.
ARNE ESK1LDSEN, gårdejer, omtales under Gammelagervej 3.
A.E. overtog gården den 3.-4.-1985 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 60 ha., heraf 12 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1888 og løbende vedligeholdt, kostalden er fra 1888 og 1938, silo
hus og maskinhus 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, hvede, byg og raps. Der er 1 brændefyr, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet. Gården drives sammen med Gammelagervej 3 og Torsbækvej 1.

NØRREMARKSVEJ 18, 6880
TARM, tlf. 97-371175.
HOLGER JEPSEN, gårdejer, født
den 27.-1.-1949, søn af Helene
og Aksel Jepsen, Tarm, gift den
6.-3.-1976 med Krista Thorkild
sen, medhjælpende hustru, født
den 14.-6.-1948, datter af Marie
og Hans Thorkildsen, Hestlund.
Parret har børnene: Ole, født
den 4.-2.-1979 og Lars, født den
1.-3.-1982.
H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1976 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen
i 1914, han købte jorden af Beks Hotel.
Ejendomsskyld 1.730.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2 ha. skov. Des
uden er der lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1914, kostalde 1914 og 1976, svinestald 1965, lade 1914, maskin
huset fra 1982 er udvidet i 1990, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
OBLINGVEJ 4, "OVERGÅRD",
SDR. BORK, 6893 HEMMET, fif.
75-280361.
VILLIAM HANSEN, gårdejer,
født den 25.-10.-1943, søn af
Johanne og Andreas Hansen, Hunderup, gift den 25.-5.-1974 med
Ketty Friis Jensen, medhjælpen
de hustru, født den 13.-4.1942,
datter af Mary og Søren Friis
Jensen, Tirstrup. Parret har bør
nene: Erik, født den 25.-5.-1966,
Kim, født den 13.-10.-1969 og
Jørn, født den 29.-9.-1974.
V.H. overtog gården den 1.-12.-1983 fra Marius Christensen.
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Stuehuset er opført 1929, svinestalde 1929, 1948, 1964 og 1986, hvor også maskinhuset
blev bygget. Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produceres ca.
2.400 slagtesvin. Der er 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.
Gården drives sammen med Anerbjergvej 48.

OBLINGVEJ 6, SDR. BORK,
6893 HEMMET.
KETTY FRIIS HANSEN, gårdejer,
omtales under Oblingvej 4.
K.F.H. overtog gården den 1.12.-1989 fra Sten Nygård Niel
sen.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 12
ha.
Stuehuset er opført omkring
1864 og restaureret flere gange,
senest 1990, kostald, svinestald
og lade er fra 1864. Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 6 stk. opdræt af racen
Charolais.
OBLINGVEJ 8, "NISSENGÅRD",
OBLING, 6893 HEMMET.
SØREN CHRISTIAN og NIELS
JØRGEN SOMMER MADSEN,
gårdejere, omtales under Anerbjerg
vej 16.
Brødrene overtog gården i 1984
fra Lars Jensen.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 36
ha., der er frasolgt 30 ha., der
er 5 ha. klitter og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført 1926 og lø
bende restaureret, kostald og
lade er opført 1954, svinestalden er fra 1900. Gården drives sammen med Anerbjerg
vej 16 under "I/S Sommergård".
OBLINGVEJ 9, SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280129.
GUNNAR ANDERSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1937, søn af Emma og Kristian B.
Andersen, Sdr. Bork, gift den 17.-5.-1969 med Anne Margrethe Ebbesen, medhjælpende
hustru, født den 18.-3.-1945, datter af Kathrine og Niels Ebbesen, Endrup. Parret har
børnene: Annette, født den 19.-10.-1969, Jens, født den 31.-1.-1973 og Søren, født den
31.-8.-1975.
G.A. er i repræsentantsskabet for MD-Foods, for DLG-Vest, han er i kommunalbesty
relsen for Egvad Kommune, han er bl.a. medlem af kulturudvalget. Han overtog går
den den 1.-4.-1969 fra sine forældre. Gården er en udflyttergård og fik sin nuværende
placering i 1905.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28,5 ha., heraf 4,7 ha. eng. Desuden er der forpagtet
5 ha.
Stuehuset er opført 1906 og løbende restaureret, kostald og maskinhus er opført 1974,
lade og svinestald 1905 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
32 årskøer, 30 ungdyr og 16 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker.
OBLINGVEJ 12, SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280017.
HELGE THOMSEN, gårdejer, født den 12.-5.-1952, søn af Kamma og Jens Thomsen,
Ølgod, gift den 20.-9.-1980 med Betty Larsen, ekspeditrice, født den 9.-10.-1955,
datter af Laura og Niels Christian Larsen, Sdr. Bork. Parret har børnene: Henrik, født
den 10.-11.-1981 og Jan, født den 3.-7.-1986.
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Helge Thomsen har været på
Lægård og Riber Kjærgård land
brugsskoler. Han overtog gården
i maj 1986 fra sine svigerforæl
dre, nuværende ejer er 3. gene
ration.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 36
ha., heraf 3 ha. skov og der er
forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1857 og lø
bende restaureret, sidst i 1986,
kostalden fra 1940 er udvidet og
senere ombygget til svinestald i
1965, laden fra 1940 er delvis ombygget til klimastald i 1983, maskinhuse er opført
1950 og 1988 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 115 års
søer, der sælges ca. 2.500 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter,
fabrikskartofler, korn og tagrør. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til høst.
OBLINGVEJ 14, SDR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280069.
PEDER CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 9.-1.-1934, søn af Ma
ren Høj og Christian Christian
sen, Sdr. Bork, gift den 15.-11.1958 med Irma Sommer Boesen,
medhjælpende hustru, født d.
15.-4.-1936, datter af Juliane
Sommer og Anthon Boesen, Sdr.
Bork. Parret har børnene: Lone,
født den 8.-4.-1959, Hanne, født
den 1.-12.-1960 og Annette,
født den 27.-10.-1965.
I.S.B. er medlem af Menighedsrådet ved Sdr. Bork Kirke.
P.C. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1958 fra
sine forældre, som købte den i 1929.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 45 ha., heraf 11 ha. klitter og lignende.
Stuehuset er opført omkring 1790 og løbende restaureret, kostalde er fra 1900 og
1963, svinestald 1963, lade 1900 og maskinhus 1989, desuden er der hønsehus, som
benyttes til Chinchillahus. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 21 årskøer, 33 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer,
der produaeres ca. 200 slagtesvin årligt og der er ca. 100 stk. Chinchillahunner. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

OBLINGVEJ 18, SDR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280262.
HANS JØRGEN KJELDSEN,
gårdejer, født den 16.-7.-1941,
søn af Meta og Anthon Kjeldsen,
Sdr. Bork, gift den 6.-6.-1970
med Karen Merete Jensen, defek
trice, født den 14.-11.-1947, dat
ter af Marie og Hans Jensen,
Nr. Bork. Parret har børnene:
Jeppe, født den 14.-9.-1973 og
Mathilde, født den 27.-1.-1980.
H.J.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1972 fra
sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedste
forældrene i 1919. Før 1919 ejedes gården af K.M.J.s familie.
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Ejendomsskyld 860.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1826 og omfattende restaureret senest i 1987, kostald opført
1947, svinestald og lade 1926, maskinhus og roehus 1975. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, raps og en stor produktion af tækkerør. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg, 1 rørhøster samt nødvendige maski
ner til rengøring af rørerne, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Der er sæson
ansatte i rørhøst perioden.
OBLINGVEJ 20, SDR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280117.
JES PEDER CHRISTIANSEN,
gårdejer, født den 16.-12.-1914,
søn af Margrethe og Kristen Ni
elsen Christiansen, Sdr. Bork,
gift den 12.-1.-1943 med Dagny
Nielsine Pedersen, født d. 14.12.-1921, datter af Karen Marie
og Valdemar Pedersen, Sdr.
Bork. Parret har børnene: Hen
ning, født d. 3.-2.-1946, Thor
kild, født den 20.-5.-1948 og
Erling, født den 19.-4.-1951.
J.P.C. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1943 fra
sine forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1731 og måske længere.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. plantage og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald er
opført 1870, senere udvidet og moderniseret i 1953, østerhuset er fra 1926 og laden
1914. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og pillegræs.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ODDERUPVEJ 6, "BONNESKJOLD",
VITTARP, 6880 TARM, tlf. 97376218.
SVEND ERIK TOFT, gårdejer,
født den 15.-4.-1942, søn af Erna
Ingrid og Aage Gudmund Toft,
gift den 31.-7.-1965 med Jytte
Christensen, medhjælpende hustru,
født den 26.-11.-1946, datter af
Jenny og Henry Møller Christen
sen. Parret har børnene: Conni,
født den 1.-2.-1966, Karin, født
den 16.-12.-1967, Eddy, født den
9.-8.-1970 og Freddy, født den 22.-6.-1980.
S.E.T. overtog gården den 1.-4.-1976 fra Poul Forsum. Areal 17,4 ha., heraf lidt eng.
Stuehusets alder er ukendt, men er restaureret efter en brand i 1967, svinestalde er
opført 1956 og 1979, lade 1956, maskinhuse 1957 og 1986 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter og rug. Der er 2 traktorer og 3 fodersiloer. På
gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.
ODDERUPVEJ 9, "LYKKEGAARDEN", ODDERUP, 6880 TARM, tlf. 97-376036.
KRESTEN ESKILDSEN, gårdejer, født den 17.-8.-1915, søn af Jørgine og Svend Stensig
Eskildsen, Adum, han har husbestyrerinden Vivi Johansson, født den 24.-2.-1943, datter
af Margrethe og Oscar Johansson.
K.E. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården fra 1956 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 46,5 ha., heraf 3 ha. eng.
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ført 1912 og løbende vedligeholdt,
kostald, svinestald, hestestald og
lade er opført 1932 og maskin
hus 1959. Gårdens besætning er
på 10 ammekøer og 6 ungdyr af
racerne Charolais og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn, raps og ærter. Der er 2
traktorer og plansilo. Maskinsta
tion bruges til en del af mark
arbejdet.

ODDERUPVEJ 12, ÅDUM, 6880
TARM, tlf. 97-376284.
SVEND AAGE PETERSEN, gård
ejer, født den 12.-7.-1926, søn af
Severine og Peter Emil Petersen,
Adum, gift den 23.-7.-1953 med
Elly Christensen, født den 10.5.-1932, datter af Petrine og Pe
ter Christensen, Oddense. Parret
har børnene: Else Marie, født
den 1.-6.-1954, Gudrun Kirstine,
født den 10.-4.-1956, Poul, født
den 8.-9.-1958, Gerda, født den

27.-6.-1960 og Aksel, født den 5.-2.-1962.
S.AA.P. overtog gården den 1.-2.-1953 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev købt af bedsteforældrene i 1918.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 13,7 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret, kostald og svinestald er
opført 1975, staklade 1962 og lade 1890. Gården drives med en besætning på 23 ung
kreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer
og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ODDERUPVE3 13, ODDERUP,
6880 TARM, tlf. 97-376140.
KARL ANDREAS ANDERSEN,
gårdejer, født den 16.-10.-1926,
søn af Olga og Søren Andersen,
Simested, gift den 12.-1.-1950
med Dora Iversen, medhjælpende
hustru, født den 21.-1.-1928, dat
ter af Marie og Theodor Iversen,
Outrup. Parret har børnene: Ketty, født den 28.-6.-1950, Kir
sten, født den 19.-6.-1956 og
Søren, født den 25.-4.-1966.
K.A.A. overtog gården den 11.-3.-1950 fra Niels Andersen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 39,7 ha., heraf tilkøbt 9,3 ha., 3,3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1970, kostalden fra 1973 er ombygget til
svinestald i 1979/80, svinestalde er opført 1926 og 1962, laden fra 1926 er restaureret
senest i 1986 og maskinhuset er fra 1965. Gården drives med en svineproduktion på 32
årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og hvede. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og kornmagasin. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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ODDERUPVEJ 18, "GAMMEL
GÅRD", ODDERUP, 6880 TARM,
tlf. 97-376035.
JENS VESTERGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født den 5.-8.1944, søn af Elisabeth og Chri
stian Vestergaard Pedersen, Odderup, gift den 24.-7.-1982 med
Dagmar Jensen, medhjælpende
hustru, født den 26.-1.-1949, dat
ter af Sigrid Kirstine og Niels
Andersen Jensen, Vodstrup. Par
ret har børnene: Christian, født
den 2.-9.-1983 og Niels, født den 19.-8.-1986.
J.V.P. har været på Borris Landbrugsskole, han er i kredsrepræsentant i MD-Foods.
Han overtog gården den 1.-8.-1973 fra sine forældre, som købte den i 1932. Gården
eksisterede allerede i 1700-tallet.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 14 ha., der er 4 ha. plantage.
Desuden er der forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført 1928, restaureret og udvidet i 1988, kostald og lade opført 1928,
svinestalden fra 1967 er ombygget til ungdyrstald i 1985, ungdyrstald opført 1970,
løsdriftstald 1975, maskinhuse 1968 og 1975, foderhus 1975, der er både indendørs og
udendørs køresiloer samt 2 gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 140
årskøer, 170 ungdyr og 75 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og korn. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker og 4 vandingsmaskiner. På
gården er 2 faste medhjælpere og der bruges lidt maskinstation. Gården drives
sammen med Teglvlrksvej 5.

PRÆSTBROVEJ 1, BLINKBJERG,
6880 TARM, tlf. 97-376195.
KAJ BECH, gårdejer, født den
13.-10.-1938, søn af Magdalene
og Peder Andreas Pedersen, gift
den 4.-5.-1963 med Erna Nygård
Thomsen, sygehjælper, datter af
Anna og Thomas Thomsen. Par
ret har børnene: Lone, født den
13.- 8.-1968 og Mette, født den
27.- 7.-1972.
K.B. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1964 fra Tinus Pedersen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 5,5 ha. skov og
3,3 ha. eng. Der er 30 ha. frijord.
Stuehuset er opført omkring 1812, restaureret 1969 og tilbygget 1978, svinestald og
lade er opført 1971 efter en brand, ny svinestald 1975, maskinhuset 1978 og der er
gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.500 stk. årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 2 vandingsmaskiner og halmfyr.

PUGLUNDVEJ 4, SKODSBØL, 6880 TARM, tlf. 97-376123.
GUNNAR PEDERSEN, gårdejer, født den 12.-4.-1924, søn af Maren og Alfred Peder
sen, gift den 6.-9.-1949 med Anna Laursen, medhjælpende hustru, født den
24.-1.-1923, datter af Margrethe og Laust Barslund Laursen. Parret har børnene:
Børge, født den 12.-10.-1950, Jens Laurids, født den 26.-3.-1953 og Tage, født den
14.-4.-1959.
G.P. overtog gården den 1.-10.-1949 fra Niels Kristensen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 13 ha.
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Puglundvej 4's stuehus er opført
1912 og løbende vedligeholdt, ko
stalde er opført 1912 og 1969,
staklade og maskinhus 1967 samt
lade 1928. Gården drives med en
kvægproduktion på 10 årskøer,
10 ungdyr og 7 slagtekalve af
racen RDM, desuden produceres
60 slagtesvin. Der er 2 traktorer
og 1 fodersilo. Maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.
PUGLUNDVEJ 6, "PUGLUNDGÅRD", PUGLUND, 6880 TARM,
tlf. 97-376034.
POUL K. CLAUSEN, gårdejer,
født den 8.-1.-1947, søn af Betty
og Søren Clausen, Puglund, gift
den 11.-10.-1971 med Grethe Kru
se Kristensen, syerske, født den
22.-2.-1951, datter af Erna og
Peder Kruse Kristensen, Haulund.
Parret har børnene: Thomas, født
den 12.-12.-1969 og tvillingerne
Peder og Susanne, født den 27.- 5.-1974.
P.K.C. overtog gården den 1.-7.-1971 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 50,5 ha.
Stuehuset er opført 1976, svinestalde 1928 og 1960, foderhus 1960, maskinhus 1975 og
der er gastæt silo samt gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.250 stk. årligt og desuden er der 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og anparter i Ådum
Vindmøllelaug. Gården drives sammen med Tøstrupvej 40.
PÄB0L PLANTAGEVEJ 2, "NY
ELMHOLT", HOVEN, 6880 TARM,
tlf. 75-343131.
ANNA JENSEN, født den 10.10.-1912, datter af Kathrine og
Laurids Jensen, Hoven.
A.J. overtog gården i 1965 fra
sin bror Magnus Jensen, som
overtog den efter forældrene,
der havde købt den i 1910.
Areal 34 ha., heraf 17 ha. skov,
der er bortforpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1881 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1907 og 1963, hønsehus 1958, lade 1928 og
maskinhus 1946.

PÄB0L PLANTAGEVEJ 3, "KARENSVÆNGE", HOVEN, 6880 TARM, tlf. 75-343159.
FINN BO JØRGENSEN, gårdejer, født den 8.-12.-1955, søn af Lilly og Poul Jørgensen,
Hejbøl, gift den 2.-6.-1984 med Rita Nielsen, pædagogmedhjælper, født den 3.-7.-1963,
datter af Marie og Laurids Nielsen, Horne. Parret har sønnen Lars Bo, født den
17.-3.-1989.
F.B.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1977 fra
Johan Henrik Hoffmann Kristensen. Gården har hørt under "Påbøl Plante" indtil 1937.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 27 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 17 ha.
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1936 og restaureret 1988, kostal
den fra 1936 er renoveret til
goldsostald i 1978, farestald op
ført 1978, lade og maskinhus
1988 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion
på 90 årssøer, der sælges ca.
1.700 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps
og kartofler. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

PÅBØLVEJ 2, "PÅBØL VESTER
GÅRD", HOVEN, 6880 TARM,
tlf. 75-343341.
HENNING HORSBØL JENSEN,
gårdejer, født d. 20.-1.-1958, søn
af Karen og Ove Jensen, Hoven.
H.H.J. er uddannet regnskabskon
sulent. Han overtog halvparten
af gården den 1.-1.-1983 og sid
ste halvdel den 1.-1.-1988 fra
sine forældre, som købte den i
1952, den er oprindelig udstykket
fra "Påbølgård".
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 2 ha. skov og
lignende. Dgquden er der lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1970, alle kostalde er ombygget til svinestalde, svinestalde er
opført 1978 og 1985, kartoffelhus 1979, maskinhus 1983 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der sælges ca. 2.100 smågrise og 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps, korn og
pillegræs. Der gr 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager
og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

PÅBØLVEJ 15, "SKOVRIDER
GÅRD", PÅBØL, 6880 TARM,
tlf. 75-343011.
ERLING CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 22.-3.-1930, søn
af Alma og Jens Peder Christen
sen, Torsted, gift den 26.-12.-1959
med Inger Bækgaard Andersen,
født den 26.-8.-1938, datter af
Anna og Christian Bækgaard, Ho
ven. Parret har børnene: Hannah,
født den 14.-2.-1961 og Jens
Christian, født den 6.-7.-1963.
E.C. har været på Lyngby og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården i 1959 fra
sine forældre. Gården har været i slægtens eje siden 1700-tallet, venstrepolitikeren
I.C. Christensen er født på gården. Ejendomsskyld 7.800.000. Areal 563 ha., heraf til
købt ca. 200 ha., der er 470 ha. skov og 55 ha. hede. Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1968, kostald og svinestald fra 1957 er ombygget til hønsehuse,
laden er fra 1957 og maskinhuset 1965. Gården drives med en skrabeægproduktion, der
er 5.500 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kartofler, ærter, korn og der
er en årligt trætilvækst på 2.200 kubikmeter. På gården er 5 traktorer, 1 mejetær
sker, 4 vandingsmaskiner, plansilo og korn tørreri. Der er 3 heltids og 1 deltids
hjælpere på gården.
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ÄDUM, 6880 TARM, tlf. 97376173.
NIELS THOMSEN PEDERSEN,
gårdejer, født den 5.-5.-1917,
søn af Bertha og Peder Christian
Pedersen, Lunde, gift den 15.9.-1948 med Anna Jensen, født
den 9.-11.-1920, datter af Karen
og Christian Jensen, Foersum.
Parret har børnene: Jørgen, født
den 26.-10.-1949, Henning, født
den 8.-1.-1952, Bent, født den
2.-8.-1954 og Børge, født den 25.-2.-1958.
N.T.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han var bestyrer på gården fra 1944 til
1948, da han købte den af Karen Thygesen.
Areal 90 ha., heraf 15 ha. skov.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, kostald opført 1902, svinestald 1986,
kartoffelhus 1952, lade 1908, maskinhuse 1952 og 1986, ensilagesilo og roehus 1960.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, byg, hvede,
ærter, raps og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner,
tårnsilo og varm lufts tørreri.
RABÆKVEJ 7, "SANDVIG", RABÆK, 6880 TARM, tlf. 97-376230.
GEORG CLAUSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1929, søn af Margrethe og Christian
Clausen, gift den 17.-9.-1967 med Anna Kathrine Mortensen, sygeplejerske, født den
3.-6.-1930, datter af Helga Oline Susanne og Christian Mortensen. Parret har børnene:
Jens Peter, født den 6.-2.-1968 og Birgitte, født den 1.-2.-1969.
G.C. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1960 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 31 ha., heraf 5 ha. plantage. 6 ha. er forpagtet.
Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1967, svinestald er opført 1966, lade 1929 og
maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
korn, konsumkartofler, fabrikskartofler og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

RABÆKVEJ 9, "EGEBÆK", RA
BÆK, 6880 TARM, tlf. 97-376007.
AKSEL CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 8.-11.-1942, søn af Em
ma og Herluf Christiansen, gift
den 7.-8.-1971 med Inga Høstrup,
medhjælpende hustru, født d. 25.6.-1948, datter af Esther Gudrun
og Tage Høstrup. Parret har bør
nene: Henriette, født den 11.-3.1969 og Marianne, født den 13.11.-1972. A.C. har været på
Grindsted Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-11.-1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. engkrat, desuden er der forpagtet
33 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalde 1963 og 1972, kalvestald 1979, lader 1939 og 1989,
hvor også foderhuset blev bygget, maskinhus 1985 og der er indendørs køresilo samt
gylletank. Det gamle stuehus fra 1887 fungerer stadig som stuehus. Gården drives med
en kvægproduktion på 37 årskøer, 37 ungdyr og 70 slagtekalve af racerne SDM og Jer
sey, desuden er der et par heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3
traktorer, 2 vandingsmaskiner, fodersilo, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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RABÆKVEJ 11, RABÆK, 6880
TARM, tlf. 97-376174.
ARNOLD CHRISTENSEN, gård
ejer, født den 14.-7.-1920, søn
af Nielsigne Nicoline og Hans
Peter Christensen, gift den 25.10.-1952 med Gerda Knak, syer
ske, født den 23.-9.-1932, datter
af Mette Kathrine og Erik Fre
derik Andreas Pedersen Knak.
Parret har børnene: Vita, født
den 27.-4.- 1953, Else, født den
2.-3.-1957, Tove, født den 15.8.-1960, Jette, født den 12.-8.-1961, Grethe, født den 21.-8.-1965 og Claus, født den
7.-11.-1968.
A.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1950 fra Kresten
Andreasen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 4 ha. krat.
Stuehuset er opført 1933, restaureret og tilbygget 1962/63, kostald, svinestald og lade
er fra 1942. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter
og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og
kold lufts tørreri.

ROSENDALSVEJ 1, ÄDUM, 6880
TARM, tlf. 97-376172.
JØRN TØNDER, gårdejer, født
den 3.-7.-1939, søn af Anna og
Ejner Tønder, Døstrup, gift den
26.-9.-1964 med Lillian Møller,
medhjælpende hustru, født den
2.-11.-1942, datter af Gerda og
Eigil Christensen, Tarp. Parret
har børnene: Anette, født den
4.-3.-1965 og Erik, født d. 15.6.-1970.
J.T. har været på Næsgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 8.-2.-1964 fra Holger Eg. Areal 58 ha., heraf
tilkøbt 14 ha. og der er frasolgt 1 ha. Desuden er der forpagtet 63 ha.
Stuehuset er opført 1976, det gamle stuehus er opført omkring 1840. Ungdyrstalden er
opført 1972, kostalden fra 1936 er udbygget i 1976, kostalden fra 1966 er ombygget
til svinestald og senere indrettet til køer i 1982, laden fra 1915 er udvidet i 1982,
maskinhuset er fra 1972 og der er 2 gastætte siloer, indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 135 ungdyr af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, fremavlskorn og frøgræs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

ROSENDALSVEJ 6, BJØLBØL,
6880 TARM, tlf. 97-376041.
SØREN PEDERSEN, gårdejer,
født den 1.-8.-1948, søn af Anne
og Jens Pedersen, Sdr, gift den
26.- 2.-1972 med Ingelise Jørgen
sen, køkkenhjælper, født d. 18.4.- 1953, datter af Anna og Thor
vald Jørgensen. Parret har bør
nene: Jens Kristian, født d. 2.8.-1972, Torben, født den 11.1.-1975 og Birgitte, født den
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23.-11.-1980.
S.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1975
fra Kresten Jensen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 25 ha., heraf 5 ha. eng og 1 ha. hede. Desuden er der
forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1924, restuareret og tilbygget 1988, kostald opført 1979 og
kalvestald 1924. Gården drives med en kvægproduktion på 31 årskøer og 35 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug, byg, konsumkartofler,
ærter og raps. Der er 1 traktor, vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ROSENDALSVEJ 7, "ROSENDAHL", ROSENDAL, 6880 TARM, tlf. 97-376065.
VILLY CHRISTENSEN, gårdejer, født den 8.-5.-1937, søn af Anna og Thorvald Chri
stensen, Rosendal, gift den 7.-7.-1962 med Tove Jørgensen, medhjælpende hustru, født
den 18.-2.-1939, datter af Karen og Ejnar Jørgensen, Ädum. Parret har børnene: Pia,
født den 12.-7.-1963 og Tina, født den 5.-9.-1968.
V.C. har været på Borris Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for avlsforeningen Danebo. Han overtog gården den 1.-6.-1966 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 85 ha., heraf 3 ha. skov og 3 ha. hede. Desuden er der
forpagtet 56 ha.
Stuehuset er opført 1930, restaureret og tilbygget i 1977, kostald og svinestald er
opført 1930, svinestalden er senere restaureret, kartoffelhusene er fra 1977 og 1983,
lade 1930 og maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af læggekartofler, korn og ærter. Der er 4 traktorer, mejetærsker 3 vandingsma
skiner, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 2 faste medhjælpere og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Tegl
værksvej 13.
ROSENDALSVEJ 11, "BREDAHL",
VINDING, 6880 TARM, tlf. 97376028.
KNUD BREDAHL HANSEN, land
mand, født den 19.-4.-1950, søn
af Mathilda og Jens Ole Hansen,
gift den 18.-9.-1971 med Martha
Vestergaard, husmor, født den
14.-10.-1944, datter af Emilie og
Poul Vestergaard. Parret har dat
teren Dorthe, født d. 1.-1.-1975.
K.B.H. overtog gården d. 10.-5.1975 fra sine forældre, nuværen
de ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32,2 ha., heraf 8 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført omkring 1869, løbende restaureret og ombygget, løbesafdelingen
er fra 1955, ungdyrstald 1973, fravænningsstald 1977, drægtighedsstald, klimastald,
farestald, kontor og værksted er fra 1982, lade 1955 og der er gylletank samt foder
hus. Gården drives som "SPF Avlscenter Bredahl", der er 100 årssøer, der sælges ca.
750 avlsdyr og 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
frøprodukter. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der er faste medhjælpere til
stalden og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ROSENDALSVEJ 13, "VINDINGGAARD", VINDING, 6880 TARM, tlf. 97-376175.
JØRGEN BONDE HANSEN, gårdejer, født den 3.-4.-1939, søn af Ella og Kristian
Hansen, gift den 20.-11.-1965 med. Martha Pasgaard, medhjælpende hustru, født den
2.-2.-1943, datter af Anna Slot og Jacob Pasgaard. Parret har børnene: Anita, født
den 20.-10.-1966, Henrik, født den 31.-10.-1967, Kirsten, født den 18.-1.-1973 og Olav,
født den 16.-8.-1980.
J.B.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1965
fra Gunnar Mikkelsen.
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"Vindinggaard"s areal er 69 ha.,
heraf 9 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført omkring
1890 og restaureret 1980, kostal
den fra 1920 er moderniseret i
1970, spaltestald fra 1976, svinestalden fra 1920 er ombygget til
kostald i 1970, maskinhuset er
fra 1979 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 60 årskøer, 60 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen SDM.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 gummiged. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
SAFFELVEJ 5, SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280436.
ELVIG JENSEN, gårdejer, født den 5.-7.-1921, søn af Jensigne og Eskild Kristian
Jensen, Ädum, gift den 21.-7.-1942 med Emmy Christensen, født den 23.-9.-1920,
datter af Hilda Elvine og Harald Christensen, Ädum. Parret har børnene: Svend Aage,
født den 21.-8.-1942, Harry, født den 28.-8.-1945, Jens, født den 13.-4.-1951, Poul,
født den 22.-6.-1953 og Ester Kirstine, født den 25.-7.-1958.
E.J. overtog gården den 1.-9.-1947 fra Hans Thorvald Christensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1890, kostalde 1914, 1963 og 1978, lade 1978, maskinhus
1975 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 83
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer og 3 vandingsmaskiner. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

SDR. ØSTERBYVEJ 10, VROSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374314.
POUL ERIK HANSEN, gårdejer, født den 27.-6.-1958, søn af Karen Skovbjerg og Jo
hannes Hansen, Troldhede, gift den 17.-11.-1984 med Dorte Yde, medhjælpende hustru,
født den 1.-3.-1963, datter af Inga og Holger Yde. Parret har børnene: Torben, født
den 29.-7.-1985, Michael, født den 13.-3.-1987 og Kasper, født den 30.-11.-1989.
P.E.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 27.-8.-1985
fra Andreas Madsen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 62 ha.
Stuehuset er opført 1903 og restaureret 1985, kostalden fra 1957 er om- og tilbygget i
1987, hvor der også blev bygget foderhus, maskinhus og ungdyrstald. Gården drives
med en kvægproduktion på 58 årskøer, 52 ungdyr og 26 slagtekalve af racerne SDM og
DAK. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, portionstørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SKAVENVEJ 20, VOSTRUP, 6880 TARM,
tlf. 97-374376.
SØREN JENSEN, gårdejer, født den 12.5.-1956, søn af Birthe og Knud Jensen,
Kloster, gift den 19.-1.-1985 med Anny
Krogsgaard Nielsen, medhjælpende hu
stru, født den 20.-1.-1958, datter af
Birthe og Thomas Krogsgaard Nielsen,
Stauning. Parret har børnene: Eva, født
den 20.-12.-1982, Mette, født den 18.10.-1985 og Rikke, født d. 15.-1.-1990.
S.J. har været på Riber Kjærgård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1981 fra Dagny Christensen. Ejendomsskyld
2.000.000. Arael 46 ha., heraf 2,5 ha. skov og hede. Desuden er der forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1987, kostalden fra 1951 er ombygget til sostald i 1982, svine-
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stalde er opført 1982, 1984 og 1985, laden fra 1890 er ombygget i 1959, maskinhuset
er fra 1983 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer,
der produceres ca. 2.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
ærter, raps, kartofler og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsma
skiner, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
SKAVENVEJ 22, "BIRKEDOMMERGÅRD", VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374445.
HENNING DAM, gårdejer, født den 29.-3.-1961, søn af Rigmor og Ernst Dam, Sdr.
Omme, gift den 28.-4.-1989 med Anna Katerina Meldgaard Madsen, køkkenassistent,
født den 25.-10.-1959, datter af Stella og Svend Aage Meldgaard Madsen, Bredballe.
H.D. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 2.-4.-1989 fra Søren Høy, det er en gammel gård, det nuværende stuehus er fra
1876, men der har været flere.
Araal 59,8 ha., heraf 6 ha. skov og lignende.
Stuehuset er opført 1876 og løbende restaureret, kostalden fra 1876 er ombygget til
kalvestald omkring 1978, løsdriftstald er opført 1976, lade 1876, foderlade 1988,
desuden er der maskinhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52
årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SKAVENVEJ 24, "STYG GÅRD", VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374132.
JØRGEN BANK, gårdejer, født den 13.-9.-1940, søn af Maja og Marius Bank, Vostrup,
gift den 9.-1.-1965 med Lilly Sørensen, medhjælpende hustru, født den 24.-12.-1946,
datter af Agnes og Charles Sørensen, Horne. Parret har børnene: Kenn, født den
7.-10.-1965, Torben, født den 2.-10.-1967, Birthe, født den 11.-7.-1971 og Annie, født
den 19.-2.-1973.
J.B. overtog gården den 1.-12.-1964 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som blev købt af bedsteforældrene omkring 1902.
Ejendomsskyld 3.900.000. Areal 97 ha. og der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført 1884, restaureret og udvidet 1973-78, kostald opført 1983, ung
dyrstald 1978, kornlager og maskinhus 1990, maskinhus og gastæt silo 1973 og der er
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer,
90 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der en ammekobesætning på 25 ammekøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve, alle Limousinekrydsninger.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og hør. Der er 5 traktorer, 2
mejetærskere, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation. Gården drives
sammen med Øster Vejrupvej 5, Lyne.
SKAVENVEJ 26, "MOSEGÅRDEN", VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374046.
HENRY MADSEN, gårdejer, født den 13.-1.-1930, søn af Anna Mary og Karl Madsen,
Næsbjerg, gift den 27.-10.-1956 med Maren Høy Christensen, medhjælpende hustru,
født den 24.-12.-1931, datter af Marianne og Otto Christensen, Dejbjerg. Parret har
børnene: Mona, født den 30.-8.-1957, Ove, født den 22.-2.-1960 og Flemming, født den
27.-10.-1964.
H.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1956
fra Thelle Thuesen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. rørskær og
mose.
Stuehuset er opført 1917 og løbende restaureret, kostalden er ombygget til svinestald
i 1973, slagtesvinestald opført 1972, farestald 1980, laden er ombygget i 1973 og
maskinhuset er fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der
produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri.
SKAVENVEJ 28, VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374134.
JENS BOLLERUP JENSEN, gårdejer, født den 17.-7.-1922, søn af Kathrine og Bollerup
Jensen, Vostrup.

-86-

Jens B. Jensen overtog gården
den 1.-3.-1968 fra sine forældre,
som købte den i 1917.
Areal 20,6 ha., der er frasolgt
12 ha.
Stuehuset er opført 1902 og re
staureret 1979, svinestald opført
1967, laden er ombygget i 1961
og maskinhuset er fra 1960. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 60 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 2 traktorer,
kornsilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKAVENVEJ 30, "SKAVENGÅRD",
VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97374206.
ANTHON JESPERSEN, gårdejer,
født den 1.-4.-1923, søn af Marie
og Møller Jespersen, Vostrup,
gift den 1.-5.-1953 med Karen
Margrethe Andersen, født d. 9.6.-1924, datter af Kirstine og
Anders Jakob Andersen, Lønborg.
Parret har børnene: Anders, født
den 27.-4.- 1954, Jens Jørgen,
født den 2.- 8.-1955, Else Marie, født den 9.-9.-1957 og Johan Christian, født den 27.-4.-1963.
A.J. er tidligere farveriarbejder. Han overtog gården i 1953 fra sine forældre, som
købte den i 1924.
Areal 30 ha., der er frasolgt 3 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1912. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og pillegræs. På gården er 1 traktor.
SKODSBØLVEJ 5, "HEDEVANG",
ÅDUM, 6880 TARM, tlf. 97376021.
SØREN KARL HANSEN, gårdejer,
født den 18.-6.-1921, søn af Abbelone Marie og Karl Sigurd An
dreas Hansen, Adum.
S.K.H. overtog gården i 1970 fra
sin far, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som oprinde
lig var Ädum Præstegård, som
bedstefaderen forpagtede 18821900, han flyttede til "Hedevang" omkring 1900.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 28 ha. Jorden er delvis udlejet til en brorsøn.
Stuehuset er opført 1900 og udvidet 1917, kostalden fra 1952 er udvidet i 1958 og
laden er fra 1952. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er 2 traktorer,
kornsilo og varm lufts tørreri.

SKODSBØLVEJ 9, SKODSBØL, 6880 TARM, tlf. 97-376153.
ANDREAS BJERREGAARD, gårdejer, født den 19.-8.-1951, søn af Maren og Niels
Bjerregaard, gift den 19.-9.-1981 med Else Chemnitz Nielsen, sagsbehandler, født den
22.-3.-1948, datter af Ellen og Knud Nielsen. Parret har børnene: Majbrit, født den
9.-5.-1969, Marlene, født den 10.-9.-1971 og Helene, født den 30.-6.-1981.
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A.B. har været på Kjærgård Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Royal Då
ne Quality og i fondsbestyrelsen. Han overtog gården i 1976 fra Chr. Buch Kristensen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 35,5 ha., der er 2 ha. eng og
skov. Desuden er der forpagtet ialt 59 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, kostalde er opført 1951/52, kartof
felhus 1978 og laden fra 1900 er ombygget i 1980. Gården drives med en svineproduk
tion på 40 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin, desuden er der 2 heste og 20
sølvtæveræve. Planteproduktionens salgsafgrøder er læggekartofler, jordbær, ærter,
raps og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 5 vandingsmaskiner, 1 kartoffel
optager, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 2 faste medhjælpere
og i sæsonen er der deltids ansatte, helt op til 40 i jordbærsæsonen. Gården drives
sammen med Vitarpvej 2, som er på 30 ha.
SKODSBØLVEJ 11, "SØNDERBYGAARD", 6880 TARM, tlf. 97-372995.
KARSTEN HELDGAARD LAURSEN, gårdejer, født den 21.-3.-1961, søn af Marianne
og Erhard Laursen, gift den 21.-3.-1981 med Hanne Hansen, medhjælpende hustru, født
den 16.-7.-1963, datter af Ruth og Egon Hansen. Parret har børnene: Karina, født den
9.-6.-1982, Martin, født den 27.-4.-1984 og Johnny, født den 26.-8.-1986.
K.H.L. overtog gården den 1.-1.-1984 fra sin far.
Ejendomsskyld 830.000. Areal ca. 23 ha., heraf 5 ha. eng og græsmark. Desuden er der
lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1855, om- og tilbygget senest i 1988, kostald og lade er fra 1915
og maskinhuset 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer og 20 ung
dyr af racen SDM, desuden produceres ca. 230 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og
kombifyr.

SKULDBØLVEJ 1, SKULDBØL, 6893 HEMMET, tlf. 97-375296.
UFFE JØRGENSEN, gårdejer, født den 27.-9.-1957, søn af Elly og Christen Jørgensen,
Skuldbøl, gift den 4.-5.-1985 med Marianne Mathiassen, assistent, født den 9.-8.-1959,
datter af Marie og Jørgen Mathiassen, Lønne. Parret har børnene: Maiken, født den
6.-8.-1979 og Jens, født den 11.-10.-1985.
U.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1986 og
resten i 1989 fra sine forældre, som købte den i 1947. Gården opstod omkring 1914.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 55 ha., heraf 2,5 ha. skov og lignende.
Stuehuset er opført 1914 og udvidet 1957, kostalden fra 1914 er udvidet i 1952, 1967,
1977 og 1986, laden fra 1962 er senere ombygget til kostald, maskinhuset er fra 1990
og der er indendørs køresilo, roehus samt gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 37 årskøer, 43 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5
årssøer og der produceres ca. 130 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt anparter i Hemmet Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper
og der bruges meget lidt maskinstation.
SKULDBØLVEJ 2, "SOLBAKKEN",
SKULDBØL, 6893 HEMMET, tlf.
97-375222.
KAJ GRAVENGAARD, minkfar
mer, født den 24.-10.-1941, søn
af Poula og Christen Gravengaard, Hemmet, gift den 27.-12.1961 med Karin Eriksen, beskæf
tigelsesvejleder, født den 10.10.-1943, datter af Nora og Hen
rik Eriksen, Als. Parret har bør
nene: Poul Christian, født d. 6.9.- 1963 og Hanne, født den 2.4.- 1965.
K.G. overtog gården i 1964 fra Chr. Jespersen. Gården opstod omkring 1915.
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Ejendomsskyld 890.000. Areal 7 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1915, minkhaller 1966-86, pelseri 1977, lade og maskinhus 1985.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 850 tæver. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 markvandingsanlæg, anparter i Hemmet Vindmøllelaug og der bruges varmepumpe til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
høst og der er hjælp i pelsningstiden.
SKULDBØLVEJ 7, "WILLUMSGAARD", SKULDBØL, 6893
HEMMET, tlf. 97-375061.
OLE VILLUMSGAARD LAURID
SEN, gårdejer, født den 30.-5.1958, søn af Kristine og Sigurd
Lauridsen, Skuldbøl, bor sammen
med Roos Verhoeven, medhjæl
pende hustru, født den 8.-12.1964, datter af Rosa og Gerrit
Verhoeven, Oploo, Holland.
O.W.L. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
den 15.-7.-1984 fra sin far, som købte den den 1.-5.-1950.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 38 ha., heraf 1,5 ha. skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1850 og restaureret 1976, kostald og lade er opført 1935, ungdyr
stald 1963, maskinhuse 1941 og 1974, foderhus 1988 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer, 82 ungdyr og 68 slagtekalve af blandet race.
Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts
tørreri og der er anparter i Hemmet Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

SKULDBØLVEJ 12, SKULDBØL,
6893 HEMMET, tlf. 97-375129.
VERNER PEDERSEN, gårdejer,
født den 22.-5.-1932, søn af In
geborg og Hans Pedersen, Nordenå, gift den 27.-5.-1959 med Rita
Lodahl, medhjælpende hustru,
født den 19.-6.-1934, datter af
Mariane og Peder Lodahl, Marup.
Parret har børnene: Hans Ove,
født den 28.-6.-1961, Gert, født
den 11.-4.-1963 og Benny, født
den 5.-9.-1967.
V.P. er i bestyrelsen for E.L.M. i Hemmet og i hovedbestyrelsen i Jylland. Han over
tog gården den 15.-4.-1959 fra Niels Thomsen Nielsen. Gården er sandsynligvis opstået
i 1850.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. mose.
Stuehuset er opført omkring 1850 og senere omfattende restaureret, svinestalde er
opført 1942 og 1979, lade 1930 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduk
tion på 50 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrø
der er. raps, ærter og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
SKULDBØLVEJ 14, "HEMMET MASKINSTATION", SKULDBØL, 6893 HEMMET, tlf.
97-375435.
HANS ARNE TRUELSEN, gårdejer, født den 24.-1.-1956, søn af Grete og Kristian
Truelsen, Skuldbøl, bor sammen med Susanne Christiansen, syerske, født den
17.-10.-1966, datter af Hanne og Poul Christiansen, Nyborg.
H.A.T. er maskinstationsejer. Han overtog gården den 15.-5.-1983 fra sin bror, Vagn
Thuelsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som som tidligere har tilhørt
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bedsteforældrene.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36,5 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1915, restaureret og udvidet flere gange, kostald og lade er opført
1910 og maskinhus 1988. Gården har en mindre kødkvægsbesætning. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker samt alsidig
maskinpark til drift af maskinstation. Der er fast medhjælp i høst.
SKÆRBÆKVE3 2, ØSTERGÅRDE,
6880 TARM, tlf. 75-250269.
SVEND AAGE JENSEN, gårdejer,
født den 18.-12.-1916, søn af
Else og Niels Jensen, Ølgod.
S.AA.J. overtog gården i 1947
fra sin far.
Ejendomsskyld 550.000. Areal
23,1 ha., heraf 1,5 ha. skov og
hede.
Stuehuset er opført 1962, kostald
1927, lade 1875 og maskinhus
1940. Gårdens besætning er på
4 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin og der er 9 ungkreaturer af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo
og varm lufts tørreri. På gården er 1 husbestyrerinde.
SKÆRBÆKVEJ 4, ØSTERGÅRDE, 6880 TARM, tlf. 75-250072.
BØRGE URUP MADSEN, gårdejer, født den 1.-11.-1925, søn af Inger og Ejnar Madsen,
Ølgod, gift den 21.-12.-1954 med Gerda Vestergård, født den 13.-8.-1936, datter af
Karen og Magnus Vestergård, Hammel. Parret har børnene: Inger, født d. 26.-12.-1955,
Per, født den 28.-5.-1957, Karin, født den 5.-5.-1960, Mona, født den 6.-8.-1962 og
Tove, født den 2.-11.-1967.
B.U.M. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1954 fra
Svend Aage Nielsen, Randsbøldal.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 22 ha. og der er frasolgt 3 ha.
Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret 1959, kostalden er fra 1890, stald
længe med lade og garage 1964, maskinhus 1958 og der er gylletank. Gården drives
med slagtekreaturer og løbekvier, der er ialt 40 ungdyr og 20 slagtekalve af forskel
lige racer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 3 trak
torer, andel i mejetærsker, rørvandingsanlæg og 2 vandingsmaskiner, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENBJERGVEJ 10, LØNBORG,
6880 TARM, tlf. 97-374041.
HENNING GREEN, gårdejer, født
den 13.-5.-1941, søn af Kristine
og Andreas Green, gift den 27.1.-1965 med Ruth Kristiane Graversen, husmor, født d. 7.-1.1943, datter af Kirsten og Øjvind
Graversen. Parret har børnene:
Preben, født den 3.-10.1966, Tor
sten, født den 27.-4.-1968, Bru
no, født den 24.-2.-1972, Lars,
født den 3.-2.-1976 og Henrik,
født den 30.-6.-1980. R.K.G. er medlem af Menighedsrådet og Skolenævnet.
H.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1964
fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 50,2 ha., heraf tilkøbt 20 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset er opført midt i 1800-tallet og løbende restaureret, kostalden fra 1800 er
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restaureret mange gange, ny kostald og lade er opført 1978, gi. lade er fra midt i
1800-tallet og senere restaureret, desuden er der udhus fra 1940 og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 40 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
der er anparter i Lønborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
STENBJERGVEJ 14, LØNBORG,
6880 TARM, tlf. 97-374054.
KRISTIAN E. PEDERSEN, gård
ejer, født den 19.-1.-1931, søn
af Maren og Alfred Pedersen,
gift den 5.-1.-1956 med Ellinor
Hansen, medhjælpende hustru,
født den 10.-10.-1934, datter af
Ingrid og Peter Hansen. Parret
har datteren Gitte, født den 15.10.-1962.
K.E.P. har været på Danebod
Højskole med landbrugsfag, han
er medlem af kommunalbestyrelsen og formand for Ligningskommissionen. Han over
tog gården den 1.-1.-1965 fra Anna Andersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 32,8 ha., heraf tilkøbt ialt 13,2 ha.
Stuehuset er opført i begyndelsen af 1800-tallet, restaureret og tilbygget i 1982,
kostalden fra 1931 er ombygget til svinestald i 1979, svinestalde er opført 1966, 1973
og 1980, staklader 1966 og 1968 samt maskinhus 1941. Gården drives med en svine
produktion på 28 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plan
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENBJERGVEJ 18, GALGEBJERG, 6880 TARM, tlf. 97-374119.
NIELS DANIELSEN, gårdejer, født den 5.-4.-1941, søn af Sigrid og Niels Thomsen
Danielsen, gift den 3.-11.-1962 med Tove Søgaard, medhjælpende hustru, født den
30.-1.-1942, datter af Bodil Marie og Kresten Søgaard. Parret har børnene: Henning,
født den 13.-5.-1965, Hanne, født den 4.-9.-1968 og Ole, født den 20.-6.-1974.
N.D. er i repræsentantskabet for D.L.G. Vest. Han overtog gården den 15.-10.-1963
fra Lars Jensen.
Areal 68,8 ha., heraf 2,2 ha. mose og 1,1 ha. skov og hede. Desuden er der forpagtet
34 ha.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og restaureret 1974, kostalden fra 1933 er
ombygget til svinestald i 1980, lade opført 1968 og maskinhuse 1968 og 1982. Gården
drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 450 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr,
desuden er der anparter i Lønborg Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper.
STENBJERG VEJ 21, LØNBORG,
6880 TARM, tlf. 97-374075.
IVER OLESEN, gårdejer, født d.
17.-3.-1924, søn af Ane og Søren
Olesen, gift d. 22.-4.-1954 med
Hanne Nielsen, med hjælpende hu
stru, født den 16.-10.-1928, dat
ter af Dorthea og Anthon Niel
sen. Parret har børnene: Jytte,
født d. 31.-5.- 1955, Poul Erik,
født d. 24.-4.- 1957, Kjeld, født
d. 30.-12.-1960 og tvillingerne El
se og Iver, født d. 18.-3.-1968.
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1.0. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra
Knud Madsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 9,7 ha. ved jordfordeling, der er 3
ha. plantage og skov.
Stuehuset er opført midt i 1800-tallet og løbende restaureret, kostald opført 1976,
svinestald 1800 og 1930 og løbende restaureret, lader er opført 1936 og 1965 og der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 350 slagtesvin. Der er 2 traktorer,
1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

STENBJERGVEJ 23, "LINDE
GAARD", LØNBORG, 6880 TARM,
tlf. 97-374156.
PETER NØRGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født den 6.-2.-1943,
søn af Edith og Otto Sørensen,
gift den 11.-10.-1965 med Gerda
Ringgaard, rengøringsassistent,
født den 16.-12.-1941, datter af
Jenny og Peter Ringgaard. Par
ret har børnene: Henrik, født
den 28.-8.-1966, Anita, født d.
28.-3.-1968, Linda, født d. 17.7.-1969, Mona, født den 25.-3.-1974 og Poul, født den 22.-7.-1976.
P.N.S. overtog gården den 1.-10.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt ialt 26,8 ha. ved jordfordeling og
der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1959, løbende restaureret og vedligeholdt, kostald og lade er
opført 1976, garage 1970, maskinhus 1979 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøef 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er hvede, byg, raps og ærter. Der er 3 traktorer og 2 van
dingsmaskiner. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.
STENSAGERVEJ 1, SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 97-280132.
BENT ELI KORSHOLM, gårdejer, født den 28.-2.-1932, søn af Maren og Niels Marinus
Korsholm, Sdr. Bork.
B.E.K. overtog gården i juli 1963 fra sine forældre, som byggede den i 1924, da den
blev udstykket som statshusmandsbrug fra præstegården.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1924, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1924 samt
staklade 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 10 års
køer, 15 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer, smågrisene
sælges. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

STOUSTRUP ENGVEJ 2, "MIDTGÅRD", STOVSTRUP, 6880 TARM.
GUNNAR S. NIELSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1940, søn af Anna Sandfeld og Thomas
Nielsen, gift den 11.-4.-1970 med Ellen Andreasen, medhjælpende hustru, født den
8.-1.-1949, datter af Anna og Jeppe Andreasen, Ådum. Parret har børnene: Gitte, født
den 2.-2.-1971, Mette, født den 19.-6.-1975, Per, født den 23.-9.-1978, Anne-Marie,
født den 24.-9.-1983 og Pernille, født den 4.-4.-1988.
G.S.N. overtog gården den 1.-3.-1970 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 6.
generation.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 72 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 12 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1975, kostalde 1956, spaltestald 1974, lade 1917, maskinhuse 1972,
1973 og 1981, foderhus 1980 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 44 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Plantepro-
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duktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, tårnsilo, varm og kold tørreri.
STOUSTRUP ENGVEJ 6, STOVSTRUP, 6880 TARM.
HANS NIELSEN, gårdejer, omtales under Vejlevej 59.
H.N. overtog gården den 1.-3.-1986 fra Asta Andreasen.
Ejendomsskyld 875.000. Areal 67,5 ha., heraf 4 ha. hede og 15 ha. eng.
Stuehuset er opført sidst i 1800-tallet og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald
er fra 1950, de er ombygget til kartoffellager i 1988, laden fra 1950 er indrettet til
korntørring og maskinhuset er fra 1985. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af fabrikskartofler, ærter, raps og korn. Der er plansilo og korntørreri.
Gården drives sammen med Vejlevej 59.

STOVSTRUPHEDEVEJ 2, "BAKKEGÅRDEN", STOVSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97372612.
MOGENS ANDREASEN, gårdejer, født den 10.-11.-1946, søn af Ena og Erhard Andrea
sen, gift med Lilly Christensen, typograf, født den 28.-10.-1949, datter af Jonna og
Jess Christensen. Parret har børnene: Johnny, født den 24.-8.-1968, Jimmy, født den
13.-9.-1969 og Janni, født den 26.-7.-1976.
M.A. overtog gården den 15.-3.-1988 fra Lisbeth og Niels Martin Pedersen.
Areal 66 ha., heraf 16,5 ha. fredskov.
Stuehuset er opført 1861 og restaureret 1989, kostald, svinestald og lade er fra 1981.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 vandingsmaskiner.

STOVSTRUPVEJ 1, STOVSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-371546.
VILLIAM MADSEN, gårdejer, født den 13.-3.-1927, søn af Nielsigne og Mads Astrup
Madsen, gift den 24.-4.-1953 med Ingeborg Larsen, medhjælpende hustru, født den
21.-1.-1929, datter af Else og Peter Larsen. Parret har børnene: Birthe, født den
11.-10.-1954, Else, født den 2.-7.-1957 og Erik, født den 8.-1.-1965.
V.M. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1953 fra Karl
Kristiansen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 22 ha., heraf 2,8 ha. hede.
Stuehuset er opført 1886 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1927 er udvidet i
1961, hvor der også blev bygget halvtag til maskinhus samt lade. Gården drives med
en kvægproduktion på 18 årskøer, 12 ungdyr og 12 slagtekalve af racen RDM, desuden
produceres 80 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og
kold lufts tørreri samt brændefyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STRELLEVVEJ 9, ULBÆK, 6880
TARM, tlf. 75-250138.
LEIF HAVGÅRD SØRENSEN,
gårdejer, født den 19.-12.-1943,
søn af Laura og Tage Havgård
Sørensen, gift den 25.-3.- 1967
med Ella Simonsen, medhjælpen
de hustru, født den 10.-3.-1946,
datter af Inga og Anthon Simon
sen. Parret har børnene: Inge,
født den 30.-3.-1968, Kent, født
den 5.-3.-1971 og Rune, født den
27.7.-1979.
L.H.S. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Svinekontrolforeningen, medlem af foreningen af husbondafløsning og i bestyrelsen for Hjerting
Mejeri. Han overtog gården den 15.-2.-1967 fra Dinna Thusen.
Éjendomsskyld 1.100.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt ialt 35 ha., der er 4 ha. skov og
hede. Desuden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1907 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1907,
svinestalden er ombygget til kvægstald i 1973, ny svinestald opført 1973, roehus,
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spaltestald og lade 1978, maskinhus 1985, gammel lade 1907 og der er udendørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 45 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres 320 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsma
skine. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der bruges jævnligt husbond
afløser.
STRØMMESBØLVEJ 13, "SKODSVAD", GYRIS, 6880 TARM, tlf. 97-376023.
SVEND GRØNBORG ESKESEN, gårdejer, født den 11.-8.-1916, søn af Agnes Sofie og
Eske Grønborg Eskesen, Gårde, gift den 11.-1.-1942 med Hilda Pethrine Haahr, født
den 8.-8.-1920, datter af Anne Margrethe og Peter Andreas Haahr, Horne. Parret har
børnene: Agnes Margrethe, født den 9.-6.-1943, Birgit, født den 27.-10.-1945, Andreas,
født den 4.-7.-1947, Alice, født den 11.-12.-1952 og Annemette, født den 19.-4.-1962.
S.G.E. har været på Ladelund Landbrugsskole og har været sognefoged i en årrække.
Han overtog gården den 11.-12.-1941 fra Anders Thomsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 68 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført 1828 og løbende restaureret, kostald opført 1914, s vinestald 1970,
lade 1904 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner,
tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr.

STRØMMESBØLVEJ 15, STRØM
MESBØL, 6880 TARM, tlf. 97376015.
HOLGER THUE RAHBEK, gård
ejer, født den 17.-5.-1924, søn
af Eva Elise og Søren Christen
sen Rahbek, Tarm, gift den 31.7.-1954 med Anne Marie Jensen,
født den 3.-1.-1935, datter af
Louise og Anders Christian Jen
sen, Tarm. Parret har børnene:
Anette, født den 22.-6.-1957 og
Marianne, født den 10.-4.-1959.
H.T.R. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra
Jens Peter Skårup.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 70 ha., der er frasolgt 2,4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1904 og løbende restaureret, gårdens avlsbygninger brændte i 1954
og blev genopført samme år med kostald, som senere er indrettet til svinestald, samt
svinestald og lade, maskinhuset er fra 1965. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo og varm lufts tørreri.
STRØMMESBØLVEJ 28, "LUNDSBY", LUNDSBY, 6880 TARM.
JENS KLYNGE, gårdejer, født den 14.-4.-1944, søn af Gudrun og Peter Klynge, gift
den 10.-5.-1969 med Adda Sørensen, medhjælpende hustru, født den 6.-9.-1947, datter
af Alice og Svend Tronhjem Sørensen. Parret har børnene: Anita, født den 24.-6.-1971,
Alice, født den 27.-9.-1973 og Kenneth, født den 20.-6.-1980.
J.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 25.-8.-1972
fra Aksel Vestergaard.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 10 ha. skov.
Stuehuset er opført 1929 og løbende restaureret, kostalden fra 1954 er tilbygget 1974,
svinestalden fra 1954 er ombygget til ungdyr stald senest i 1981, kalvestald opført
1981, maskinhuse 1957 og 1979, der er både indendørs og udendørs køresilo samt gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 35 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 2
vandingsmaskiner, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
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STRØMMESBØLVE3 30, LUNDS
BY, 6880 TARM, tlf. 97-376089.
ROBERT FUGLEBERG, gårdejer,
født den 4.-3.-1931, søn af Han
sine Kamilla og Niels Peter Pe
dersen Fugleberg, gift den 15.11.-1958 med Else Nielsen, med
hjælpende hustru, født den 18.1.-1935, datter af Margrethe og
Hans Peter Nielsen. Parret har
børnene: Bent, født d. 2.-1.-1961,
Grete, født d. 13.-12.-1962 og
Steen, født d. 4.-6.-1967.
R.F. er lokalkonsulent for Top-Danmark, han har været på Dalum Landbrugsskole og
er i kommunalbestyrelsen. Han overtog gården den 1.-11.-1958 fra Arne N. Kristensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 58 ha.
Stuehuset er opført 1928/29 og løbende restaureret, kostald, svinestald, hestestald og
lade er fra 1928/29, kostalden er ombygget til svinestald i 1967, svinestalden er
tilbygget i 1972 og maskinhuset er fra 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, byg og hvede.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri.
Sønnen Bent hjælper til.

STRØMMESBØLVE3 32, "HUNGE
RIS", 6880 TARM, tlf. 97376079.
3ENS CHRISTIAN PEDERSEN,
værkfører, født den 15.-10.-1957,
søn af Bodil og Helveg Pedersen,
gift den 30.-5.-1981 med Ellen
Marie Mouritzen, pelsdyravler,
født den 16.-4.-1961, datter af
Lilly og Mouritz Mouritzen. Par
ret har børnene: Line, født den
27.-4.-1984 og Lasse, født den
23.-5.-1986.

3.C.P. overtog gården den 1.-2.- 1985 fra sin far.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret og vedligeholdt, kostalden
fra 1850 anvendes til kalkuner og tilbygget i 1955, kalkunhus opført 1962, minkhal
1987, lade 1967, maskinhus og garage 1950. Gården drives med en kalkunproduktion på
ca. 7.000 stk. årligt, desuden er der en minkproduktion på 120 tæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
STRØMMESBØLVE3 36, GYRIS, 6880 TARM, tlf. 97-376005.
HANS OLAF PEDERSEN, gårdejer, født den 9.-3.-1922, søn af Else Kathrine og Thyge
Hans Pedersen, Adum, gift den 28.-10.-1955 med Edith Madsen, medhjælpende hustru,
født den 12.-3.-1927, datter af Maren Høj og Mads Madsen, Ådum. Parret har bør
nene: Ragnhild Elisabeth, født den 20.-7.-1956, Knud Erik, født den 20.-6.-1959 og
Ejvind Bjarne, født den 26.-9.-1963.
H.O.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1955 fra sin
far. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 61,6 ha., der er frasolgt ca. 7 ha.
Stuehuset er opført 1873 og løbende restaureret, kostalden fra 1926 er ombygget til
svinestald i 1978, svinestalden fra 1926 er ombygget i 1978, garage, værksted og
maskinhus er fra 1927 og lade 1926. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

-95SØNDERBYVEJ 4, "FJORD", NØRRE BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280025.
JOHANNES BONDE KRARUP, gårdejer, født den 2.-3.-1927, søn af Cesilie og Chri
stian Krarup, Tofthede, gift den 26.-5.-1956 med Ella Hansson, medhjælpende hustru,
født den 16.-6.-1935, datter af Edith og Johannes Hansson, Mosetoft. Parret har
børnene: Carsten, født den 13.-6.-1961 og Bjarke, født den 2.-4.-1964.
J.B.K. overtog gården den 14.-4.-1956 fra Emil Andersen. Der har tidligere været
slagterforretning i stuehuset og gården opstod omkring 1918. Ejendomsskyld 500.000.
Areal 21,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. plantage og lignende.
Stuehuset er opført 1918 og løbende restaureret, kostald opført 1918, svinestald 1953,
det gamle slagtehus fra 1923 benyttes nu som garage og laden er fra 1935. Gårdens
besætning er på 20 stk. kødkvæg og 2 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 14, NØRRE BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280091.
GUNNAR SØRENSEN, gårdejer, født den 2.-1.-1934, søn af Mariane og Poul Søren
Sørensen, Nr. Bork, gift den 26.-9.-1964 med Lene Irene Johannesen, hjemmehjælper,
født den 8.-8.-1943, datter af Clara og Ejnar Johannesen, Pederstrup. Parret har
børnene: Niels Martin, Krista, Henning og Lilian.
G.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1964 fra sine
forældre, som købte den i 1926.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret, svinestalden er restaureret
senest i 1976, svinestald og værksted er opført 1978, maskinhus og staklade 1953,
desuden er der gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der
produceres ca. 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, maskinstation bruges til høst.

SØNDERBYVEJ 21, NØRRE BORK, 6893 HEMMET.
HANS PEDER HOLM HANSEN, gårdejer, omtales under Magårdevej 4.
H.P.H.H. overtog gården den 15.-8.-1989 fra sin farbror, Laurids M. Hansen, nuværen
de ejer er 5. generation på gården, som har været ejet af tipoldefaderen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1960. Gården
drives sammen med Magårdevej 4.
SØNDERBYVEJ 23, "SØNDERBYGÅRD", NØRRE BORK, 6893
HEMMET, tlf. 75-280258.
ARNOLD SØNDERBY LARSEN,
gårdejer, født den 23.-6.-1944,
søn af Kristine (Stinne) og Hans
Richard Larsen, Nr. Bork, gift
den 16.-11.-1973 med Else Marie
Højgaard Jensen, medhjælpende
hustru, født den 5.-9.-1950, dat
ter af Karen Mosekjær og Niels
Christian Højgaard Jensen, Bounum. Parret har børnene: John,
født den 21.-9.-1974, Gurli, født den 24.-1.-1977, Karsten, født den 15.-12.-1979,
Sonja, født den 7.-9.-1984 og Bodil, født den 13.-9.-1987.
A.S.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Nr. Bork Menig
hedsråd. Han overtog gården den 28.-12.-1972 fra sine for ældre, nuværende ejer er 7.
generation på gården, som kom i familiens eje i 1791, hvor den blev købt af tip-tiptip-oldefaderen, Christen Jensen.
Ejendosmskyld 1.450.000. Areal 22,8 ha., der er frasolgt 9 ha. til sommerhuse og der
er 4 ha. skov og eng. Desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1876 og løbende restaureret, avlsbygningerne nedbrændte i 1975
og blev genopført med kostald, svinestald, lade samt roehus og maskinhuset er fra
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1968. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr alle krydsnin
ger, desuden produceres ca. 750 slagtesvin årligt og der er ca. 60 høns. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og
1 roeoptager med tank. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERBYVEJ 30, "SMEDE
GÅRD", NØRRE BORK, 6893
HEMMET, tlf. 75-280097.
ANNE GRETHE TRUELSEN,
gårdejer, født den 26.-4.-1955,
datter af Betty og Hans Emil
Pedersen, Sdr. Bork, gift den
18.-3.- 1983 med Vagn Gundahl
Truelsen, gårdejer, født den
11.-1.-1949, søn af Margrethe og
Kristian Truelsen, Hemmet. Par
ret har børnene: Kenneth, født
den 6.- 8.-1983, Steffen, født
den 18.-8.-1985 og Eva Bennedikte, født den 22.-4.-1988.
A.G.T. overtog gården den 20.-8.-1987 fra Karl Smedegård Nielsen. Der har oprindelig
været smedie på ejendommen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28,3 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 10,8 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men det er restaureret og udvidet i 1974, kostalde er op
ført 1964 og 1978, smedie og stald er af ældre dato og foderladen er fra 1978 og der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 25
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERDIGERVEJ 1, SØNDERDIGER, 6880 TARM, tlf. 75250204.
SVEND ÅGE MADSEN, entrepre
nør, født den 27.-5.-1944, søn af
Augusta og Andreas M. Danholdt
Madsen, Lyne, gift den 17.-10.1964 med Elly Erene Zink Mor
tensen, født den 30.-11.-1946,
datter af Elvira og Emil Zink
Mortensen, Sdr. Vium. Parret har
børnene: Anette, født den 20.-3.1965, Berith, født den 5.-4.-

1969 og Claus, født den 28.-10.-1975.
S.Å.M. driver Lyne Maskinstation, han har desuden en samling af gamle traktorer, den
ældste er fra 1949. Han overtog gården i 1968 fra Jørgen Mathiasen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 17 ha., heraf 2,5 ha. hede.
Stuehuset er opført 1904 og løbende restaureret, kostalden fra 1911 er ombygget og
indrettet til maskinhus, laden er fra 1929 og maskinhuset 1972. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 5 traktorer, 2 mejetær
skere, 1 roeoptager samt andre nødvendige maskiner til maskinstation. Der er 1 halv
tids medhjælper.
SØNDERDIGERVEJ 3, NØRHEDE, 6880 TARM, tlf. 75-250174.
ARNE HEISELBERG, gårdejer, født den 9.-6.-1922, søn af Kirstine og Peter Heiselberg, Lyne, gift den 17.-8.-1948 med Anne Sommer Larsen, født den 17.-5.-1919,
datter af Karoline Ergine og Laust Sommer Larsen, Sdr. Bork. Parret har børnene:
Peter, født den 12.-1.-1949, Gudrun, født den 4.-12.-1950, Ginna, født den 5.-3.-1952,
Otto, født den 11.-11.-1954, Vagn, født den 25.-10.-1957 og Henning, født den
18.-5.-1960.
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Borris Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-3.-1948 fra sin
farbror, Otto Heiselberg, nuvæ
rende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 31
ha., heraf 2 ha. skov og 5 ha.
hede.
Stuehuset er opført 1924, kostald
og s vinestald 1964, lade 1890 og
der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 7
årssøer, der produceres ca. 70 slagtesvin, desuden er der 12 ungkreaturer af racen
SDM. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til det meste af markarbejdet.

TANHOLMVE3 2, B30LB0L,
6880 TARM, tlf. 97-376052.
30RGEN SPARVATH, gårdejer,
født den 21.-10.-1922, søn af
Margrethe og Christian Sparvath,
Bjølbøl, gift den 21.-3.-1950 med
Dagny Agerbo, født d. 1.-3.-1926,
datter af Emma og Anthon Ager
bo, Fårborg. Parret har børnene:
Ellen Margrete, født den 22.-12.1950, Kirsten, født den 21.-1.1952, Thorkil, født den 30.-6.1954 og Niels Kristian, født den 4.-9.-1957.
3.S. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1950 fra sin
far, som købte den i 1920. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende moderniseret, svinestalden er udvidet flere gange,
senest i 1968, laden fra 1924 er senere udvidet og maskinhuset er fra 1983. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
TANHOLMVE3 3, "TANHOLM",
TANHOLM, 6880 TARM, tlf. 97376251.
LAUST 3. FREDSLUND, gårdejer,
født den 22.-8.-1948, søn af An
na Fredslund og Svend 3ørgensen,
gift den 26.-9.-1970 med Edith
Degnbol Pedersen, kontorassistent,
født den 17.-4.-1950, datter af
Karen og Svend Degnbol Peder
sen. Parret har børnene: 3ette,
født den 2.-6.-1972, Lotte, født
den 27.-6.-1975 og Gitte, født den 18.-1.-1980.
L.3.F. har været på Dalum Landbrugsskole, han er formand for Skolenævnet i Ådum
Skole og er i fondsbestyrelsen for uddannelsen af unge landmænd i Ådum Sogn. Han
overtog gården den 20.-9.-1972 fra Åge 3essen.
Ejendomsskyld 1.200.00. Areal 24 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1959, restaureret 1982 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført
1959 og 1976, maskinhus 1978, foderhus 1984 og der er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 90 ungdyr og 35 slagtekalve
af racen RDM, desuden er der lidt rideheste. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 5 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og desuden er der 1 skoledreng til hjælp
og svigerfaderen gård til hånde.
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TARMVEJ 57, LAVSTRUP, 6880 TARM.
POUL JENSEN, gårdejer, omtales under Østre Kyvlingvej 10.
P.J. overtog gården i 1970 fra Laurids Bollerup. Ejendomsskyld 3.500.000.
Stuehuset er opført 1933 og restaureret 1978, svinestalde er opført 1933, 1972, 1974
og 3 stk. 1975 samt 1977, lade og maskinhus 1978 og der er gastæt silo. Gården drives
med en svineproduktion på 500 årssøer, der opfedes 3.000 slagtesvin på denne gård.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frø. Der er tårnsilo og der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Gården drives sammen med Østre
Kyvlingvej 10.
TARMVEJ 63, "HØJGÅRD", VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374032.
LAURIDS HØJ, gårdejer, født den 28.-4.-1928, søn af Signe og Triger Høj, Vostrup,
gift den 12.-11.-1954 med Marie Sørensen, født den 7.-5.-1930, datter af Anna og
Thomas Sørensen, Vostrup.
L.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra sine for
ældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1874 og løbende restaureret, kostalden fra 1938 er ombygget til
svinestald i 1970, svinestald og lade er opført 1938 og maskinhus 1977. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgafgrøder
er ærter, raps og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner,
kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TARMVEJ 104, "NYGAARD",
VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97374038.
ALFRED LAURSEN, gårdejer,
født den 24.-3.-1923, søn af Kir
stine og Kresten Laursen, Vin
dum, gift den 19.-3.-1957 med
Else Lodahl, medhjælpende hustru,
født den 5.-3.-1927, datter af
Mariane og Peder Lodahl, Vester
Marup. Parret har børnene: Pe
der, født den 3.-4.-1958, Kristi
an, født den 28.-1.-1961 og Marianne, født den 20.-12.-1963.
A.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 4.-2.-1957 fra
Jacob Jensen. Gården brændte ved en lynbrand i 1927.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1927, kostalden fra 1927 er ombygget til svinestald, svinestald og
lade er opført 1927, ny svinestald 1972 og maskinhus 1955. Gården drives med en svi
neproduktion på 25 årssøer og der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgørder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TARMVEJ 121, NØRRE BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280358.
LILIAN STAGE, minkfarmer,
født den 15.-10.-1943, datter af
Anna og Hans Højmark, Nr.
Bork, gift den 7.-11.-1964 med
Henning Georg Stage, slagteriar
bejder, født den 3.-7.-1941, søn
af Abeline og Janus Stage, Lun
de. Parret har børnene: Britta,
født den 19.-9.- 1965, Inger, født
d. 22.-11.-1966, Jette, født den
5.-10.-1968 og Hans Martin, født
d. 4.-12.-1979.
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L.S. overtog gården i 1979 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha., desuden er forpagtet 5 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men løbende restaureret, kostald og svinestald er ombyg
get flere gange, senest i 1958, det benyttes nu som pelseri, minkhaller er opført
1980-88, lade 1949 og maskinhus 1988. Gården drives som minkfarm med en bestand
på 1.200 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
TARMVEJ 132, 6893 HEMMET,
tlf. 97-375451.
HOLGER STENTOFT JENSEN,
gårdjer, født den 8.-3.-1960, søn
af Annelise og Mads Holk Jen
sen, Sædding, gift den 12.-4.-1986
med Birgit Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 4.-7.-1962, dat
ter af Oda og Åge Pedersen, Bråskov. Parret har børnene: Mi
chael, født den 23.-12.-1986 og
Maibrit, født den 16.-4.-1988.
H.S.J. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er uddannet husdyrbrugstekniker. Han
overtog gården den 12.-4.-1985 fra Niels Arne Østergaard Nielsen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 52 ha., heraf 2 ha. hede.
Stuehuset er opført 1900 og løbende moderniseret, kostald og lade fra 1960 er begge
ombygget til svinestald i 1985, svinestalde er opført 1940 og 1988, maskinhus 1983 og
der er gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca.
600 smågrise og 1.200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til høst.

TARMVEJ 153, "LANGERMARK", SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280127.
LARS JØRGEN JENSEN, gårdejer, født den 13.-2.-1939, søn af Ane og Christian
Jensen, Sdr. Bork.
L.J.J. overtog gården i 1973 fra sine forældre, nuværende ejers oldefar byggede
gården i 1886.
Areal 30 ha. og der er forpagtet 10 ha. på værnengene.
Stuehuset er opført 1886 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er modernise
ret omkring 1965, maskinhuse er fra 1958 og 1975. Gården drives med en kvægproduk
tion på 20 årskøer + 20 stk. opdræt af racen RDM, desuden produceres ca. 200 slagte
svin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.

TARMVEJ 160, 6893 HEMMET,
tlf. 97-375290.
OLE CLAUSEN, husmand, født
den 29.-3.-1925, søn af Mette og
Claus Clausen, Hemmet, gift den
5.-11.-1949 med Inger Bloch Ole
sen, husassistent, født den 2.-6.1930, datter af Helga og Lars
Peder Olesen, Hemmet. Parret
har børnene: Sven, født den 12.7.-1954, Greta, født den 25.-11.1955, Lone, født den 15.-5.-1960,
Lisbeth, født den 9.-11.-1963 og
Bent, født den 1.-3.-1968.
O.C. har været på Borris Landbrugsskole. Han købte jorden i 1948 og byggede gården i
1949. Ejendomsskyld 580.000. Areal 10 ha.
Stuehuset er opført 1949, kostald og lade er ligeledes fra 1949, laden blev ombygget
til stald i 1974, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården drives med en kvæg-
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produktion på 21 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 trak
torer og andele i Hemmet Vindmøllelaug.. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
TARMVEJ 164, "GRUBBESHOLM",
NØRRE BORK, 6893 HEMMET,
tlf. 75-280121.
JØRN INGOLF BLOCH, gårdejer,
født den 18.-7.-1948, søn af Chri
sta og Carl Bloch, Nr. Bork, gift
den 30.-12.-1975 med Karen
Haahr Christensen, medhjælpen
de hustru, født den 30.-1.-1949,
datter af Ane Marie og Johannes
Christensen, Nr. Bork. Parret
har børnene: Janni, født den
26.-7.-1976 og Lasse, født den
31.-3.-1981.
J.I.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1973 fra
sine for ældre. Gården kan føres tilbage til 1400-tallet, men har skiftet placering.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34,5 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha., der er 6 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1912, kostalde 1936 og 1978, laden fra 1936 benyttes til maskin
hus og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 58 ung
dyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

TARMVEJ 185, "SKRUMSAGER
HOVEDGÅRD", SDR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280012.
BENT NIELSEN, gårdejer, født
den 13.-7.-1933, søn af Anna og
John Nielsen, Outrup, gift den
4.-6.-1960 med Else Christa Jen
sen, gårdejer, født den 15.-8.1940, datter af Ingrid og Chri
stian Jensen, Sdr. Bork. Parret
har børnene: Jens Christian og
Jørn Henrik, født d. 20.-12.-1965
og Benedikte, født d. 3.-8.-1972.
B.N. har været på Borris Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet i Sdr.
Bork Kirke og bestyrelsesmedlem i Har tkornsnævnet. Han overtog gården i 1969 fra
sin svigerfar. Gården har været i familiens eje siden 1896, dens historie kan føres
tilbage til år 1600.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1873 og løbende restaureret, kostald opført 1925, lade 1898 og
maskinhuse 1950 og 1967. Gården drives med en slagtekalveproduktion, der er 35 tyre
kalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og fabrikskartofler. På
gården er 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og halmfyr. Der er 1 fast med
hjælper på gården, som drives sammen med Tarmvej 187.
TARMVEJ 187, "SKRUMSAGER DAMBRUG", SDR. BORK, 6893 HEMMET.
BENT NIELSEN, gårdejer, omtales under Tarmvej 185.
B.N. overtog gården i 1988 fra sin svigermor, Ingrid Jensen. Svigerforældrene købte
elektricitetsværket i 1957 og anlagde dambruget, før der blev el-værk, var der farveri
og stampeværk. Ejendomsskyld 560.000. Areal 3 ha.
Stuehuset er opført 1899, el-værket fra 1924 benyttes nu i forbindelse med dambru
get, det gamle farveri er fra 1878, der er 46 fiskedamme og der opdrættes ca. 100
tons regnbueørreder. Dambruget drives sammen med Tarmvej 185.
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SDR. BORK, 6893 HEMMET, tlf.
75-280104.
THOMAS HANSEN, gårdejer,
født den 12.-10.-1936, søn af
Johanne og Johannes Hansen,
Sdr. Bork, gift den 29.-3.-1961
med Birgit Bech Andersen, med
hjælpende hustru, født den 12.3.-1942, datter af Anna og Erik
Andersen, Sdr. Bork. Parret har
børnene: Erik, født den 26.-3.1962, Linda, født den 7.-7.-1963, Lene, født den 27.-8.-1968 og Jane, født den
11.-1.-1980.
T.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1961 fra sine
svigerforældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje
omkring 1895. Gården brændte i 1904. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 25 ha., dér er 2 ha.
skov. Desuden er der forpagtet 7 ha. frijord.
Stuehuset er opført 1904 og løbende restaureret, kostalde er opført 1904 og 1967, lade
1942, maskinhus 1980 og der er 2 udendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 35 årskøer, 48 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 majssnitter, kornsilo samt varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TEGLGÅRDSVEJ 8, "SØNDERHEDEGAARD", FOERSUM, 6880
TARM, tlf. 97-372675.
THOMAS NIELSEN, gårdejer,
født den 19.-9.-1955, søn af Lau
ra og Jens Nielsen, Foersum, gift
den 21.-9.-1985 med Hanne Bech,
køkkenassistent, født d. 21.-4.-1956,
datter af Elfrida og Gustav
Bech. Parret har børnene: Mari
anne, født den 9.-9.-1979 og Ste
fan, født den 27.-11.-1982.
T.N. har været på Borris og La
delund landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Egvad Kontrolforening. Han overtog
gården den 15.-3.-1980 fra Laurids Nielsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 27 ha., heraf 2,5 ha. fredskov. Desuden er der
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1982, kostald opført 1929, ungdyrstald 1914,
maskinhus 1982 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 års
køer, 30 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
TEGLGÅRDSVEJ 11, "BIRKEMO
SEGÅRD", FOERSUM, 6880 TARM,
tlf. 97-371933.
THORKILD FJERBÆK, gårdejer,
født den 28.-10.-1940, søn af
Ellen Vindfeldt og Lars Fjerbæk,
gift den 13.-5.-1972 med Elly
Kviesgaard, medhjælpende hustru,
født den 29.-6.-1952, datter af
Anna og Julin Kviesgaard. Par
ret har børnene: Ole, født den
31.-10.-1972, Bjarne, født den
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11.-11.-1975 og Lene, født den 15.-2.-1980.
T.F. overtog gården i 1973 fra sin far. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 53,3 ha., heraf
3,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1905 og løbende restaureret, kostalden fra 1905 er ombygget til
kalvestald i 1978., kostald opført 1976, værksted 1964, lade 1959 og maskinhus 1973.
Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

TEGLGÅRDSVEJ 18, FOERSUM,
6880 TARM, tlf. 97-371596.
JAKOB BRØGGER, gårdejer,
født den 4.-12.-1921, søn af Ma
rie og Peder Brøgger, Give, gift
den 3.-11.-1949 med Anne Marie
Henriksen, født den 28.-10.-1928,
datter af Julie og Henrik Hen
riksen, Nr. Vium. Parret har bør
nene: Henrik, født den 28.-12.1951, Peder, født d. 11.-4.-1955
og Viggo, født den 14.-5.-1959.
J.B. overtog gården den 1.-10.-1949 fra Johannes Brosbøl Lauridsen. Gården opstod
omkring 1880 og fik sin nuværende placering i 1931.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er opført 1931, kostald 1964, hønsehus 1958, lade og maskinhus 1959. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 1 traktor, kornsilo og korntørreri. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet.
TEGLVÆRKSVEJ 1, "LYNGGAARD", ODDERUP, 6880 TARM, tlf. 97-376248.
BIRTHE LYNGGÅRD HANSEN, distriktssekretær, født den 17.-3.-1940, datter af
Johanna og Ejnar Kyed, gift den 6.-12.-1958 med Evald Lynggård Hansen, tømrer, født
den 17.-1.-1937, søn af Petrine og Thorvald Hansen, Uhre. Parret har børnene: Fred
die, født den 7.-5.-1959, Jørgen, født den 19.-3.-1961, Jette, født den 31.-12.-1963 og
Inge, født den 8.-3.-1967.
B.L.H. overtog gården den 1.-8.-1978 fra Alfred Clausen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 11,5 ha., heraf 2,2 ha. plantage og eng.
Stuehuset er opført 1979/80, værksted og gammelt stuehus er opført 1860, 7 mink
haller er bygget 1984-88, lade 1967 og maskinhus 1900. Gården drives som minkfarm
med en bestand på 450 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er konsumkartofler,
jordbær og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg og fast
brændselsfyr. På gården er skoledrenge og piger til jordbærplukning i sæsonen.

TEGLVÆRKSVEJ 2, ODDERUP,
6880 TARM, tlf. 97-376216.
KRISTIAN BUCHHOLTZ, gårdejer,
født den 28.-12.-1926, søn af
Marie og Johannes Buchholtz, Odderup, gift den 4.-12.-1955 med
Elisabeth Storbjerg Kristensen,
medhjælpende hustru, født den
30.-6.-1933, datter af Marie og
Niels Storbjerg, Ådum. Parret
har børnene: Else Marie, født
den 8.-8.-1958, Hans Erik, født
den 6.-7.-1962 og Eva, født den
21.-9.-1968.
K.B. overtog gården i 1956 fra sin far, som købte den i 1921.
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Ejendomsskyld 450.000. Areal 28 ha.
Stuehusets alder er ukendt, men løbende restaureret, kostald og lade er opført 1926,
roehus 1957 og maskinhus 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer,
26 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.

TEGLVÆRKSVEJ 5, ODDERUP, 6880 TARM.
JENS VESTERGAARD PEDERSEN, gårdejer, omtales under Odderupvej 18.
J.V.P. overtog gården i 1989 fra BRF.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1910, stald 1910, svinestalde 1975 og 1980 og der er gylletank.
Der er 1 markvandingsanlæg. Gården drives sammen med Odderupvej 18.

TEGLVÆRKSVEJ 13, ODDERUP, 6880 TARM.
VILLY CHRISTENSEN, gårdejer, omtales under Rosendalsvej 7.
V.C. overtog gården i 1972 fra Peter Nørgård.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1920 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1920. Gården drives sammen med Rosendalsvej 7.
TEGLVÆRKSVEJ 15, BJØLBØL,
6880 TARM, tlf. 97-376293.
VAGN JENSEN, gårdejer, født
den 31.-8.-1947, søn af Anna og
Ejner Jensen, Bjølbøl.
V.J. overtog gården i 1974 fra
sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i
familiens eje i 1920.
Ejendomsskyld 580.000. Areal
22,8 ha. og der er forpagtet 17
ha.
Stuehuset er opført 1898, ko
stalde 1898 og 1974, lade 1898, staklade og roehus 1976 og maskinhus 1988. Gården
drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 13 ungdyr og 35 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og kartofler. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 vandings maskiner, kornsilo og kold lufts tørreri. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
TINGHEDEVEJ 1, "HEDELYK
KE", TINGHEDEN, 6893 HEM
MET, tlf. 75-250137.
SVEND OVE MADSEN, landmand,
født den 3.-5.-1937, søn af Anna
Mølgaard og Jens Kristian Mad
sen, Sdr. Omme, gift den 14.-11.1959 med Inger Marie Nielsen,
medhjælpende hustru, født den
31.-1.-1939, datter af Jørgine Eli
sabeth og Hans Nielsen, Næsbjerg.
Parret har børnene: Jens Jørgen,
født den 7.-8.-1960, Hanna Elisabeth, født den 5.-6.-1961, Hans Thomas, født den 23.-7.-1964 og Niels Verner, født
den 26.-12.-1965.
S.O.M. har været på Korinth Landbrugsskole, han er i regnskabsudvalget for Hus
mandsforeningen. Han overtog gården den 1.-4.-1959 fra Henning Sørensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt ialt 18,6 ha. Desuden er der
forpagtet 5,5 ha.
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stalde 1974 og 1984, svinestalden fra 1963 er løbende restaureret til kvæg, lade opført
1984, maskinhus 1974, foderhus 1969 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 65 årskøer, 90 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 5 trak
torer, 1 vandingsmaskine, plansilo, kold lufts tørreri, kombifyr og anparter i Lyne
Vindmøllelaug. På gården der er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation.
Gården drives sammen med sønnens gård, Lundgårdsvej 12, hvor nogle af dyrene og
maskinerne står.
TINGHEDEVEJ 3, TINGHEDEN,
6893 HEMMET, tlf. 75-250213.
HANS PLATZ HANSEN, gårdejer,
født den 20.-11.-1941, søn af
Kristine og Laurids Hansen, gift
den 30.-5.-1970 med Grethe Han
sen, sygehjælper, født den 13.5.-1949, datter af Maja og Reg
nar Knudsen.
H.P.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1970 fra Laurids Nielsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha. og der er forpagtet 2,8 ha.
Stuehuset er opført 1957 og løbende restaureret, kostalden fra 1957 er indvendig
restaureret, svinestalden fra 1957 er ombygget til kostald i 1974/75, maskinhuset er
fra 1979 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer og
37 ungdyr af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

TINGHEDEVEJ 5, "NYVANG",
LYNE, 6893 HEMMET, tlf. 75250252.
POUL LUND JENSEN, gårdejer,
født den 10.-9.-1929, søn af Kla
re Kristine og Søren Jacob Jen
sen, Østervig, gift den 10.-12.1952 med Ruth Madsen, medhjæl
pende hustru, født den 12.-7.1933, datter af Anna og Jens Kri
stian Madsen, Stenderup. Parret
har børnene: Gunnar, født den
26.-10.-1952, Henning, født den
15.-2.-1956 og Niels Bo, født den 12.-2.-1961.
P.L.J. købte jorden i marts 1957 og opførte gården som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3,2 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1957, maskinhus
1966 og staklade 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 22 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og plansilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGHEDEVEJ 7, LYNE, 6893 HEMMET, tlf. 75-250096.
UFFE SKÆRLUND, husmand, født den 29.-9.-1932, søn af Pouline og Jens Skærlund,
Brande, gift den 8.-2.-1958 med Tove Søgaard Kristensen, født den 25.-6.-1929, datter
af Amalie og Søgaard Kristensen, Alslev. Parret har børnene: Ole, født d. 13.-6.-1959,
Jens, født den 8.-4.-1963 og Lars, født den 29.-4.-1970.
U.S. har været på Odense Husmandsskole, han er næstformand for Dan Patatas i
Esbjerg, næstformand i Kartoffelavlernes Garantifond og medlem af specialudvalget
for kartofler, han har været aktiv indenfor Husmandsforeningen og været formand for
Skjern-Tarm Egnens Husmandskreds. Han overtog jorden i 1957 og byggede gården
samme år.
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790.000. Areal 15,8 ha., heraf
tilkøbt 3,1 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostal
den fra 1957 er senere udviddet
og er nu indrettet til svinestald,
ny svinestald opført 1970, laden
fra 1957 er ombygget til stald i
1965, hvor der også blev bygget
foderhus og maskinhuset er fra
1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og kartofler. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine og der er anparter i Lyne Vindmøllelaug. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet.

TINGHØJVEJ 3, TINGHEDEN,
6893 HEMMET, tlf. 75-250331.
JOHANNES RASMUSSEN, land
mand, født den 15.-7.-1931, søn
af Maren og Aage Rasmussen,
gift den 27.-7.-1954 med Ruth
Christensen, medhjælpende hustru,
født den 18.-6.-1932, datter af
Petra og Niels Christian Chri
stensen. Parret har børnene: Ni
els Aage, født den 10.-5.-1955,
Peder, født den 23.-6.-1956, Mar
tin, født den 20.-12.-1958, An
nette, født den 19.-11.-1963 og Karsten, født den 24.-2.-1968.
J.R. overtog gården i 1966 fra Staten.
Areal 22 ha., heraf tilkøbt ialt 8 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1958 og løbende restaureret, kostalde er opført 1958 og 1964,
spaltestald 1962, laden fra 1958 er ombygget til stald i 1960, maskinhuset er fra 1967.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 29 ungdyr og 28 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 2 køresiloer og halmfyr. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

TINGHØJVEJ 4, TINGHEDEN,
6893 HEMMET, tlf. 97-375328.
EGON SUNESEN, husmand, født
den 7.-1.-1930, søn af Nicoline
og Carl Christian Nielsen Sunesen, gift den 31.-10.- 1953 med
Bodil Bertelsen, medhjælpende
hustru, født den 19.-11.-1926,
datter af Else Margrethe og
Christian Jensen Bertelsen. Par
ret har børnene: Benny, født d.
12.- 7.-1955, Annette, født d.
31.-12.-1959 og Niels Jørgen, født den 10.-6.-1961.
E.S. overtog gården den 1.-5.-1956 fra jordlovsudvalget.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 12,6 ha. og der er lejet 3,8 ha.
Stuehuset er opført 1956 og løbende restaureret, kostalden fra 1956 er restaureret,
lade opført 1956 og staklade 1967. Gården drives med en kvægproduktion på 18 års
køer, 21 ungdyr og 9 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine
og tårnsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf.
97-375315.
HOLGER ADSERSEN, gårdejer,
født den 9.-7.-1930, søn af Ka
ren og Nis Adsersen, Nr. Nebel.
H.A. er uddannet kontrolassistent,
han har været på Nordsjællands
Landbrugsskole. Han overtog jor
den i 1956 og byggede gården
året senere som statshusmands
brug.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 14
ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1957, laden er
tillagt stalden i 1962, hvor der også blev bygget roehus, maskinhuset er fra 1975. Går
den drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 12 ungdyr og 4 slagtekalve af racen
SDM. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TINGH03VE3 6, "DALGAARD",
ØSTERHEDE, 6893 HEMMET,
tlf. 97-375135.
HELENE 3OHANSEN, husmor,
født den 1.-5.-1924, datter af
Marie Elisabet og Peter Faaborg,
gift den 27.-7.-1946 med Hans
Frederik 3ohansen, husmand, født
den 7.-11.-1923, søn af Aase Lise
og Søren 3ohansen. Parret har
børnene: Egon, født den 25.-9.-1947
og Svend, født den 14.-8.-1951.
H.F.3. har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen og Hedeselskabet, han har
været med i okseeksporten og kødbranchens fællesråd samt vurderingsmand for DLR.
Han overtog gården i 1956 fra Statens 3ordlovsudvalg.
Areal 12 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret 1979, kostald, svinestald og lade er fra 1956,
laden blev ombygget til stald i 1970 og maskinhuset er fra 1979. Der er 1 traktor og
1 vandingsmaskine.
TINGH03VE3 7, "STENSGAARD",
TINGHEDEN, 6893 HEMMET,
tlf. 97-375143.
3OHNNY STENSGAARD NIEL
SEN, gårdejer, født den 29.-9.1959, søn af Irma og Henry Niel
sen, bor sammen med Anne-Marie Danielsen, slagter, født den
24.- 4.-1966, datter af Laura og
3ørgen Danielsen.
3.S.N. overtog gården den 1.-7.1987 fra sin mor, faderen bygge
de selv gården i 1957.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 12,8 ha. og der er forpagtet 18,5 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostalde 1957 og 1967, lade 1967 og maskinhus 1965. Gården
drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og raps. Der er 2 traktorer, 1 van
dingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Moderen,
Irma Nielsen, som selv drev gården i 10 år, hjælper til i dag.
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TINGHØJVEJ 8, "MOSEGAARD",
ØSTER HEDE, 6893 HEMMET,
tlf. 97-375158.
VERNER LYNGE ALBERTSEN,
landmand, født den 1.-7.-1929,
søn af Jane og Jens Christian
Albertsen, gift den 12.-11.-1955
med Karen Marie Mortensen,
medhjælpende hustru, født den
31.10.-1933, datter af Kristina
Methea og Sinius Mortensen.
Parret har børnene: Arne, født
den 25.- 3.-1956, Bent, født d.
23.-11.-1957 og Vagn, født den 6.-5.- 1959.
V.L.A. har været pä Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra Jordlovs
udvalget.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 13,5 ha. og der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1956 og løbende vedligeholdt, kostalden er fra 1956, ungdyr stald
1973, laden fra 1964 er ombygget til svin i 1969, maskinhuse er fra 1959 og 1978.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 14 årskøer, 21 ungdyr
og 8 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er på 15 årssøer og der produceres
ca. 300 slagtesvin. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
TINGHØJVEJ 10, "KJÆRSGAARD",
ØSTER HEDE, 6893 HEMMET,
tlf. 97-375378.
OVE JENSEN, landmand, født
den 5.-11.-1931, søn af Kristine
Marie og Søren Pedersen Jensen,
gift den 10.-6.-1956 med Gerda
Nielsen, medhjælpende hustru,
født den 19.-9.-1932, datter af
Anne Johanne Marie og Christian
Theodor Nielsen. Parret har bør
nene: Søren Christian, født d.
1.-11.-1956, Anne Kristine, født den 6.-7.-1959 og Erik, født den 23.-11.-1962.
O.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956 fra Jordlovsudval
get. Ejendomsskyld 500.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1956 og løbende restaureret, kostald og svinestald er fra 1956 og
lade 1970.

TINGHØJVEJ 13, "HEGNDAL", SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375374.
KENT SKAANING, gårdejer, født den 5.-6.-1955, søn af Lydia Thomsen, Horne, gift
den 20.-7.-1974 med Jenny Andersen, apoteksassistent, født den 7.-11.-1955, datter af
Tinne og Martin Andersen, Hoven. Parret har børnene: Martin, født den 1.-4.-1978,
Marianne, født den 6.-8.-1979 og Susanne, født den 7.-5.-1984,
K.S. har været på Midtjyllands Landbrugsskole, han er formand for Sdr. Vium Friskole
og i repræsentantskabet for Tulip. Han overtog gården den 1.-3.-1982 fra DLR. Går
den er bygget som statshusmandsbrug i 1956.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 36 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1956, produktionsanlægget er ombygget i perioden 1983-90. Går
den drives med en svineproduktion på 400 årssøer, der produceres ca. 7.000 slagtesvin
årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 5 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold
lufts tørreri, halmfyr, gylletank, maskinhus, gastæt silo og anparter i Sdr. Vium Vindmøllelaug. På gården er 4 faste medhjælpere.
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TOFTEGÅRDSVEJ 2, SDR. VI
UM, 6893 HEMMET, tlf. 97375223.
AKSEL HOLM, gårdejer, født
den 30.-11.-1930, søn af Thora
og Hans Holm, Stauning, gift
den 31.-5.-1960 med Ingrid Eli
sabeth Stage, medhjælpende hu
stru, født den 23.-2.-1940, dat
ter af Abeline og Janus Stage,
Lunde.
A.H. har været på Vejlby Land
brugsskole, han er medlem af Menighedsrådet ved Sdr. Vium Kirke. Han overtog går
den den 16.-5.-1960 fra Anders Simonsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret senest i 1977, kostalden fra 1912 er ombygget
til svinestald i 1975, laden fra 1930 er også ombygget i 1975, slagtesvinestald opført
1963 og maskinhus 1974. Gården drives med en svineproduktion på 28 årssøer, der
produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og fabrikskartofler. Der er 2 traktore, anpart i mejetærsker, kornsilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TOFTEGÄRDSVEJ 4, SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375260.
KARL ERIK CHRISTIANSEN, gårdejer, født den 25.-5.-1948, søn af Tinna og Leo
Christiansen, Tarm, gift den 18.-10.-1970 med Lena Overgaard Krat, rengøringsassi
stent, født den 26.-12.-1950, datter af Sigrid og Thomas Krat, Lihme. Parret har
børnene: Brian, født den 17.-12.-1974 og Anette, født den 24.-5.-1978.
K.E.C. er specialarbejder. Han har været på Midtjyllands Landbrugsskole og overtog
gården den 2.-5.-1986 fra Viggo Juhl.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret, minkhaller er opført 1988 og
1990, svinestald og lade fra 1955 er moderniseret omkring 1975. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er der en minkbestand på 100 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri, halmfyr og anparter i Hemmet Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
høst.
TOFTUMVEJ 3, "TOFTUMGAARD", VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375512.
HENNING JENSEN, gårdejer, født den 25.-7.-1958, søn af Rigmor og Rikard Jensen,
gift den 22.-1.-1987 med Erna Hansen, medhjælpende hustru, født den 10.-8.-1960,
datter af Asta og Mads Hansen. Parret har børnene: Steven, født den 5.-11.-1982 og
Lenette, født den 16.-3.-1986.
H.J. overtog gården den 1.-8.-1986 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 11 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1895 og løbende restaureret, svinestalden fra 1929 er om- og
tilbygget i 1977 og igen ombygget i 1990, lade opført 1929, maskinhuse 1963 og 1989
og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk. Plan
teproduktionens salgsagrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer og andel i
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

TORSBÆKVEJ 1, "TORSBÆKHOLM", KNAPLUND, 6880 TARM, tlf. 75-343041.
SVENNING KNUDSEN, gårdejer, født den 20.-8.-1958, søn af Kirsten og Svend Aage
Knudsen, Fjellerad, gift den 2.-8.-1985 med Lisbeth Knudsen, lærer, født den
2.-10.-1960, datter af Elise og Verner Knudsen, Hoven. Parret har børnene: Jakob,
født den 2.-1.-1986 og Andreas, født den 12.-9.-1988.
S.K. har været på Riber Kjærgård og Kalø landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-3.-1982 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20,5 ha., heraf 0,5 ha. mose. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1920 og restaureret 1984, kostalden fra 1918 er restaureret 1978,
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svinestalden fra 1960 er restaureret til ungdyr i 1983 og maskinhuset er fra 1966.
Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer og 40 ungdyr af racerne SDM og
Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med Nørholmvej 13 og Gammelagervej 3.
TORSBÆKVEJ 3, "GILLHØJ",
TORSBÆK, 6880 TARM, tlf. 75343283.
KNUD JØRGEN JESPERSEN,
gårdejer, født den 28.-8.-1956,
søn af Karen Anina og Karl Erik
Jespersen, Hoven, gift den 23.7.-1977 med Birgit Straarup, læ
rer, født den 14.-2.-1956, datter
af Anna og Poul Straarup,
Ørbæk. Parret har datteren Met
te, født den 12.-7.-1979.
K.J.J. har været på Borris og
Midtjyllands landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Sdr. Omme og Omegns Landbo
forening. Han overtog gården i august 1979 fra Peder Hansen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 2,4 ha., der er 5,5 ha. fredskov.
Desuden er der forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført 1935 og løbende restaureret, kostalden fra 1960 er udvidet i 1981,
kalvestalden fra 1899 er restaureret 1981, garage opført 1903, maskinhus 1977, roehus
1983 og der er gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 47 årskøer og 47 ungdyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, korntilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORSBÆKVEJ 5, "RØDMOSEGAARD", RØDMOSE, 6880 TARM, tlf. 75-343141.
EGON NAVNTOFT ENEVOLDSEN, gårdejer, født den 20.-2.-1937, søn af Magdalene og
Johannes Enevoldsen, bor sammen med Aline Poulsen, syerske, født den 16.-9.-1952.
E.N.E. overtog gården den 1.-9.-1958 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1984, kostalden fra 1920 er restaureret 1937, lade opført omkring
1920 og maskinhuse 1960 og 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 20 års
køer, 20 ungdyr og 6 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TORSBÆKVEJ 6, "MOSEVANG", TORSBÆK, 6880 TARM, tlf. 75-343145.
JØRN ENEVOLDSEN, gårdejer, født d. 22.-9.-1959, søn af Anna Enevoldsen, Torsbæk.
J.E. er fabriksarbejdet. Han har været på Midtjyllands Landbrugsskole og overtog
gården den 1.-1.-1990 fra sin morbror, Mads Enevoldsen, nuværende ejers oldeforældre
byggede gården i 1891, den har siden været i slægtens eje og blev oprindelig udstykket
fra "Dyrvig".
Ejendomsskyld 860.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1891, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1891 og maskin
huset 1983. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter
og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TORSBÆKV.EJ 8, "BIRKELUND", TORSBÆK, 6880 TARM, tlf. 75-343206.
NIELS GRAVES LAURIDSEN, gårdejer, født den 28.-9.-1957, søn af Signe og Tage
Lauridsen, Darum, gift den 18.-4.-1987 med Laila Andersson, medhjælpende hustru,
født den 1.-10.-1964, datter af Jonna og Reinhold Andersson, Esbjerg.
N.G.L. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 6.-9.-1982
fra DLR.
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der er forpagtet 30 ha.
Stuehuste er opført 1930, kostal
den er af ældre dato og benyttes
som kalvestald, løsdriftstald op
ført 1979, ungdyrstald 1976 og
der er en ældre lade, gylletank
og udendørs køresilo. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
80 årskøer og 100 ungdyr af
blandet race, desuden er der 1
hest. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. Der er
2 traktorer og 2 vandingsmaskiner, Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper.

TORSBÆKVEJ 10, HOVEN, 6880
TARM, tlf. 75-347044.
VERA ANDERSEN OG CHRISTI
AN NIELSEN, omtales under IIderhedevej 2.
V.A. og C.N. overtog gården i
1978 fra Peder Dyr vig Christen
sen. Ejendomsskyld 520.000. Are
al 28 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og re
staureret flere gange, senest i
1982, avlsbygningerne består af
kostald, lade og maskinhus.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, korn og katofler.
Der er 1 tårnsilo. Gården drives sammen med Ilderhedevej 2.
TORSBÆKVEJ 11, "TORSBÆK VESTERGAARD", HULMOSE, 6880 TARM, tlf. 75343169.
ANDERS ANDERSEN, gårdejer, født den 10.-9.-1933, søn af Elisabeth og Peter
Andersen, gift den 11.-8.-1959 med Conni Navntoft, medhjælpende hustru, født den
16.-1.-1940, datter af Viola og Ib Navntoft. Parret har børnene: Ib, født den
6.-6.-1960, Peter, født den 7.-6.-1961, Keld, født den 6.-3.-1963, Laila, født den
25.-3.-1965 og Jan, født den 12.-5.-1967.
A.A. arbejder ved en entreprenør og har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.
Han overtog gården den 11.-6.-1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 32 ha., heraf lidt skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret 1975, kostalden fra 1941 er udvidet
og restaureret 1976-78, svinestald opført 1967, laden fra 1925 er restaureret 1976-78
og maskinhusene er fra 1941 og 1970. Der er tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt
kombifyr.
TRANEKJÆRVEJ 1, ØRBÆK, 6880 TARM, tlf. 75-343064.
POUL VERNER NIELSEN, chauffør, født den 8.-12.-1946, søn af Signe og Niels
Hermann Nielsen, bor sammen med Else Jensen, arbejdsleder, født den 30.-9.-1954,
datter af Irene og Børge Jensen. Parret har børnene: Laila, født den 19.-7.-1975 og
Martin Bo, født den 19.-9.-1977.
P.V.N. overtog gården den 1.-7.-1986 fra Haugaard.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 0,6 ha.
Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1985, kostald og svinestald er fra 1907 og
garage 1960. Gårdens besætning er på 1 hest. Der er 1 traktor og kombifyr.

TRANEKJÆRVEJ 4, "TRANEKJÆRGAARD", ØRBÆK, 6880 TARM, tlf. 75-343073.
JENS SKOVBJERG, gårdejer, født den 2.-4.-1912, søn af Ingeborg og Kresten Jensen
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Skovbjerg, Ørbæk, gift den 31.5.-1947 med Johanne Jessen,
medhjælpende hustru, født den
22.- 7.-1926, datter af Karen og
Frederik Jessen. Parret har bør
nene: Ingeborg, født den 11.-4.1948, Kresten, født den 4.-8.-1949, Karen Marie, født d. 11.-4.1951 og Irma Kirstine, født den
24.- 3.-1954.
Jens Skovbjerg har været på Bor
ris Landbrugsskole. Han overtog
gården fra sin far, nuværende ejer er 4. generation,
Ejendomsskyld 800.000. Areal 42,2 ha.
Stuehuset er opført 1888 og restaureret 1979, kostalden fra 1900 er restaureret
1950/51, svinestald og lade opført 1927 samt maskinhus 1930. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af byg, raps og kartofler. Der er 1 traktor, 1
mejetærsker og kombifyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
TØSTRUPVEJ 27, VITTARP,
6880 TARM, tlf. 97-376022.
SVEND POULSEN, gårdejer, født
den 31.-5.-1936, søn af Margre
the og Søren Poulsen, gift den
22.-11.-1961 med Agnes Tonnesen,
medhjælpende hustru, født den
22.-11.-1939, datter af Mette og
Niels Tonnesen. Parret har bør
nene: Bjarne, født d. 2.-10.-1962,
Ejvind, født d. 24.-10.-1964, Lai
la, født den 27.-11.-1970 og Mar
tin, født den 18.-8.-1972.
S.P. har været i bestyrelsen for Kontrolforeningen en del år. Han overtog gården den
1.-11.-1961 fra Niels Anton Kristensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt ialt 26,8 ha., der er 2,8 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1890 og restaureret 1976, kostald opført 1975, garage og
værksted 1890 og restaureret 1957, laden fra 1920 er ombygget til kalvestald i 1975
og maskinhuset fra 1963 er udvidet flere gange, senest i 1984, der er gylletank og 2
kraftfodersiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 16 ungdyr og 31
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i Ådum Vindmøllelaug.
TØSTRUPVEJ 37, "TØSTRUPGAARD", TØSTRUP, 6880 TARM,
tlf. 97-376126.
KRESTEN HANSEN, gårdejer,
født den 8.-11.-1933, søn af An
na Julia og Jens Hansen, gift
den 9.-3.-1962 med Signe Vestergaard Pedersen, faglærer, født
den 3.- 6.-1935, datter af Elisa
beth og Christian Vestergaard
Pedersen. Parret har børnene:
Jesper, født den 2.-9.-1962,
Lars, født den 29.-9.-1964 og Ann Lisbet, født den 29.-6.-1969.
K.H. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1968 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 89,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er ialt 7,8 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1910, det brændte i 1968 og blev genopbygget, kostald, lade og
foderhus er opført 1968, maskinhus 1935/36 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 48 årskøer, 59 ungdyr og 27 slagtekalve. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
1 sprinklervandingsanlæg, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
medarbejder.

TØSTRUPVEJ 39, "DALGAARD",
TØSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97376127.
NIELS PEDER DALGAARD,
gårdejer, født den 8.-5.-1920,
søn af Agnes og Jens Dalgaard,
Vemb, gift den 11.-11.-1945 med
Gerda Marie Christensen, født
den 23.6.-1922, datter af Rigmor
og Andreas Christensen, Haulund.
Parret har datteren Inga, født
den 17.-8.-1948.
N.P.D. overtog gården den 1.-4.-1950 fra Niels Justesen, han har selv opdyrket 12 ha.
hede. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., heraf 5 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1880 og løbende restaureret, svinestald opført 1970, den er gen
opbygget efter en brand i 1988, gamle svinestalde er opført 1965 og 1970, maskinhus
1985 og der er gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der
produceres ca. 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr.

TØSTRUPVEJ 40, VITTARP, 6880 TARM, tlf. 97-376034.
POUL K. CLAUSEN, gårdejer, omtales under Puglundvej 6, Puglund.
P.K.C. overtog gården den 1.-3.-1984 fra Søren Kjær Hansen.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende restaureret og svinestalden er fra 1929. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Gården drives sammen med Puglundvej
6, Puglund.
TØSTRUPVEJ 46, "PENNINGHØJ", TØSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-376385.
JOHN ACHERMANN, gårdejer, født den 3.-2.-1961, søn af Anna Studsgaard og Vagn
Achermann, gift den 15.-3.-1980 med Jane Enevoldsen, medhjælpende hustru, født den
2.-11.-1960, datter af Lissy og Svend Oluf Enevoldsen. Parret har børnene: Andy, født
den 4.-8.-1980, Emil, født den 20.-6.-1983 og Jannick, født den 10.-1.-1986.
J.A. har været på Borris og Grindsted landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-6.-1983 fra Tage Johanesen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35,7 ha.
Stuehuset er opført 1987, kostald, kalvestald og lade 1959, ungdyrstald og maskinhus
1964. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 70 ungdyr og 20 slagte
kalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og
1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der bruges
husbondafløsning.

TØSTRUPVEJ 48, "STENSGAARD", TØSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-376024.
JENS PLAUGBORG STENSGAARD, gårdejer, født den 3.-6.-1941, søn af Marta Plaugborg og Alfred Stensgaard, Tøstrup, gift den 25.-3.-1967 med Rita Hedegaard,
medhjælpende hustru, født den 8.-5.-1944, datter af Anna og Jens Hedegaard, Ådum.
Parret har børnene: Steen, født den 16.-1.-1969, Kim, født den 3.-5.-1970, Brian, født
den 14.-11.-1974 og Allan, født den 4.-4.-1979.
R.H. er medlem af skolenævnet.
J.P.S. overtog gården den 1.-4.-1967 fra sin far, nwværende ejer er 9. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt ialt 19 ha., der er 12 ha. eng.
Stuehuset er opført 1844 og restaureret 1976, kostald, lade og foderhus er fra 1976.
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Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 70 ungdyr og 38 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
ULBÆKVEJ 1, "MELDGAARD",
ULBÆK, 6880 TARM, tlf. 75250016.
JØRGEN MELDGAARD THOM
SEN, gårdejer, født den 8.-12.1945, søn af Skgrid Nørgaard og
Jens Meldgaard Thomsen, Ulbæk,
gift den 25.-10.-1969 med Gre
the Knudsen, medhjælpende hu
stru, født den 23.-2.-1948, dat
ter af Stinne og Karl Knudsen,
Vedersø. Parret har børnene: Al
lan, født fen 18.-3.-1970, Brian,
født den 1.-12.-1972 og tvillin
gerne Jens Erik og Michael, født den 19.-7.-1978.
J.M.T. har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1969 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 47 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 2,5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, kostald opført 1908, ungdyrstald
1975, maskinhus og foderhus 1989, lade 1978 og der er indendørs køresilo samt gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 75 ungdyr og 20 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i Lyne Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ULBÆKVEJ 4, "HØJVANG", UL
BÆK, 6880 TARM, tlf. 75-250243.
GUNNAR HØJVANG JENSEN,
gårdejer, født den 5.-4.-1935, søn
af Anna Marie og Niels Peder
Jensen, Ulbæk, gift den 27.-6.-1964
med Bodil Madsen, medhjælpende
hustru, født den 26.-1 1.-1939,
datter af Anne og Ejler Madsen,
Mors. Parret har børnene: Arne,
født den 27.-4.-1966, Susanne,
født den 26.-6.-1969 og Lars,
født den 18.-1.-1972.
G.H.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1964 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 8,3 ha., der er lidt skov og eng.
Stuehuset er opført 1896 og løbende restaureret, kostald og lade er fra 1896, laden er
udvidet i 1953, svinestalden fra 1972 er ombygget til ungdyrstald i 1978, garage
opført 1953, maskinhus 1980 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion påå 40 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset og der er anparter i Lyne Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
ULBÆKVEJ 5, ULBÆK, 6880 TARM, tlf. 75-250054.
LARS HANSEN, gårdejer, født den 21.-7.-1928, søn af Nanna og Hans Hansen, Ulbæk,
gift den 6.-8.-1953 med Karen Hagen Pedersen, medhjælpende hustru, født den 18.11.-1930, datter af Anne Marie og Jens Pedersen. Parret har børnene: Hans, født den
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30.-1.-1964.
Lars Hansen har været på Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården i 1965 fra sin far,
efter at have forpagtet gården i
4 år, nuværende ejer er 7. gene
ration.
Ejendomsskyld 750.000. Areal
27,5 ha., heraf 1,7 ha. eng og
2,8 ha. hede.
Stuehuset er opført 1885 og lø
bende restaureret, kostald, svinestald og maskinhus er fra 1952, lader 1916 og 1989.
Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 15 ungdyr og 7 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 6 årssøer og der produceres ca. 120 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ULBÆKVEJ 7, ULBÆK, 6880
TARM, tlf. 75-250197.
BONNE JENSEN, gårdejer, født
den 16.-7.-1936, søn af Martha
og Jens Oluf Jensen, gift den
12.-2.-1966 med Karen Løgstrup
Hvelplund, medhjælpende hustru,
født den 6.-7.-1946, datter af
Maren og Frode Hvelplund. Par
ret har børnene: Carsten, født
den 28.-2.-1967, Bjarne, født den
4.-11.-1969 og Kjeld, født den
2.-5.-1975.
B.J. overtog gården den 4.-12.-1965 fra Hans Bach.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 27 ha.
Stuehuset er opført 1897 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1912, ny kostald 1969, svinestalden er ombygget til køer i 1975, hvor der også blev
bygget maskinhus, foderhuset er fra 1979, der er indendørs og udendørs køresiloer
samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 60 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 trak
torer, 2 vandingsmaskiner, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der
er anparter i Lyne Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
sønnen Kjeld hjælper til. Gården drives sammen med Ulbækvej 8.

ULBÆKVEJ 8, ULBÆK, 6880 TARM.
BONNE JENSEN, gårdejer, omtales under Ulbækvej 7.
B.J. overtog gården i 1984.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1910 og løbende restaureret, kostald og lade er fra 1910. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Den drives sammen med
Ulbækvej 7.

VALLUND HEDEVEJ 1, "HEDEGÅRDEN", ØSTERGÅRDE, 6880 TARM, tlf. 75-250029.
POUL ERIK KJELDSEN, gårdejer, født den 5.-11.-1948, søn af Marie og Kjeld Kjeld
sen, Krusbjerg, gift den 6.-7.-1974 med Else Marie Raunkjær, klinikassistent, født den
26.-5.-1954, datter af Marie og Hans Raunkjær, Ølgod. Parret har sønnen Kjeld, født
den 19.-1.-1978.
P.E.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Hjedding
Mejeri. Han overtog gården den 6.-3.-1974 fra Hans og Bent Raunkjær, nuværende ejer
er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 52 ha., heraf 1,5 ha. skov og hede. Desuden er der
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forpagtet 48 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1974, kostald og lade er opført 1952, maskin
hus 1977 og der er køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
80 årskøer og 120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo samt
varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
VALLUND HEDEVE3 4, "FREDS
MINDE", ØSTERGÅRDE, 6880
TARM, tlf. 75-250056.
SIGVALD MADSEN, gårdejer,
født den 7.-12.-1925, søn af Sig
ne Kirstine og Kresten Peter
Madsen, Østergårde.
S.M. er tækkemand. Han overtog
gården i januar 1959 fra sin far.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 27
ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1848, udvi
det 1862 og senere restaureret, kostald opført 1848, lade 1862 og maskinhus 1960.

VARDEVE3 82, "GRE3BØLGAARD", GRE3SBØL, 6880 TARM, tlf. 97-372968.
KJELD EBBE K3ÆR, gårdejer, født den 2.-11.-1963, søn af Meta og Egon Kjær, Sdr.
Vium, gift den 6.-3.-1987 med Lis Holm, medhjælpende hustru, født den 7.-3.-1967,
datter af Erna og Hans Clausen Holm, Bevtoft. Parret har sønnen 3onas, født den
26.-4.-1988 og endnu et barn, født den 4.-9.-1989.
K.E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1987
fra Christian Vestergaard.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 38,5 ha., heraf 1,5 ha. krat.
Stuehuset er opført 1915 og ombygget 1966, svinestalden fra 1915 er restaureret i
1964, garage opført 1984, lade og maskinhus 1915 og endnu et maskinhus fra 1984.
Gårdens besætning er på 4 ammekøer af racen Limousine. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter, rug, hvede, byg og græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
VARDEVE3 86, "BROSBØLGÅRD",
BROSBØL, 6880 TARM.
NIELS NYGÅRD PEDERSEN,
gårdejer, født den 28.-3.-1947,
søn af Anna og Børge Pedersen,
Nr. Nebel, gift den 27.-3.-1971
med Merete Møller Hansen, født
den 7.-5.-1948, datter af Signe
og Hans Møller Hansen, Lydum.
Parret har børnene: Mette, født
den 2.-12.-1975 og Hans, født
den 27.-11.-1981.
N.N.P. overtog gården i 1976
fra Staten, den havde indtil da fungeret som åben statsfængsel.
Ejendomsskyld 10.550.000. Areal 165 ha. samt 25 ha. frijord, der er tilkøbt 85 ha. og
der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1980, der er bygget 15 stalde i perioden 1978-88, laden med foder
hus er fra 1.987, maskinhus 1980 og. der er 3 gylletanke samt gastæs silo. Gården dri
ves med en svineproduktion på 1.250 årssøer, der produceres ca. 22.000 slagtesvin
årligt. Der er 5 traktorer, 2 mejetærskere, 3 vandingsmaskiner, 1 rendegraver, 1
gummiged, korntørreri og der bruges biogas til opvarmning. På gården er 7 faste
medhjælpere og 1 civiløkonom. Gården drives sammen med Nr. Lyndumvej 110, Lyndumvej 30, Grønsigvej 2 og Fladhøjvej 8.
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tlf. 75-250091.
3AKOB LUDVIGSEN, gårdejer,
født den 10.-12.-1918, søn af
Marie Kathrine og Valdemar Ludvigsen, gift den 12.-3.-1949 med
Anna Gravesen, medhjælpende
hustru, født den 29.-4.-1925, dat
ter af Cecilie og Ole Gravesen.
Parret har børnene: Kirsten,
født d. 29.-4.-1950, Kurt, født d.
2.-4.-1952 og tvillingerne Birgit
og Ole, født den 27.-4.-1955.
3.L. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1949 fra
Søren Sørensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 8,3 ha., der er frasolgt 16 ha.
Stuehuset er opført 1930 og løbende restaureret, kostalde er opført 1908 og 1970, lade
1929 og maskinhuset er bygget i 1980 efter en brand. Gårdens besætning er på 6
ammekøer og 4 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornmagasin og anparter i Uhre Vindmøllelaug.

VARDEVE3 121, "ANEBERG",
ULBÆK, 6880 TARM, tlf. 75250038.
AAGE THYGESEN, gårdejer,
født den 2.-5.-1921, søn af Anna
Louise og Thyge Møller Thygesen, gift den 24.-7.-1949 med
Anna Østergaard Pedersen, født
den 20.-10.-1925, datter af Signe
og S. Østergaard Pedersen. Par
ret har børnene: Ella, født den
8.- 8.-1951, Ingrid, født den
26.-8.- 1952 og 3ens, født d.
27.-2.-1959.
AA.T. har været på Tune Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1949 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 43 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 1,1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1918 og løbende vedligeholdt, kostald og lade er opført 1959 og
svinestald 1918. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 2 sprinklervan
dingsanlæg, kornmagasin og anparter i Lyne Vindmøllelaug.

VARISBØLVE3 3, "VARISBØL",
VARISBØL, 6880 TARM, tlf. 97371076.
K3ELD ANTON VARISBØL, gård
ejer, født den 10.-9.-1952, søn
af Emma Irene Adelheid og Chri
stian Hahne Varisbøl, Varisbøl,
gift den 21.-7.-1979 med Rita
Skovhus Andersen, kommuneassi
stent, født den 22.-6.-1957, dat
ter af Minna Margrethe og Sigvald Andersen, Hammerum. Par
ret har børnene: Kristian, født
den 12.-9.-1983 og Karen-Marie, født den 4.-5.-1987.
K.A.V. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra

-117-

sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 107,3 ha., heraf tilkøbt 17,5 ha., der er 33 ha. skov og
hede. Desuden er der forpagtet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1881 og løbende restaureret, svinestald og lade er opført 1955
samt maskinhus 1978. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps, græs og frø. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri
samt kombifyr.
VARISBØLVEJ 4, "HØJGAARD", 6880 TARM, tlf. 97-374214.
KURT ERTBØLLE MADSEN, gårdejer, født den 25.-2.-1946, søn af Johanne og Søren
Ertbølle Madsen, gift den 6.-5.-1972 med Grethe Høj Andersen, medhjælpende hustru,
født den 27.-5.-1945, datter af Emma Høj og Anders Vestergaard Andersen. Parret har
børnene: Tonny, født den 25.-5.-1973, Flemming, født den 25.-9.-1974, Simon, født den
13.-10.-1977 og Thorbjørn, født den 6.-4.-1981.
K.E.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1972
fra Kresten Højgaard Kristensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt ialt 29,8 ha. og der er
forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1961 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1951, løsdrif tstald
1986 og lade 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 72 ammekøer, 62 ungdyr
og 38 slagtekalve af racen Limousine, desuden er der 1 hest. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo, kold lufts tørreri og anparter
Lønborg Vindmøllelaug.

VEJLEVEJ 42, SEJRUP, 6880
TARM.
ORLA KNAK, gårdejer, født den
8.-8.-1936, søn af Erik Frederik
Andreas Pedersen Knak.
O.K. overtog gården i 1972 fra
sin far.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 35
ha., heraf 0,6 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1914 og lø
bende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra 1960, maskinhus og kartoffelhus 1978. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 7 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn og roer. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VEJLEVEJ 44, BLINKBJERG,
6880 TARM, tlf. 97-376292.
KARSTEN BACH, landmand, født
den 30.-4.-1954, søn af Ruth og
Jørgen Bach, gift den 31.3.-1980
med Lis Nielsen, sygehjælper,
født den 24.-8.-1955, datter af
Margit og Kaj Nielsen. Parret
har børnene: Maritin, født den
ll.-l.- 1981, Ingerline, født den
18.-8.- 1983 og Janni, født den
20.-1.- 1987.
K.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1979
fra Karl Erik Kristiansen.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 1,3 ha., der er frasolgt 0,6 ha., 3
ha. er eng. Desuden er der forpagtet 16,5 ha.
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dyrstald og maskinhus 1978, roehus 1983, lade midt i 1950'erne og der er gylletank
samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der
er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og genindvindingsanlæg på køletanken. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

VEJLEVEJ 50, "PRÆSTBOGAARD", PRÆSTBO, 6880 TARM, tlf. 97-376220.
TONNI ANDERSEN, gårdejer, født den 15.-5.-1965, søn af Martha og Gunnar Ander
sen, gift den 23.-7.-1988 med Elsebeth Jæger Hansen, født den 22.-12.-1967, datter af
Bodil Jæger og Mads Willy Hansen. Parret har datteren Charlotte, født d. 13.-2.-1988.
T.A. overtog gården den 15.-3.-1988 fra Jens Peter Nielsen.
Areal 59 ha., heraf 1,7 ha. skov og 7,7 ha. eng. 14 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1973 og løbende vedligeholdt, svinestald og lade er fra omkring
1930, ny svinestald 1963 og maskinhus 1979/80. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug, raps
og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo
samt varm og kold lufts tørreri.

VEJLEVEJ 54, BUNDSGÅRD, 6880 TARM, tlf. 97-376207.
KRISTEN HANSEN, gårdejer, født den 6.-1.-1937, søn af Else Marie og Jens Østergaard Hansen, gift den 17.-11.-1963 med Karen Marie Hansen, medhjælpende hustru,
født den 12.-4.-1945, datter af Dagmar og Hans Hansen. Parret har børnene: Bente,
født den 23.-4.-1965, Henrik, født den 13.-6.-1967 og Dorthe, født den 12.-3.-1970.
K.H. er i bestyrelsen for Egvad Kontrolforening og i bestyrelsen for Ådum Husmands
forening. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 3. gene
ration. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39,6 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1970 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1965,
svinestalden er ombygget til kvæg i 1976, maskinhuset er fra 1983 og der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 34 årskøer, 30 ungdyr og 21 slagte
kalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, roer og korn. Der er
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og plansilo. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
VEJLEVEJ 56, "ENGVANG",
BUNDSGÅRD, 6880 TARM, tlf.
97-376194.
EGON PUGGAARD KRISTENSEN,
landmand, født den 6.-11.-1923,
søn af Karoline og Kristian Kri
stensen, gift den 31.-1.-1953
med Johanne Maria Ditlevsen,
medhjælpende hustru, født den
12.-3.- 1928, datter af Thora og
Johan Ditlevsen. Parret har bør
nene: Kurt, født den 3.-9.-1953,
Ulla, født den 25.-3.-1955, Inge,
født den 5.-3.-1958, Anni, født den 22.-5.-1960 og Ella, født den 28.-1.-1963.
E.P.K. overtog gården den 15.-2.-1949 fra Peter Bentin.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 1,1 ha., der er 10 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1970, kostald og svinestald fra 1926 er om
bygget i 1969, lade opført 1953, maskinhus 1977 og der er gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 120 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VEJLEVEJ 58, "BRUNSGAARD", BUNDSGÅRD, 6880 TARM, tlf. 97-376235.
VAGN THOMSEN, landmand, født den 16.-9.-1928, søn af Anna og Thomas Thomsen,
Ølgod, gift den 13.-11.-1954 med Ingrid Nielsen, medhjælpende hustru, født den
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6.-1.-1930, datter af Kristine og
S. Nielsen, Harboøre. Parret har
børnene: Anna, født den 25.-6.1955, Kirsten, født den 9.-6.1956, Lene, født den 2.-8.-1958,
Birthe, født den 28.-9.-1959, Kri
stian, født den 24.-11.-1963, Th
omas, født den 11.-12.-1964,
3ohn, født den 24.-2.-1967, Nina,
født den 3.-7.-1968 og Gyda,
født den 11.-12.-1974.
V.T. overtog gården den 13.-2.1956 fra Spar vat.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt ca. 11 ha., der er 1,7 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 19,3 ha.
Stuehuset er opført 1965 og tilbygget 1974, kostald opført 1987, kvie- og kalvestald
1973, svinestald 1958, lade 1962, maskinhus 1986 og foderhus 1987. Gården drives med
en kvægproduktion på 32 årskøer, 30 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne RDM og
SDM, desuden produceres ca. 80 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts
tørreri samt kombifyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VE3LEVE3 59, STOVSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-372277.
HANS NIELSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1951, søn af Ninna og Børge Nielsen, gift
den 17.-9.-1977 med Bodil Andersen, medhjælpende hustru, født den 12.-7.-1954, dat
ter af Grethe og Axel Andersen. Parret har børnene: 3akob, født den 5.-10.-1978,
Marianne, født den 16.-12.-1980 og Christian, født den 23.-5.-1986.
H.N. er medlem af Ådum Skolenævn. Han overtog gården i 1976 fra sin far.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 37,8 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostaldene fra 1914 og 1962 er om
bygget til svin i 1978, svinestald opført 1976, lade 1973 og maskinhus 1960. Gården
drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, ærter, raps og korn. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffellægger, plan
silo, kold lufts tørreri samt kombifyr. Gården drives sammen med Stoustrup Engvej 6.

VE3LEVE3 62, "MIDTGAARD", GUNDESBØL, 6880 TARM, tlf. 97-376178.
POUL ERIK VINDING, gårdejer, født den 22.-12.-1961, søn af Laura og Kristian
Vinding, Adum, gift den 18.-8.-1984 med Lene Hansen, kok, født den 1.-7.-1962,
datter af Anna og Villy Hansen. Parret har børnene: 3ohan, født den 20.-3.-1986 og
Lars, født den 19.-6.-1987.
P.E.V. har været på Kongensgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 9.-5.-1985
fra Niels Erik Poulsen, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 59,6 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1985, kostalden fra 1910 er restaureret flere
gange, senest i 1972, 2 minkhaller er opført 1987-88, laden fra 1910 er restaureret
1959/60, maskinhuset er fra 1979 og der er gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 28 årskøer, 35 ungdyr og 1 avlstyr af racen SDM, desuden produceres ca.
400 slagtesvin. Derudover er der en minkbestand på 150 tæver. Planteproduktionens
salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaski
ner, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

VE3LEVE3 63, SE3RUP, 6880 TARM, tlf. 97-376209.
HARTVIG KNAK, gårdejer, født den 23.-10.-1927, søn af Katrine (Tinna) og Frederik
Knak, Sejrup, gift den 7.-3.-1952 med Hulda Markussen, medhjælpende hustru, født
den 3.-5.-1931, datter af Anna og Lars Markussen, Troldhede. Parret har børnene:
Nanny, født den 5.-12.-1952 og 3onna, født den 12.-2.-1958.
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8.-2.-1952 fra Katrine Madsen.
Gården opstod i 1871.
Areal 20 ha., der er frasolgt 3,3
ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1871 og lø
bende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra 1961, ko
stalden og svinestalden er udvi
det i 1980 og der er gylletank.
På gården er der 1 traktor og 1
markvandingsanlæg.

VEJLEVEJ 72, "ØSTERGAARD",
GUNDESBØL, 6880 TARM, tlf.
97-376025.
PETER OSMUNDSEN, gårdejer,
født den 14.-2.-1950, søn af Es
ther og Knud Osmundsen, gift
den 26.-6.-1976 med Birgit Bjer
regaard Nielsen, medhjælpende
hustru, født den 20.-2.-1957, dat
ter af Anna og Vagn Bjerregaard
Nielsen. Parret har børnene: Ka
ren, født den 23.-6.-1977, Oscar,
født den 24.-1.-1979, Mathilde,

født den 15.-5.-1980 og Arnold, født den 1.-12.-1981.
P.O. har været på Hammerum Landbrugsskole og er i bestyrelsen for Egvad Kontrol
forening. Han overtog gården den 1.-11.-1975 fra Ragna Østergaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., heraf ca. 5 ha. skov samt 3 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1908 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1976, ungdyrstald
1984, kombineret kostald og svinestald er udvidet i 1965, lade med plantørreri er fra
1975 og maskinhuset 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 58 årskøer, 60
ungdyr og 50 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Der er 3 traktorer og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VEJLEVEJ 77, BUNDSGÅRD, 6880 TARM, tlf. 97-376171.
CARL HANSEN, gårdejer, født den 31.-12.-1928, søn af Else Marie og Jens Øster
gaard Hansen, Bundsgård, gift den 26.-11.-1955 med Gerda Hansen, medhjælpende
hustru, født den 20.-6.-1932, datter af Dagmar og Hans Kristian Hansen, Rosendal.
Parret har sønnen Torben, født den 13.-2.-1967.
C.H. er i bestyrelsen for Ådum Husmandsforening. Han købte jorden i 1954 og byg
gede herefter gården.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1955, kostalden fra 1955 er udvidet til ungdyrstald og svinestald i
1964, laden fra 1955 er lagt til kostalden i 1975. Gården drives med en kvægprodukti
on på 18 årskøer, 14 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, svinebesætningen er
under afvikling. Der er 2 traktorer og halvpart i 1, halvpart i mejetærsker og 1 mark
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VEJLEVEJ 78, GUNDESBØL, 6880 TARM, tlf. 97-376183.
HANS FIELSØ, gårdejer, født den 5.-7.-1931, søn af Anna Kronborg og Niels Christian
Hansen, gift den 8.-6.-1957 med Gerda Jacobsen, medhjælpende hustru, født den 29.9.-1936, datter af Laura og Christian Jacobsen. Parret har børnene: Niels Christian,
født den 4.-3.-1960, Laurids Arne, født den 17.-12.-1961, Lisbeth, født den 23.-3.1963, Orla, født den 7.-7.-1964 og Vibeke, født den 19.-6.-1972.
G.J. er kommunal dagplejemor.
H.F. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af kommunalbestyrelsen.
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Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt ialt 22 ha., der er lidt eng og
plantage.
Stuehuset er opført 1925 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1925, løsdriftstalden
fra 1963 er udvidet 1977, svinestalde er opført 1925, 1961 og 1976, maskinhus 1977 og
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, alle slagtesvi
nene opfedes. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Der er 1
skoledreng til hjælp.
VEJLEVEJ 80A, GUNDESBØL, 6880 TARM, tlf. 97-376266.
BENT SKALLEBÆK, landmand, født den 27.-1.-1951, søn af Henny og Niels Skallebæk,
gift den 23.-7.-1977 med Else Bjørnskov, medhjælpende hustru, født den 16.-10.-1953,
datter af Eva og Herman Bjørnskov. Parret har børnene: Bo, født den 10.-12.-1981 og
Jane, født den 26.-7.-1987.
B.S. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1979
fra sin far.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 40,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 3-4 ha. eng.
Desuden er der forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1986, 2 svinestalde 1979, halmlager 1961, maskinhuse 1976 og
1988, foderhuset fra 1920 er senere restaureret, der er 2 gylletanke og gastæt silo.
Gården drives med en svineproduktion på 135 årssøer, der produceres ca. 2.800 slag
tesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, boghvede og frøgræs. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, varm og kold lufts tørreri samt halm
fyr. På gården er 1 fast medhjælper.

VEJLEVEJ 84, 6880 TARM, tlf. 75-343172.
SVEND JEPSEN, gårdejer, født den 29.-10.-1928, søn af Mette og Marius Jepsen, bor
sammen med Marie Thomsen, gårdejer, født den 4.-8.-1932, datter af Marta og Laust
Benediksen. Parret har børnene: Annette, født den 28.-11.-1952, Ida, født den
6.-4.-1954, Kirsten, født den 2.-12.-1956 og Henning, født den 28.-5.-1960.
S.J. overtog gården i 1954 fra Statens Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 25,7 ha., heraf tilkøbt ialt 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1955 og restaureret 1973-77, kostalden fra 1955 er ombygget til
svinestald i 1973, svinestalde er opført 1960, 1966, 1976 og 1980, garage 1978, halm
hus 1973, maskinhus 1982 og der er gylletank samt gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 120 årssøer, der produceres ca. 2.200 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er fabrikskartofler. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, 2 boringer,
plansilo og tårnsilo. På gården er 1 fast medhjælper.
VEJLEVEJ 101, GUNDESBØL, 6880 TARM, tlf. 97-376179.
JENS PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-7.-1919, søn af Marie og Søren Pedersen,
Gundesbøl, gift den 11.-9.-1947 med Anna Christensen, født den 2.-8.-1921, datter af
Marie og Hans Christensen, Sdr. Vium. Parret har børnene: Søren, født den 1.-8.-1948,
Hans Jørgen, født den 30.-4.-1951, Else Marie, født den 30.-3.-1954 og Karl, født den
9.-11.-1958.
J.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1947 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 35 ha. Jorden er bortforpagtet til en søn.
Stuehuset er opført før 1890 og løbende restaureret, kostalden fra 1926 er senere
ombygget og udvidet, laden er fra 1965. På gården er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine
og kornsilo.

VEJLEVEJ 105, GUNDESBØL, 6880 TARM, tlf. 97-376185,
JENS PETER HEDEVANG, landmand, født den 14.-9.-1939, søn af Mary og Niels Peter
Hedevang, gift den 29.-5.-1969 med Aase Jacobsen, ekspeditrice, født den 14.-3.-1948,
datter af Hilda og Robert Jacobsen. Parret har børnene: Kim, født den 24.-1.-1970 og
Mona, født den 6.-2.-1972.
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Jens P. Hedevang har været på
Grindsted Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-5.-1968
fra sin far.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 22
ha., heraf 0,6 ha. skov.
Stuehuset er opført 1934 og re
staureret omkring 1979, kostald,
svinestald og lade er fra 1934,
svinestalden er lavet om til
kvæg i 1978, maskinhuset er fra
1955. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer,
10 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo og halmfyr.
VEJLEVEJ 107, ÅDUM, 6880
TARM, tlf. 97-376227.
BENT LØVDAL, gårdejer, født
den 19.-1.-1936, søn af Dorthea
og Peder Løvdahl, Thyregod.
B.L. er kreaturhandler, han har
været på Midtjyllands Landbrugs
skole og er i bestyrelsen for
Egvad Kontrolforening. Han over
tog gården i april 1967 fra Tage
Olesen. Gården opstod omkring
1889.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostald 1966, lade 1930 og maskinhus 1978. Gården drives
med en kvægproduktion på 28 årskøer, 38 ungdyr og 5 slagtekalve af racen DRK. Der
er 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VEJLEVEJ 123, SØNDER GRENE, 6880 TARM.
THORKILD BJERRE KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Herningvej 5.
T.B.K. overtog gården den 1.-12.-1987 fra Sigrid Pedersen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 33,3 ha., heraf 13 ha. skov. 20 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1917 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er opført
1917. Gården drives sammen med Herningvej 5.
VEJLEVEJ 125, SØNDER GRENE, 6880 TARM, tlf. 75-343243.
FOLMER BIRKEDAHL JENSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1940, søn af Jenny og Jens
Birkedal Jensen, gift den 19.-12.-1964 med Jytte Lind Haubjerg, medhjælpende hustru,
født den 8.-4.-1944, datter af Marie og Marius Lind Haubjerg. Parret har børnene:
Johan, født den 13.-9.-1965, Preben, født den 30.-3.-1967 og Arne, født den
5.-2.-1971.
F.B.J. overtog gården den 1.-11.-1964 fra Johannes Iversen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 15 ha. og der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret 1989, kostald og svinestald er fra 1931 samt
maskinhus 1981. Gården drives med en kvægproduktion på 13 årskøer, 7 ungdyr og 5
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og kartofler. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og kold lufts tørreri.

VEJRUPSØVEJ 1, NØRRE BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280273.
SØREN MARIUS THOMSEN, gårdejer, født den 13.-2.-1924, søn af Cesilie og Martin
Thomsen, Nr. Bork, gift den 5.-12.-1952 med Elin Jessen, født den 6.-8.-1931, datter
af Marie og Christian Jessen, Nr. Bork. Parret har børnene: Ivan, født d. 2.-12.-1953,
Kristian, født den 1.-11.-1956, Henning, født den 22.-1.-1959 og Marianne, født den
1.-2.-1961.
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S.M.T. overtog gården den 1.-1.-1953 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som blev købt af bedsteforældrene omkring 1880.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 17,2 ha., heraf tilkøbt 6,2 ha.
Stuehuset er opført 1946 og løbende moderniseret, kostald opført 1946, laden fra 1946
er ombygget til svinestald i 1979 og maskinhusene er fra 1962 og 1972. Gården drives
med en svineproduktion på 22 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.
VEJRUPSØVEJ 2, NØRRE BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280035.
SØREN GUNNI SØRENSEN, gårdejer, født den 17.-2.-1949, søn af Mary og Karl
Sørensen, Nr. Bork.
S.G.S. overtog gården i 1976 fra sine forældre, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1810 og løbende restaureret, kostald opført 1969, svine
stald 1880 og maskinhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og
18 stk. opdræt af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på’40 stiplad
ser. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VEJRUPSØVEJ 4, NØRRE BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280269.
FRANDS JESPERSEN, gårdejer,
født den 22.-4.-1923, søn af Ma
rie E. og Jesper N. Jespersen,
Nr. Bork, gift den 20.-11.-1955
med Henny Rahbek, født den 2.5.-1931, datter af Ane Katrine
og Osvald Rahbek, Hemmet. Par
ret har datteren Ellis Anette,
født den 8.-1.-1964.
F.J. er i bestyrelsen for Nr.
Bork Plantage. Han overtog gården i 1955 fra sine forældre, som købte den i 1910.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført 1909 og løbende restaureret, kostald og svinestald er fra 1920,
staklade og maskinhus 1963. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer og
19 stk. opdræt af racen SDM. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
VEJRUPSØVEJ 5, NØRRE BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280213.
HANS PEDER SØRENSEN, gård
ejer, født den 7.-9.-1936, søn af
Agnes og Laurids Marius Søren
sen, Sdr. Bork, gift den 16.-11.1968 med Henny Thimes Christi
ansen, medhjælpende hustru, født
den 10.-3.-1941, datter af Anna
og Niels Juel Christiansen, Nr.
Bork. Parret har børnene: Helle,
født den 17.-2.-1973 og Henrik,
født den 13.-1.-1976.
H.P.S. overtog gården i 1964 fra sine forældre, som købte den omkring 1928. Gården
er antagelig opstået omkring år 1900.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, restaureret og ombygget i 1978, kostalden fra 1961
er om- og udbygget i 1972, lade, maskinhus og foderhus er fra 1977. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 4 årssøer og der produceres ca. 70 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor
og kornsilo. Maskinstation bruges til høst.
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VEJRUPSØVEJ 6, NØRRE BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280261.
ERLING HEDEGÅRD HANSEN, gårdejer, født den 22.-4.-1946, søn af Thora og Hans
Johnsen Hansen, Nr. Bork.
E.H.H. overtog gården i oktober 1968 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som blev købt af bedsteforældrene omkring 1914. Gården blev flyttet i
1933, da faderen overtog den.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 32 ha. og der er lejet 9 ha.
Stuehuset er opført 1934, kostalde 1934 og 1977, lade 1934, maskinhuset fra 1960 er
senere udvidet, foderhuset er fra 1977 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 35 årskøer og 65 stk. opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer og
1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VEJRUPSØVEJ 7, NØRRE BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280833.
GERT THINGGAARD LARSEN,
gulvmontør, født den 16.-8.-1960,
søn af Nelly og Esben Thinggaard
Larsen, Skjern, gift den 4.-8.1984 med Annette Munk, kontor
medhjælper, født d. 29.-7.-1966,
datter af Rita og Sønnik Munk,
Muleby. Parret har børnene:
Christina, født den 27.-9.-1986
og Simon, født den 27.-5.-1989.
G.T.L. overtog gården den 1.1.-1986 fra sin morfar, Hugo Kjær, som købte gården i 1930.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 27 ha., der er 8 ha. skov. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910 og halvdelen af huset er restaureret i 1988, kostald og
svinestald fra 1922 er udvidet i 1950, hvor der også blev bygget lade, maskinskinhuset
er fra 1942. Gårdens besætning er på 8 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er hø
og byg. Der er 1 traktor.

VEJRUPSØVEJ 8, NØRRE BORK, 6893 HEMMET, tlf. 75-280128.
JENS CHRISTIAN BENTHIN, handelsmand, født den 21.-3.-1938, søn af Kirstine og
Hans Benthin, Nr. Bork, gift den 30.-6.-1962 med Ingrid Madsen, medhjælpende hustru,
født den 15.-11.-1941, datter af Martha og Søren Christian Madsen, Obling. Parret har
børnene: Susanne, født den 29.-8.-1960, Eva, født den 6.-4.-1964 og Jørgen, født den
9.-3.-1970.
J.C.B. overtog gården den 15.-11.-1975 fra sine forældre, som byggede den i 1931, de
opdyrkede selv en stor del af jorden.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 11 ha. og der er frasolgt 3 ha. 10 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1931, udvidet og restaureret senest 1979, kostalden fra 1931 er
udvidet i 1959, staklade er opført 1975 og maskinhus 1960. På gården er der 1 traktor
og 1 sprinklervandingsanlæg.
VEJRUPSØVEJ 9, SDR. BORK,
6893 HEMMET, tlf. 75-280259.
SIGVALD TOFTGAARD SØREN
SEN, gårdejer, født den 5.-6.1927, søn af Caroline og Ejner
Sørensen, Sdr. Bork, gift den 18.12.-1971 med Signe Vinther
Sørensen, medhjælpende hustru,
født den 4.-2.-1948, datter af
Dora og Laurids Vinther Søren
sen, Ølgod. Parret har børnene:
Else, født den 26.-3.-1973, Ben
te, født den 19.-2.-1976 og Gre
the, født den 19.-9.-1977.
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som købte den i 1920.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1913 og løbende restaureret, kostald opført 1962, lade 1965,
maskinhus 1969 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 års
køer og 30 ungdyr af racen SDM, desuden er der 1 hest. Der er 2 traktorer og der
bruges en del maskinstation.

VESTERBYVEJ 5, "KLYNGEGAARD", VOSTRUP, 6880 TARM,
tlf. 97-374113.
SØREN CHRISTIAN SØRENSEN,
gårdejer, født den 25.-7.-1922,
søn af Anna og Thomas Søren
sen, gift den 17.-5.-1958 med
Else Klynge, medhjælpende hustru,
født den 25.-1.-1935, datter af
Gudrun og Peter Klynge. Parret
har børnene: Helga, født d. 10.7.-1954, Tove, født d. 28.-7.-1959
og Mogens, født d. 17.-10.-1964.
S.C.S. overtog gården i 1958 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 50 ha., heraf 13 ha. hede.
Stuehuset er opført 1918 og løbende restaureret, kostalden fra 1912 er ombygget flere
gange, senest i 1981, da den blev lavet til s vinestald, svinestald og lade er opført
1918 og maskinhus 1968. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 1 traktor, andel i
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

VESTERBYVEJ 10, VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374205.
VAGN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 29.-4.-1925, søn af Jenny Martine og Laust
Christensen, Borup, gift den 28.-10.-1953 med Hanne Højmose, medhjælpende hustru,
født den 21.-8.-1928, datter af Inger og Otto Højmose, Stundsig. Parret har børnene:
Inger Marie, født den 17.-6.-1955, Poul Erik, født den 1.-8.-1957, Jørgen, født den
21.-4.-1962 og Helle, født den 13.-1.-1966.
V.C. overtog gården den 12.-11.-1954 fra Anders Astrup Christiansen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 6,5 ha. hede.
Stuehuset er af ældre dato, men løbende restaureret og tilbygget flere gange, senest i
1934, kostalden fra 1911 er udvidet 1961 og ombygget til svinestald i 1979, hvor der
også blev bygget ny sostald, hestestald og lignende er fra 1944, lade 1916 og maskin
hus 1958. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 800
smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VESTERBYVEJ 22, "VESTERBYGAARD", VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374114.
EVALD BECH POULSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1935, søn af Anna Bech og Niels
Poulsen, gift den 28.-4.-1960 med Britta Vestergaard, medhjælpende hustru, født den
19.-12.-1932, datter af Nanna og Svend Vestergaard. Parret har børnene: Jørgen, født
den 17.-3.-1963, Svend-Erik, født den 22.-8.-1965 og Annette, født den 1.-8.-1970.
E.B.P. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i Stygbæk Pumpelaugs bestyrelse.
Han overtog gården den 3.-10.-1966 fra Arne Bilbjerg.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 43,8 ha., heraf tilkøbt 17 ha. ved jordfordeling, der er
1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, kostalden fra 1939 er ombygget til
svinestald i 1978, 2 svinestalde er fra 1978, lade 1939 og maskinhus 1975. Gården
drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1.500 slagtesvin. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
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KARL OTTO PEDERSEN, gårdejer, født den 4.-3.-1920, søn af Jensigne og Peter Villum Pedersen, gift den 12.-10.-1944 med Katrine Marie Hansen, medhjælpende hustru,
født den 3.-2.-1924, datter af Karen Kirstine og Søren F. Hansen. Parret har børnene:
Karin, født den 20.-12.-1944, Else, født den 21.-8.-1950, Ruth, født den 12.--4.-1954 og
Knud, født den 17.-3.-1956.
K.O.P. overtog gården den 1.-3.-1953 fra Hedeselskabet.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført 1953, restaureret 1956 og senere vedligeholdt, kostald og svine
stald er fra 1953, kostalden er ombygget til svinestald i 1976, hvor der også blev
bygget maskinshus. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 trak
tor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri.
VESTER GRENEVEJ 5, DYRVIG
HEDE, 6880 TARM, tlf. 75343166.
JENS KRISTIAN HULMOSE NI
ELSEN, husmand, født d. 4.-8.1919, søn af Anna Margrethe og
Karsten Hulmose Nielsen, gift
den 12.-1 1.-1956 med Margit
Hansen, medhjælpende hustru,
født den 12.-11.-1934, datter af
Anna Marie Kloster og Johannes
Fromberg Hansen. Parret har
børnene: Kirsten, født den 17.10.-1959, Per, født den 14.-11.-1961, Flemming, født den 7.-3.-1964 og Mogens, født
den 22.-4.-1965.
J.K.H.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1953 fra Jord
brugsudvalget.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha.
Stuehuset er opført 1953 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1953 er tilbygget i
1962, svinestald opført 1953 og lade 1960. Gården drives med en besætning på 5 ung
dyr af racen Limousine, desuden er der 10 årssøer, der sælges ca. 150 smågrise og 30
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler og raps. Der er 3
traktorer, 2 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, tårnsilo og kold lufts tørreri.
VESTER GRENEVEJ 8, DYRVIG
HEDE, 6880 TARM, tlf. 75343167.
AAGE JOHANSEN, gårdejer,
født den 5.-5.-1928, søn af Kir
stine og Elias Johansen, gift den
30.1.-1954 med Bertha Kristensen,
medhjælpende hustru, født d. 11.10.-1928, datter af Krestine Kri
stensen. Parret har børnene: Lis
si, født den 18.-6.-1956, Henning,
født den 2.-8.-1959, Marianne,
født den 17.-6.-1966 og Brian, født den 15.-3.-1973.
AA.J. har været på St. Restrup Husmandsskole. Han overtog gården i 1954 fra Statens
Jordlovsudvalg.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 14,8 ha. og der er forpagtet 8,3 ha.
Stuehuset er opført 1954 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1954 og 1963,
roehus, kalvestald og maskinhus 1972 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 26 årskøer, 17 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der
lidt slagtesvin og lidt høns. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornmagasin og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og sønnen Brian er
medhjælper.
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GERT LAURIDSEN, gårdejer, født den 21.-10.-1956, søn af Sonja og Tage Lauridsen,
gift den 24.-3.-1978 med Laila Andreassen, sygehjælper, født den 23.-7.-1958, datter
af Laura og Børge Andreassen. Parret har børnene: Karsten, født den 6.-1.-1978,
Bente, født den 27.-11.-1979 og Heidi, født den 13.-8.-1983.
G.L. har været på Grindsted og Ladelund Landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-5.-1987 fra Søren L. Gregersen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,2 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1953 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1953, svinetalde 1968
og 1978, maskinhus 1970-72 og der er gastæt silo. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, fabrikskar
tofler og grøntsager. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1
sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.

VESTER VEJRUPVEJ 7, VEJRUP,
6893 HEMMET, tlf. 97-375490.
KARSTEN JENSEN, gårdejer,
født den 23.-11.-1957, søn af
Agathe og Martin Jensen, Lydum,
gift i 1981 med Else Juhl, med
hjælpende hustru, født den
8.-6.-1957, datter af Kathrine og
Carl Kristoffersen Juhl, Brenderup. Parret har børnene: Klaus,
født den 8.-12.-1982 og Lasse,
født den 17.-11.-1985.
K.J. har været på Borris og Ri
ber Kjærgård Landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-4.-1981 fra Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt 39 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret flere gange, senest i 1979, kalvestalden fra
1864 er ombygget i 1978, hvor der også blev bygget løsdriftstald, maskinhus og foder
hus er fra 1983, gammelt maskinhus 1964 og der er indendørs køresilo samt gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 80 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, korn, hvede og byg. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og anparter i Sdr. Vium Vindmøllelaug.
På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
VESTRE KYVLINGVEJ 2, KYVLING, 6880 TARM, tlf. 97372546.
BENT SKALS, gårdejer, født den
28.-10.-1957, søn af Mette og
Henrik Skals,, gift den 10.-3.-1979
med Anne Grethe Frost, sygeple
jerske, født den 9.-4.-1957, dat
ter af Else og Aage Frost. Par
ret har børnene: Lisbeth, født
den 10.-1.-1981 og Christian,
født den 8.-12.-1985.
B.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Egvad Kontrolforening og i ungdomsudvalget i
Landboforeningen. Han overtog gården den 15.-10.-1982 fra sin far.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal ca. 50 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 1,5 ha. skov og
der er en del jord i Skjern Ådalen. Desuden er der forpagtet ca. 10 ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1974, kostalden fra 1918 er ombygget i 1943
og tilbygget i 1979, lader er fra 1918 og 1979, maskinhus 1972, foderhus 1985 og der
er indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 års
køer, 60 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Plantepro-
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dingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt anparter i Lønborg Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

VESTRE KYVLINGVEJ 7, "RØGELSGAARD", KYVLING, 6880 TARM, tlf. 97-371273.
LAUSE JUHL SØRENSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1958, søn af Marie og Henry Juhl
Sørensen, gift den 21.-5.-1988 med Inger Laulund Kristensen, sygeplejerske, født den
12.-7.-1964, datter af Anne Lise og Hans Kristensen. Parret har sønnen Lasse, født
den 26.-5.-1990.
L.J.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1986 fra
sine forældre.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., der er frasolgt 7,7 ha. frijord og der er 3,3 ha.
skov.
Stuehuset er opført 1861 og løbende restaureret, kostalden fra 1956/57 er ombygget
og udvidet senest i 1989, lade opført 1956 og maskinhus 1987. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer og 25 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og hvede. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo,
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr. På gården er 1 skoledreng til hjælp
og der bruges maskinstation. Der ejes een del af et stuehus i Lønborg sammen med
søskende.

VINDINGVEJ 1, VINDING, 6880
TARM, tlf. 97-376148.
CARL EVALD PEDERSEN, land
mand, født den 16.-2.-1933, søn
af Dagmar og Hjalmar Pedersen,
gift den 25.-2.-1962 med Karen
Margrethe Christiansen, medhjæl
pende hustru, født den 27.-11.1941, datter af Sigrid og Aage
Christiansen. Parret har børne
ne: Hans Jørgen, født den 1.-2.1963 og Marianne, født den 16.12.-1965.
C.E.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1962 fra
Anders Peter Jensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 27 ha. og der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført 1870-80 og løbende restaureret, kostalden fra 1923 er restaureret
i 1961, laden fra 1913 er løbende restaureret og maskinhuset er fra 1973. På gården
er 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
VINDING VEJ 2, VINDING, 6880 TARM, tlf. 97-376211.
JENS PEDER VINDING, gårdejer, født den 3.-7.-1955, søn af Laura og Kristian Vin
ding, gift den 17.-2.-1979 med Edith Madsen, sygeplejerske, født den 25.-8.-1952,
datter af Mette og Ejnar Madsen. Parret har børnene: Line, født den 22.-6.-1980,
Anne, født den 27.-11.-1983 og Marie, født den 16.-11.-1986.
J.P.V. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1979 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28 ha. og der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført 1900, restaureret 1940 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1900
er ombygget flere gange, bl.a. i 1983, hvor der også blev bygget ungdyrstald og foder
hus, maskinhuset er fra 1975 og der er indendørs køresilo samt gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der er 3 traktorer, 1
vandingsmaskine, tårnsilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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VINDINGVEJ 4, ODDERUP, 6880
TARM, tlf. 97-376246.
PETER HANSEN, gårdejer, født
den 13.-8.-1949, søn af Inger og
Ejnar Hansen, Glejbjerg, gift den
23.-11.-1973 med Gudrun Lund,
medhjælpende hustru, født den
6.-6.-1950, datter af Signe og
Helge Lund, Hygum. Parret har
børnene: Torben, født den 3.-11.1974, Inger, født den 31.-10.1977 og Søren, født den 5.-7.1983.
P.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.1973 fra Kaj Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 35 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1983/84, kostald opført 1979, kalvestalden fra
1928 er restaureret 1985, maskinhus og foderhus er fra 1982, lade 1975 og der er in
dendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 82 årskøer,
93 ungdyr og 50 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden er der 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, tårnsilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 fast fodermester. Gården drives sammen med Vindingvej 6.
VINDINGVEJ 6, ODDERUP, 6880 TARM.
PETER HANSEN, gårdejer, omtales under Vindingvej 4.
P.H. overtog gården den 1.-4.-1988 fra Verner Jensen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 34 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1962 og løbende vedligeholdt, det anvendes som fodermesterbolig,
kostald og svinestald er opført 1958, svinestalden er ombygget i 1988 og maskinhuset
er fra 1980. Gården drives sammen med Vindingvej 4.
VITTARPVEJ 4, VITTARP, 6880
TARM, tlf. 97-366078.
HENNING KJÆR, landmand, født
den 2.-4.-1933, søn af Asta og
Jens Kjær, Nr. Omme, gift den
29.-9.-1957 med Olda Kristensen,
husmor, født den 30.-9.-1934, dat
ter af Karen og Tonnes Møller
Kristensen, Sdr. Omme. Parret
har børnene: Kirsten, født den
23.-8.-1958, Peder, født den 7.1.-1961 og Karen, født den 6.10.-1962.
H.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han købte jorden i 1957 fra Kresten Carl
Hansen og byggede selv gården samme år.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1957 og restaureret 1987, kostald opført 1957 og maskinhus 1970.
Gårdens besætning er på 15 ammekøer, 9 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Charolias.
Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine.
VITTARPVEJ 5, VITTARP, 6870 ØLGOD, tlf. 97-376238.
MARIUS CHRISTIAN DALGAARD, landpost, født den 18.-5.-1930, søn af Jenny og
Jens Dalgaard, Vemb, gift den 9.-11.-1958 med Anna Else Hansen, sygehjælper, født
den 9.-1.-1934, datter af Karen Kirstine og Charles Hansen, Ølgod. Parret har
børnene: Tonni, født den 30.-10.-1957 og Bente, født den 24.-3.-1961.
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i 1957, det var dengang hede,
han byggede selv gården.
Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1961, svinestalde 1961 og 1969, lade 1961
og maskinhus 1982. Gården dri
ves med en svineproduktion på 7
årssøer, der produceres ca. 140
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er korn. Der
er 1 traktor, maskinstation bru
ges til en del af markarbejdet.

VIUMGÄRDSVEJ 2, "VIUMGÄRD", SDR. VIUM, 6893 HEMMET.
JENS KROGH, gårdejer, født den 13.-4.-1951, søn af Emmy og Elvig Jensen, Sdr.
Bork.
J.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Lyne Kar
toffelcentral. Han overtog gården den 15.-3.-1986 fra Poul Thøger Klausen. Gården er
en gamme herregård, dens historie kan føres tilbage til 1579 og er sandsynligvis
ældre, der har været mange ejere på gården, bl.a. har den været ejet af salmedigteren
Brorsons brorsøn.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 67 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1877, kostalden fra 1910 er restaureret i 1978, lade opført 1952
og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
110 årskøer og 120 ungdyr af racerne SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrø
der er industrikartofler, græsfrø og raps. Der er 5 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 2
kartoffeloptagere og halmfyr. På gården er 3 faste medhjælpere og 1 skoledreng til
hjælp, desuden benyttes maskinstation. Gården drives sammen med Øster Vejrupvej 19.
ØLGODVEJ 2, "HØJBO", ODDERUP, 6880 TARM, tlf. 97-376064.
HANS TAGE MORTENSEN, land
mand, født den 27.-3.-1938, søn
af Anna og Johannes Mortensen,
gift den 25.-3.-1962 med Esther
Eskildsen, medhjælpende hustru,
født den 16.-5.-1930, datter af
Jørgine og Svend Eskildsen. Par
ret har børnene: Merete, født
den 25.-9.-1953, Anne Marie,
født den 30.-9.-1963 og Bjarne,
født den 25.-11.-1966.
H.T.M. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1962 fra
Michael Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 24,8 ha., der er 1,1 ha. skov og
1,1 ha. sø og mose. Desuden er der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1973, kostalden fra 1930 er ombygget til svinestald i 1972/73, sostalden fra 1972 er tilbygget 1977, laden fra 1930 er løbende
vedligeholdt, maskinhuset er fra 1975 og der er gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 140 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter, der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bru
ges en del maskinstation. H.M. ejer også Odderupvej 20.

ØLGODVEJ 4, "SØNDERGAARD", ODDERUP, 6880 TARM, tlf. 97-376163.
NIELS PEDER OLESEN, gårdejer, født den 7.-8.-1939, søn af Ingrid Marie og Harald
Gustav Olesen, gift den 16.-11.-1963 med Johanne Vanting Sørensen, medhjælpende
hustru, født den 31.-7.-1943, datter af Gertrud og Adolf Sørensen. Parret har børnene:
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Holger, født den 27.-11.-1965, Harald Gustav, født den 12.-4.-1968, Mogens, født den
18.-7.-1971 og Birthe, født den 12.-1.-1975.
N.P.O. overtog gården den 1.-4.-1969 fra Gunnar Kristiansen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 74 ha., heraf tilkøbt ialt 38,5 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1916 og 1973,
svinestald 1916, hestestalden fra 1916 er ombygget til svinestald i 1972 og til køer i
1981, lade opført 1979, maskinhus 1976 og der er indendørs køresilo samt gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 90 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 skårlægger, plan
silo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
ØLGODVEJ 6, ODDERUP, 6880 TARM, tlf. 97-376128.
ERLING BREDTOFT, gårdejer, født den 24.-8.-1935, søn af Ane og Mathias Bredtoft,
gift den 20.-12.-1961 med Lisbeth Madsen, husassistent, født den 1.-6.-1942, datter af
Petra og Mads Chr. Madsen. Parret har børnene: Elin, født den 28.-2.-1963, Berit,
født den 4.-9.-1964, Per, født den 19.-2.-1968 og Irene, født den 17.-3.-1972.
E.B. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1961 fra
Henrik Thomsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 13 ha. skov, eng og
hede.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1980-82, kostalde er opført 1900 og 1952,
kviestald 1976, laden fra 1952 er ombygget til stald i 1968 og maskinhuset er fra
1979. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 22 ungdyr og 14 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og
1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLGODVEJ 8, ODDERUP, 6880
TARM, tlf. 97-376259.
JENS E. JENSEN, gårdejer, født
den 25.-9.-1936, søn af Kirstine
og Emborg Jensen, gift den 7.2.-1962 med Mary Janne Niel
sen, medhjælpende hustru, født
d. 2.- 2.-1937, datter af Johanne
og Christian Meldgaard Nielsen.
Parret har børnene: Hanne, født
den 14.-1.-1964, Erik, født den
25.- 7.- 1966 og Ole, født den
11.- 12.-1969.
J.E.J. har været på Vinding Husmandsskole, han har været i bestyrelsen for Ädum
Andelsmølle. Han overtog gården den 1.-1.-1962 fra Jens Evald Pedersen.
Ejendomsskyld 880.000. AReal 30,3 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 1,7 ha. skov og
hede.
Stuehuset er opført 1939 og tilbygget 1984, det er løbende vedligeholdt, kostald og
lade er opført 1939, laden er ombygget i 1952, ungdyrstald opført 1975, maskinhus og
foderhus 1978, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 22 årskøer, 25 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres
ca. 120 slagtesvin og der er 2 heste. På gården er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØRBÆKVEJ 2, "VIRKELYST", HOVEN, 6880 TARM, tlf. 75-343007.
PER HOFFMANN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 6.-2.- 1959, søn af Inge Birgit og
Ole Hoffmann Christensen, Risbjerg, gift den 13.-6.-1987 med Thora Juul Nielsen,
bankassistent, født den 18.-9.-1960, datter af Aase og Kristian Juul Nielsen, Hoven.
Parret har datteren Maria, født den 26.-12.-1989.
P.H.C. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-5.-1984 fra
Vagn Andersen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 18,6 ha., heraf 3 ha. eng og plantage. Desuden er der
forpagtet 25 ha.
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1916 og restaureret 1978, kostald
opført 1954, svinestald 1976, la
de 1916 og maskinhus 1972. Går
den drives udelukkende med
planteproduktion bestående af
ærter, raps, korn og kartofler.
Der er 1 traktor, andel i meje
tærsker, 1 vandingsmaskine, 1
rotorharve, plansilo, kold lufts
tørreri og halmfyr.

ØRBÆKVEJ 5, ØRBÆK, 6880 TARM.
HENRY JOHNSEN, gårdejer, omtales under Ørbækvej 7.
H.J. overtog gården den 1.-9.-1984 fra sin farbror, Andreas Johnsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 32 ha., heraf 1 ha. plantage.
Alle bygningerne, bestående af stuehus, kostald, svinestald og lade, er af ældre dato.
Gården drives sammen med Ørbækvej 7.
ØRBÆKVEJ 6, "SØNDERVANG",
ØRBÆK, 6880 TARM, tlf. 75343209.
RUD JUAN ANDERSEN, gårdejer,
født den 10.-10.-1945, søn af
Jannina og Peder Christian An
dersen, Hoven, gift den 10.-2.1968 med Solveig Arvad Morten
sen, medhjælpende hustru, født
den 30.-8.-1947, datter af Johan
ne og Niels Peder Mortensen, Fil
skov. Parret har børnene: Brian,
født d. 1.-8.-1968, Anja, født
den 14.-6.-1970, Niels Christian, født den 20.-7.-1975 og Erik, født den 4.-7.-1977.
R.J.A. overtog gården den 1.-3.-1972 fra Robert Rich. Gården blev bygget i 1930/31.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 17,9 ha., der er forpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført 1930/31, restaureret og udvidet 1976, kostalden fra 1930/31 er
restaureret og udvidet senest i 1977, kartoffelhuset fra 1977 er delvis ombygget til
kostald i 1988, maskinhus er fra 1978, roehus 1986 og der udendørs køresilo samt
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer og 60 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og ærter. Der er 3 traktorer og 2
vandingsmaskiner. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØRBÆKVEJ 7, "SOLVANG", ØR
BÆK, 6880 TARM, tlf. 75343014.
HENRY JOHNSEN, gårdejer,
født den 6.-10.-1946, søn af So
fie og Peder Johnsen, Ørbæk,
gift den 14.-8.-1971 med Bodil
Secher, medhjælpende hustru,
født den 27.-5.-1951, datter af
Ingrid og Elmer Secher, Nørlund.
Parret har børnene: Jens Peder,
født den 16.-5.-1972, Kristian,
født den 20.-8.-1973, Marianne,
født den 13.-1.-1979 og Jeppe, født den 7.-3.-1983.
H.J. har været på Midtjyllands Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet i
Hoven. Han overtog gården den 1.-1.-1971 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation
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på gården, som fik sin nuværende placering i 1910, da bedstefaderen fik den flyttet.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 49 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1910 og 1974,
laden fra 1910 er udvidet i 1943, fodermesterbolig og hestestald fra 1943 er ombygget
til svinestald, maskinhus er fra 1976 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 van
dingsmaskiner, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med
Ørbækvej 5.
ØRBÆKVEJ 8, "TOHØJE", ØR
BÆK, 6880 TARM, tlf. 75343094.
HANS PEDER JOHANNESEN,
gårdejer, født den 23.-10.-1920,
søn af Karoline Kirstine og Vi
ggo Marinus Johannesen, Ørbæk,
gift den 7.-5.-1960 med Gerda
Mosegaard Kristensen, hjemme
hjælper, født den 22.-2.-1938,
datter af Jenny Caroline og Jens
Mosegaard Kristensen, Sdr. Om
me. Parret har børnene: Oda,
født den 7.- 5.-1958, Jens Vig
go, født den 8.-10.-1960, Karen, født den 1.- 5.-1962 og Helle, født den 20.-12.-1965.
H.P.J. overtog gården den 1.-3.-1955 fra sine forældre, som købte den i 1918. Gården
er fra 1913.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 40 ha., der er frasolgt 21 ha. og der er 4 ha. skov. 27,5
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1913 og løbende restaureret, kostalden fra 1913 er udvidet 1964
og laden er fra 1930. På gården er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri.

ØRBÆKVEJ 10, "LUNDGÅRD",
ØRBÆK, 6880 TARM, tlf. 75343065.
VERNER NYBRO JENSEN, gård
ejer, født den 6.-6.-1937, søn af
Clara og Aksel Jensen, Outrup,
gift den 24.-7.-1965 med Birgit
Simonsen, medhjælpende hustru,
født den 9.-2.-1943, datter af
Marie og Ingvard Simonsen,
Kjelst. Parret har børnene: Char
lotte, født den 18.-4.-1969 og
Carsten, født den 7.-12.-1970.
V.N.J. er uddannet agronom på
Landbohøjskolen, han er i bestyrelsen for DLG-Vest. Han overtog gården i september
1973 fra Gunner Jensen. Gården opstod omkring 1922, da den delvis blev udstykket fra
"Bakkegård", den brændte delvis i foråret 1973.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 71 ha., heraf 10 ha. skov.
Stuehuset er opført 1971, slagtesvinestald 1971, sostald og lade 1974 og maskinhus
1986. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, rug og hvede.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri.
På gården er 1 skoledreng til hjælp.
ØRBÆKVEJ 22, "LAKKENBORG", HOVEN, 7260 SDR. OMME, tlf. 75-343020.
ENOCH HANSEN, gårdejer, født den 16.-8.-1929, søn af Martha og Aksel Hansen,
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Grindsted, gift den 24.-10.-1952 med Lilly Madsen, medhjælpende hustru, født den
18.-6.-1931, datter af Anna og Rudolf Madsen, Sdr. Omme. Parret har børnene: Gun
nar, født den 20.-6.-1954, Bjarne, født den 16.-12.-1955, Benny, født den 10.-1.-1958,
Erling, født den 25.-4.-1960 og Hardy, født den 18.-11.-1969.
E.H. overtog gården den 1.-11.-1952 fra Kristian Kristiansen.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 27,5 ha., heraf 2 ha. eng og 7 ha. plantage og hede. 18
ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er restaureret og udvidet senest i 1981, kostalden er udvidet i 1962, ny
kostald opført 1968, garage og værksted 1974, lade 1950. og maskinhus 1964. På
gården er 1 traktor og 1 vandingsmaskine.
ØRBÆKVEJ 25, ØRBÆK, 7260 SDR. OMME, tlf. 75-343059.
NIELS MØBJERG TERKELSEN, vagtmester, født den 27.-7.-1953, søn af Ingeborg og
Helge Møbjerg Terkelsen, Møbjerg, gift den 2.-2.-1974 med Kristine Damgaard, kon
torassistent, født den 7.-8.-1953, datter af Gudrun og Hans Damgaard, Filskov. Parret
har børnene: Mette, født den 21.-7.-1975, Rasmus, født den 6.-7.-1979, Helge, født
den 25.-12.-1985 og Marie, født den 8.-4.-1987.
N.M.T. har været på Borris og Midtjyllands landbrugsskoler. Han overtog gården i
oktober 1975 fra Jens Kr. Jensen. Gården opstod i 1927, da den blev bygget af Alfred
og Valborg Schmidt.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 19,4 ha.
Stuehuset er opført 1927 og løbende moderniseret, lade, garage og maskinhus er fra
1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, halmfyr og varm
lufts tørreri.
ØSTERBYVEJ 34, VOSTRUP,
6880 TARM, tlf. 97-374252.
KRISTIAN PEDER LAURIDSEN,
gårdejer, født den 30.-8.-1930,
søn af Ingrid og Peder Anthon
Lauridsen, gift den 8.-11.-1958
med Kirstine Andersen, medhjæl
pende hustru, født den 13.-3.1935, datter af Marie og Chri
sten Andersen. Parret har bør
nene: Peter, født den 4.-4.-1960,
Jens Christen, født d. 3.-4.-1962,
Henning, født den 5.-9.-1965 og
Egon, født den 13.-11.-1968.
K.P.L. overtog gården den 1.-10.-1958 fra Kresten G. Tarpensen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 30,3 ha., heraf tildelt 11,5 ha. ved jordfordeling.
Stuehuset ér opført midt i 1800-tallet, restaureret og tilbygget 1975, kostald opført
1969, svinestald og kalvestald fra midt i 1800-tallet er løbende restaureret, halmlade,
garage og hønsehus er fra 1971, lade 1940 og maskinhus 1979. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 19 ungdyr og 11 slagtekalve af racen SDM, desuden pro
duceres ca. 150 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 sprinklervandings
anlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og sønnen Egon hjælper til.

ØSTERBYVEJ 42, VOSTRUP, 6880 TARM, tlf. 97-374164.
JENS CHRISTIAN MEYER, gårdejer, født den 5.-5.-1937, søn af Kathrine og Vilhelm
Meyer, gift den 24.-3.-1962 med Inger Hansen, medhjælpende hustru, født den
11.-2.-1939, datter af Anna og Niels Hansen. Parret har børnene: Christian, født den
29.-9.- 1962, Conni, født den 11.-5.-1964, Henning, født den 24.-7.-1965 og Lenette,
født den 1.-12.-1968.
J.C.M. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin
far.
Areal 60 ha., heraf tilkøbt 12 ha. ved jordfordeling og senere er tilkøbt ialt 27 ha.,
der er 2,5 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 3 ha.
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Østerbyvej 42' s stuehus er op
ført 1941 og restaureret 1980,
kostalden fra 1858 er løbende
tilbygget og gennemrestaureret i
1973, staklade er opført 1968,
roehus og maskinhus 1979. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 32 årskøer, 34 ungdyr og
18 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 200 stk. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ær
ter, korn og raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, bræn
defyr og anparter i Lønborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ØSTERBÆKVEJ 1, "AGERBO",
TINGHEDEN, 6893 HEMMET, tlf.
97-375326.
SVEND HANSEN FILT, husmand,
født den 21.-9.-1937, søn af Thea
og Anders Filt, gift d. 5.-12.-1959
med Aase Hansen, medhjælpende
hustru, født den 2.-7.-1934, dat
ter af Astrid og Rasmus Hansen.
Parret har børnene: Lisbeth, født
den 25.-10.-1960, Søren, født den
21.-5.-1964 og Per, født den 21.1.-1974.
S.H.F. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er formand for planteavlsud
valget under Husmandsforeningen. Han overtog gården den 1.-12.-1959 fra Gotfred
Jensen.
Ejendomsskyld 845.000. Areal 30,7 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1957 og løbende restaureret, kostalde er opført 1957 og 1970,
staklade 1966, lade 1964, foderhus 1972 og maskinhus 1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 4 årssøer, der produceres ca. 30 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 sprinklervandingsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og sønnen Per hjælper til.

ØSTERBÆKVEJ 3, SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375306.
GUNNAR ANDERSEN, landmand, født den 17.-7.-1933, søn af Hansigne og Martin
Andersen, Sdr. Vium, gift den 10.-11.-1954 med Rita Nielsen, hjemmehjælper, født den
6.-2.-1935, datter af Helene og Christen Nielsen, Hemmet. Parret har børnene: Ernst,
født den 14.-5.-1955, Hanne, født den 27.- 8.-1958 og død i 1979, Steen, født den
13.-9.-1962 og Kim, født den 4.-4.-1970.
G.A. er maskinfører. Han købte jorden i 1956 og byggede gården som statshusmands
brug i 1959.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 12,6 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1957, laden er
ombygget til stald i 1963, staklade og maskinhus er fra 1961. Gården drives med en
ammekobesætning på 14 ammekøer og 16 stk. opdræt af blandet race, desuden er der
3 årssøer og der produceres ca. 50 slagtesvin. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaski
ne. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERBÆKVEJ 5, SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375118.
HARALD MEYER, landmand, født den 28.-11.-1928, søn af Mette Kathrine og Jesper
Vilhelm Meyer, Vostrup, gift den 22.-11.-1952 med Else Brødsgaard, medhjælpende
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ter af Simona og Aage Brødsgaard, Bølling. Parret har bør
nene: Linda, født den 28.-8.-1953,
Jytte, født den 15.-9.-1955, Tom
my, født den 17.-4.-1957, Char
lie, født den 29.-7.-1958 og Zita,
født den 12.-10.-1961.
Harald Meyer har været på St.
Restrup Landbrugsskole. Han
overtog jorden i 1957 og bygge
de gården som statshusmandsbrug
i 1958.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 12 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført 1958, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1958, laden er
ombygget til stald i 1969/70 og maskinhuset er fra 1967. Gården drives med en
mindre svinebesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 rørvandingsanlæg.
ØSTERBÆKVEJ 7, "HJORTHOLM",
SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf.
97-375353.
ELLY ANDERSEN, født den 11.1.-1929, datter af Magna og Mar
tin Andersen, Nr. Vium, gift den
12.-11.-1953 med Karl Aage Mad
sen, født den 4.-6.-1931, søn af
Birgitte og Søren Madsen, Ålborg.
Parret har børnene: Preben, født
den 14.-6.-1954, Jan, født den
10.-8.-1957, Ida, født den 28.-

11.-1960 og Leif, født den 28.-3.-1962.
K.AA.M. døde i januar 1967. E.A. giftede sig igen den 15.-7.-1977 med Emil Andersen,
født den 2.-1.-1930, søn af Kirstine og Otto Andersen, Sdr. Bork. E.A. har børnene:
Kjeld, født den 5.-10.-1953, Dorte, født den 5.-4.-1962 og Jan, født den 25.-11.-1964.
E.A. og K.AA.M. købte jorden i 1957 og byggede gården som statshusmandsbrug i
1958.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 13 ha., heraf 2 ha. mose og der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1958 og tilbygget 1987, kostald, svinestald og lade er fra 1958 og
maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn.
Der er 1 traktor. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERGÅRDEVEJ 2, "MØLBÆKGÅRD", FOERSUM, 6880 TARM,
tlf. 97-371819.
NIELS PEDER JACOBSEN, gård
ejer, født den 8.-5.-1932, søn af
Laura og Kristian Jacobsen,
Tarm, gift den 26.-4.-1956 med
Else Madsen, født den 18.-10.-1933,
datter af Thora og Jens Peder
Madsen, Foersum. Parret har bør
nene: Jette, født den 27.-3.1957, Ella, født den 25.-12.-1959
og Jan, født den 6.-5.-1964.
N.P.J. overtog gården i 1972 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 34,5 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1937 og løbende restaureret, svinestalde er opført 1930, 1934 og
1973, lade 1934, maskinhus 1980 og der er gastæt silo samt gylletank. Gården drives
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med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
høst.
ØSTERGÅRDEVEJ 4, "SOLBAK
KEN", FOERSUM, 6880 TARM,
tlf. 97-371577.
BØRGE JENSEN, landmand, født
den 16.-1.-1941, søn af Aksel
Jensen, Foersum, gift den 12.9.-1966 med Lis Jensen, født
den 7.-11.-1943, datter af Hulda
og Aksel Jensen, Lønborg. Par
ret har børnene: Mogens Anker,
født den 1.-6.-1968 og Lars Ak
sel, født den 28.-2.-1973.
B.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1967 fra
sin mor og dennes mand.
Ejendomsskyld 2.160.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 45 ha.
Stuehuset er opført 1983, svinetalde 1969, 1979 og 1988, lade 1969 og maskinhuse
1975 og 1986, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 210
SPF-årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise og 1.000 slagtesvin, desuden er der 3 he
ste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
ØSTERGÅRDEVEJ 6, FOERSUM,
6880 TARM, tlf. 97-371369.
KRISTIAN TANG NIELSEN, gård
ejer, født den 21.-10.-1939, søn
af Ingeborg og Jens Adolf Niel
sen, Foersum, bor sammen med
Mary Nielsen, datter af Marie og
Kristian Nielsen, Jerup.
K.T.N.s første kone, Else, døde i
1985, de har børnene: Jette, født
den 12.-11.-1966, Flemming, født
den 20.-9.-1969 og Benny, født
den 4.-12.-1973.
K.T.N. overtog gården i 1965 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på
gården.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der 7 ha. hede og plantage.
Desuden er der lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1930, svinestald og lade er ligeledes fra 1930, maskinhus 1977 og
der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100 SPF-slagtesvin,
desuden er der 2 ammekøer og 1 ungdyr af racen Charolais samt 1 hest. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er kartofler, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandings
maskine, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
ØSTERGÅRDEVEJ 8A, "HEDELY", ØSTERGÅRDE, 6880 TARM.
ANSGAR SIMONSEN, boelsmand, født den 20.-2.-1912, søn af Laura og Anders Simon
sen, Sdr. Omme, gift den 27.-4.-1941 med Jakobine Anina Andersen, født d. 27.-5.1917, datter af Ane og Laust Frost Andersen, Dejbjerg. Parret har børnene: Gunhild
Elisabeth, født den 24.-1.-1946 og Henny Johanne, født den 30.-6.-1950.
A.S. overtog gården den 1.-10.-1952 fra Søren Pagaard Nielsen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 17,5 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1910 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra
1939. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler og korn.

-138-

ØSTERGÅRDEVEJ 9, FOERSUM, 6880 TARM, tlf. 97-372768.
KLAUS ØSTERGAARD PETERSEN, landmand, født den 24.-3.-1960, søn af Kirsten og
Kristian Østergaard Petersen, Lyne, bor sammen med Kirsten Lund, agronom, født den
11.-3.-1961, datter af Gerda og Lorens Lund, Schafflund. Parret har sønnen Kristian,
født den 10.-2.-1989.
K.Ø.P. har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1989 fra
Tinne og Aage Simonsen. Gården er fra omkring 1850.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 16,5 ha., der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret, kostalde er opført 1850 og
1955, stakladen og garagens alder er ukendt. På gården er der 1 traktor.

ØSTERGÅRDEVEJ 10, "PALLESMINDE", LYNE, 6880 TARM, tlf. 75-350367.
HANS RAVNKJÆR, gårdejer, omtales under Nørhedevej 28.
H.R. overtog gården i 1982.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 43 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1876 og løbende restaureret. Gårdens avlsbygninger består af 2
svinestalde, lade og maskinhus. Der er tårnsilo og varm lufts tørreri. Gården drives
sammen med Nørhedevej 28.
ØSTERGÅRDEVEJ 11, "SKOVLY",
ØSTERGÅRDE, 6880 TARM, tlf.
75-250138.
NIELS MINUS NIELSEN OG SØ
REN NIELSEN, gårdejere.
N.M.N. er født den 29.-3.-1940
og S.N. den 4.-10.-1941, sønner
af Olga Mary og Karl Nielsen.
Brødrene overtog gården den 1.1.-1988 fra deres far, som stadig
bor på gården.
Ejendomsskyld 430.000. Areal
17,3 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1939, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1939 og maskin
huset er fra 1959. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 6 ungdyr og 10
slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 140 høns og 3 heste, det er Fjordheste og
de bruges til markarbejde. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERGÅRDEVEJ 13, "ØSTERGÅRD", ØSTERGÅRDE, 6880 TARM, tlf. 75-250012.
KRISTIAN ØSTERGAARD PETERSEN, gårdejer, født den 25.-6.-1929, søn af Signe og
Skat Østergaard Petersen, Ørstergårde, gift den 20.-4.-1953 med Kirsten Ovesen
Nygaard, lærer, født den 18.-8.-1931, datter af Ellen og Christen Stokholm Nygaard,
Østergårde Skole. Parret har børnene: Birgitte, født den 7.-6.-1955, Lone, født den
11.-4.-1958, Klaus, født den 24.-3.-1960 og Mette, født den 15.-7.-1966.
K.Ø.P. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-11.-1958 fra
sine forældre. Gården har været i slægtens eje sinden 1756.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 75 ha., heraf 5 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført 1970, kostald, svinestald og lade er fra 1913, alle bygningerne er
indrettet som kartoffellager, foderhus opført 1913 og desuden er der maskinhus. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, korn og ærter.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager, 1 kartoffel
lægger, 1 kartoffelsorteremaskine, tårnsilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper.
ØSTERGÅRDEVEJ 14, ØSTERGÅRDE, 6880 TARM, tlf. 75-250105.
SVEN-OLE JENSEN, husmand, født den 12.-3.-1949, søn af Kirsten og Kristian Jensen,
Lyne, bor sammen med Diana Connett, medhjælpende hustru, født den 24.-4.-1950,
datter af Andrea og Heinrich Eis, Varde. Parret har børnene: Mikkel, født den 6.-5.1976, Per, født den 12.-1.-1984 og Henning, født den 8.-3.-1986.
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S.O.J. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1977 fra
sin far.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 52 ha. og der er forpagtet ca. 60 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1986, kostald og svinestald fra 1940 er ud
videt og ombygget til køer i 1976 og 1982, hvor der også blev bygget roehus og des
uden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på ca. 100 årskøer og
120 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 trak
torer, 1 mejetærsker og 2 vandingsmaskiner. På gården er 2 faste medhjælpere.

ØSTERGÅRDEVEJ 16, "HØJBO",
ØSTERGÅRDE, 6880 TARM, tlf.
75-250120.
ERIK ANDERSEN, gårdejer, født
den 9.-7.-1951, søn af Margrethe
og Johannes Andersen, Lyne,
gift den 24.-5.-1986 med Lone
Andersen, født den 15.-4.-1964,
datter af Alice og Aage Ander
sen, Læborg. Parret har børnene:
Johan, født den 31.-8.-1985 og
Malene, født den 4.-11.-1987.
L.A. har været på Borris Landbrugsskole.
E.A. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler, han er formand for Hjedding
Andelsmejeri, medlem af regionsudvalget for kvæg i Ringkøbing Amt, formand for
Skjern-Tarm Egnens Kontrolforening og skolekontaktlandmand i Egvad Kommune. Han
overtog gården den 1.-10.-1977 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1937 og løbende restaureret, kostald opført 1976, kviestald med
foderhus 1980, farestald 1937, fravænningsstald og lade 1978, drægtighedsstald 1981,
maskinhus 1958 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 80 årssøer og der sælges ca. 1.600 smågrise. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 2 vandingsmaskiner. På gården
er 1 heltids og 1 deltids medhjælper.
ØSTERGÅRDEVEJ 17, ØSTERGÅRDE, 6880 TARM, tlf. 75-250284.
KRISTIAN LUND, gårdejer, født den 20.-4.-1934, søn af Anna og Sigfred Lund, Ballum, gift den 9.-5.-1963 med Mette Marie Hansen, født den 17.-9.-1939, datter af
Marie og Frederik Hansen, Lyne. Parret har børnene: Flemming, født den 22.-5.-1964,
Anne-Marie, født den 26.-8.-1966, Poul Erik, født den 23.-6.-1971 og Conny, født den
4.-7.-1974.
K.L. driver maskinstation i høsttiden. Han overtog gården den 1.-3.-1966 fra Niels
Jakob Pedersen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført 1890, restaureret og ombygget i 1974, farestald opført 1971,
drægtighedsstald 1973, fravænningsstald og slagtesvinestald 1975, lade 1968, maskinhus
1977 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der
sælges ca. 3.800 smågrise og der produceres ca. 500 slagtesvin, desuden er der 2
heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine og plansilo. Den yngste søn er beskæftiget som medhjæl
per på gården.

ØSTERHEDEVEJ 3, "HØJVANG", SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf. 97-375320.
VILLY IVERSEN, husmand, født den 28.-6.-1927, søn af Jenny og Hans Christian
Iversen, Fredericia, gift den 4.-2.-1951 med Nanna Jakobsen, medhjælpende hustru,
født den 9.-2.-1932, datter af Nielsine og Ejner Jakobsen, Skovby. Parret har børnene:
Hans Christian, født den 9.-6.-1951, Arne, født den 22.-4.-1953, Inge Marie, født den
23.-5.-1956, Ejner, født den 22.-4.-1959 og Gunner, født den 10.-2.-1962.
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Skjern-Tarm Egnens Husmandsfor
ening og er udvalgsmedlem i hus
bondafløsningen. Han overtog jor
den i 1956 og byggede gården i
1957 som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 580.000. Areal
19,3 ha., heraf tilkøbt 6,1 ha.
Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1957, kostald
og lade er ligeledes fra 1957,
laden er ombygget til stald i
1965, staklade opført 1986, fo
derhus og maskinhus 1974. Går
dens besætning er på 12 ammekøer og 12 stk. opdræt, alle
krydsninger. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØSTERHEDEVEJ 4, "STENSAGER",
ØSTERHEDE, 6893 HEMMET,
tlf. 97-375383.
BRIAN NØRTOFT, gårdejer, født
den 23.-8.-1962, søn af Anna og
Ejnar Nørtoft, gift den 22.-8.1987 med Gurli Clausen, kontor
assistent, født den 7.-8.-1965,
datter af Anna og Vagn Clausen.
Parret har datteren Majbrit, født
den 30.-7.-1988.
B.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra Johanne Johansen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 11,6 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1958 og løbende vedligeholdt, svinestalde er opført 1958, 1974 og
1978, løbeafdeling 1968, halmlade 1960 og der er gastæt silo samt gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 3.000 smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs. Der er 1 traktor og 6 fodersiloer.
På gården er I fast medhjælper og der bruges maskinstation.
ØSTERHEDEVEJ 7, "AASEN",
ØSTERHEDE, 6893 HEMMET,
tlf. 97-375594.
MARTIN RASMUSSEN, gårdejer,
født den 20.-12.-1958, søn af
Ruth og Johannes Rasmussen,
gift den 19.-5.-1984 med Birgit
Høeg Jensen, beskæftigelsesvejle
der, født den 15.-9.-1958, datter
af Ragnhild og Kjær Jensen. Par
ret har tvillingerne Henrik og
Michael, født den 20.-12.-1988.
M.R. overtog gården den 1.-6.-1983 fra Otto Andreasen.
Areal 12 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1956 og restaureret flere gange, senest i 1987, svinestald og lade
er opført 1956 og maskinhus 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af byg, ærter, frøgræs og hvede. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine.
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SDR. VIUM, 6893 HEMMET, tlf.
97-375037.
KARLO LEVENHARDT ANDER
SEN, gårdejer, født den 4.-12.1930, søn af Ane Betine og Kri
stian Andersen, Ådum, gift den
18.-5.-1955 med Ester Meyer,
fru, født den 15.-2.-1934, datter
af Mette Kathrine og Jesper Vil
helm Meyer, Vostrup. Parret har
børnene: Henning, født d. 9.-10.1956, Jonna, født d. 2.-7.- 1958
og Martin, født den 26.-4.-1967.
K.L.A. er falckreder. Han købte jorden i 1956 og byggede gården som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 13,2 ha. og der er forpagtet 13,2 ha.
Stuehuset er opført 1956, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1956, laden er
ombygget til stald, roehuset er fra 1965 og maskinhuset 1976. Gården drives med en
svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin, desuden er der 6
ammekøer og 6 stk. opdræt af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
fabrikskartofler, korn og græs. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERMARKSVEJ 1, "VIDTSKUE",
ØSTERMARKEN, 6880 TARM,
tlf. 97-371292.
KAI STAMPE JENSEN, gårdejer,
født den 26.-2.-1930, søn af Ida
og Niels Jensen, Fiskbæk, gift
den 15.-7.-1961 med Paula Rahbek Hansen, vaskeriassistent,
født den 14.-2.-1936, datter af
Mette Oline og Hans Kristian
Rahbek Hansen, Bøvl. Parret har
børnene: Kirsten, født den 26.9.-1962, Anne-Mette, født den
23.-7.-1964, Solvejg, født den 8.-7.-1966 og Hans, født den 5.-1.-1969.
K.S.J. er specialarbejder ved Egvad Kommune, han har været på Haslev Landbrugs
skole. Han købte jorden i 1960 og byggede gården i 1960/61.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1961, kostalden fra 1960 er ombygget 1974, hvor der også blev
bygget roehus, maskinhuset er fra 1980. Der er 1 traktor og 1 vandingsmaskine.
ØSTERMARKSVEJ 6, "KATHRINELYST", ØSTERMARK, 6880
TARM, tlf. 97-37320.
LEO CHRISTIANSEN, gårdejer,
født den 15.-2.-1927, søn af Ma
rianne og Niels Christiansen,
gift den 7.-3.-1948 med Kathrine
Elisabeth Pedersen, medhjælpen
de hustru, født den 4.-8.-1922,
datter af Margrethe og Karl Pe
dersen. Parret har børnene: Karl
Erik, født den 25.-5.-1948, Sol
veig, født den 24.-7.-1950, Ole,
født den 26.-11.-1954 og Mona, født den 7.-11.-1958.
L.C. overtog gården den 1.-5.-1950 fra K. Klausen, som selv byggede gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 31 ha.
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lade 1974. Gårdens besætning er på 30 ungkreaturer af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er fabrikskartofler, korn og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

ØSTERMARKSVEJ 8, ØSTERHEDE, 6880 TARM, tlf. 97-371563.
VERNER RASMUSSEN, gårdejer,
født den 2.-4.-1919, søn af Jane
og Aage Rasmussen, gift den 5.11.-1941 med Otine Ditlevsen,
medhjælpende hustru, født d. 6.9.-1916, datter af Mette og Chri
stian Ditlevsen. Parret har bør
nene: Gerda, født d. 21.-1.-1943
og Erling, født den 6.-7.-1950.
V.R. overtog gården i 1948 fra
Arne Kristensen. Ejendomsskyld
680.000. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er forpagtet ca. 8 ha.
Stuehuset er opført 1880 og løbende restaureret, kostalde er opført 1880 og 1957,
svinestald 1954, hønsehus 1952, lade 1936 og maskinhus 1985. Gårdens besætning er på
50 slagtesvin og 6 ungkreaturer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
1 kartoffeloptager, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.

ØSTERMARKSVEJ 10, "SOLBAKKEN",
ØSTERMARKEN, 6880 TARM, tlf. 97372126.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født den 10.7.-1949, søn af Ninna og Børge Nielsen,
Vorgod, gift den 12.-7.-1974 med Rig
mor Knudsen, sygepjejerske, født den
30.-8.-1949, datter af Ingeborg og Mar
tinus Knudsen, Sdr. Lem. Parret har bør
nene: Martin, født den 10.-5.-1975,
Flemming, født den 3.-7.-1979 og Anne-Mette, født den 1.-3.-1981.
E.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet og
skolekommissionen. Han overtog gården i 1974 fra sin far. Ejendomsskyld 1.200.000.
Areal 60 ha., heraf tilkøbt ialt 30 ha. og der er 10 ha. hede. Der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1940, restaureret og tilbygget senest i 1980-84, kostald opført
1945-46, den er udevidet flere gange, senest i 1985, lade opført 1980 og maskinhus
1983, der er gylletank, udendørs køresilo og foderhus. Gården drives med en kvægpro
duktion på 52 årskøer og 60 ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er industrikartofler, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2 vandings
maskiner. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

ØSTER VEJRUPVEJ 1, "DAMGAARD", SØNDERDIGER, 6880
TARM, tlf. 75-250002.
JES HEISELBERG NIELSEN,
gårdejer, født den 16.-6.-1929,
søn af Kirstine og Peder Heiselberg Nielsen, gift den 4.-12.-1953
med Ruth Olesen, medhjælpende
hustru, født den 27.-5.-1933,
datter af Elna og Kristian Ole
sen. Parret har børnene: Hans,
født den 3.- 4.-1954, Vera, født
den 7.-12.- 1955, Elna, født den

-1439.-12.-1961 og Leif, født den 29.-11.-1967.
J.H.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1959 fra sin
far. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49,3 ha., heraf 6,6 ha. skov og mose samt 11 ha.
enggræs.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostald, lade og maskinhus er bygget
efter en brand i 1959 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22
årskøer, 12 ungdyr, 12 slagtekalve og 1 avlstyr af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, 3 fodersiloer og der an
parter i Lyne Vindmøllelaug. På gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges
maskinstation.

ØSTER VEJRUPVEJ 5, LYNE, 6880 TARM.
JØRGEN BANK, gårdejer, omtales under Skavenvej 24. J.B. overtog gården i 1985 fra
Thomas Nedergård. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 63 ha.
Stuehuset er opført omkring 1935, kostald og lade 1955, ungdyrstald og maskinhus
1977. Gården drives sammen med Skavenvej 24.
ØSTER VEJRUPVEJ 9, SØNDERDIGER, 6880 TARM, tlf. 75-250175..
KNUD CHRISTIAN AKSELSEN, landmand, født den 30.-12.-1931, søn af Petra og Som
mer Akselsen, Sønderdiger, gift den 30.-11.-1963 med Alice Jensen, apoteksmed
hjælper, født den 7.-6.-1939, datter af Aase og Stanly Børge Jensen, København.
Parret har børnene: Gert og Jan. K.C.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-11.1963 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 875.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt ialt 3,7 ha., der er frasolgt
10 ha. til broderen Andreas.
Stuehuset er opført 1887 og løbende restaureret, kostald og lade er fra 1954, svine
stald 1976 og maskinhus 1974. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600
stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg og raps. Der er I traktor og 1 fodersilo.
ØSTER VEJRUPVEJ 12, "DYBDAL HØJGAARD", ØSTER VEJRUP, 6893 HEMMET, tlf.
97-375429.
GOTFRED JENSEN, gårdejer, født den 1.-2.-1933, søn af Mette Marie og Johannes
Jensen, gift den 17.-9.-1961 med Vera Pedersen, medhjælpende hustru, født den
3.-11.-1937, datter af Kirstine og Jeppe Pedersen. Parret har børnene: Orla, født den
12.-3.-1962, Eilif, født den 4.-12.-1965 og Heine, født den 5.-12.-1969.
G.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1982 fra
Helga Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 22 ha., der er lidt plantage og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1967 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1944 og 1974,
staklade 1970, laden fra 1900 er ombygget til kostald i 1966 og maskinhusene er fra
1970 og 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årskøer, 26 ungdyr og 15
slagtekalve af racerne Jersey og Charolais, desuden produceres ca. 150 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs, roer og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 fodersilo og anparter i Sdr. Vium Vindmøllelaug. På
gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

ØSTER VEJRUPVEJ 13, SØNDER
DIGER, 6880 TARM, tlf. 75250126.
ANDREAS AKSELSEN, landmand,
født den 28.-12.-1926, søn af
Petra og Sommer Akselsen, Søn
derdiger, gift den 3.-1.-1955
med Mary Kirstine Bertelsen,
medhjælpende hustru, født den
15.-4.- 1925, datter af Dorthea
og Frederik Bertelsen, Hemmet.
Parret har børnene: Alice, født
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født den 10.-2.-1970.
A.A. overtog jorden i 1954 fra sin far. Ejendomsskyld 630.000. Areal 13,9 ha., heraf
tilkøbt ca. 3 ha.
Stuehuset er opført 1954 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1954, laden er ombygget til kostald i 1971 og maskinhuset er fra 1979. Gårdens be
sætning er på 5 ungkreaturer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg
og raps. Der er 1 traktor og 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

ØSTER VEJRUPVEJ 19, SDR. VIUM, 6893 HEMMET.
JENS KROG, gårdejer, omtales under Viumgårdsvej 2.
J.K. overtog gården den 19.-10.-1989.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf 6 ha. fredskov.
Stuehuset er antagelig opført omkring 1840, kostald 1978, maskinhus 1980 og der er
gylletank samt udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 45 ungkreaturer af racerne
SDM og Jersey. Der er 1 markvandingsanlæg og kornsilo med tørreri. Gården drives
sammen med Viumgårdsvej 2.
ØSTER VEJRUPVEJ 19, ØSTER VEJRUP, 6893 HEMMET, tlf. 97-375363.
JENS M. ANDERSEN, gårdejer, født den 13.-6.-1945, søn af Mathilde og Møller An
dersen, Lyne.
J.M.A. overtog gården i 1972 fra sin far. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 27 ha., heraf
tilkøbt 8,3 ha. ved jordfordeling og der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1864 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1976, ungdyrstald
1964, garage 1864 og lade 1977. Gården drives med en kvægproduktion på 41 årskøer,
35 ungdyr og 1 slagtekalv af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, korn
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTRE KYVLINGVEJ 6, "ØSTERGAARD", KYVLING, 6880 TARM, tlf. 97-371250.
SØREN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-11.-1937, søn af Martha og Magnus Chri
stensen, gift den 31.-7.-1965 med Lilly Søndergaard Hansen, medhjælpende hustru,
født den 4.-11.-1940, datter af Antoinette og Peder Søndergaard Hansen. Parret har
børnene: Susanne, født den 15.-6.-1966 og Magnus, født den 5.-4.-1969.
S.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far,
nuværende ejer er 5. eller 6. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 42 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1973, svinestald 1967, svinestalden fra 1945 er ombygget efter en
brand i 1978, det gamle stuehus fra 1900 er indrettet til garage og fyrrum, lade
opført 1945 og maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 65 årssøer,
der sælges ca. 1.250 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter
og græs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, tårnsilo,
varm og kold lufts tørreri samt kombifyr. På gården er 1 deltids medhjælper.

ØSTER KYVLINGVEJ 10, ØSTER KYVLING, 6880 TARM, tlf. 97-372219.
POUL JENSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1947, søn af Bodil og Jens P. Jensen, gift i
1972 med Birgit Clausager, medhjælpende hustru, født den 20.-9.-1951, datter af Ellen
og Anders Clausager. Parret har børnene: Thomas, født den 17.-10.-1972, Jacob, født
den 14.-1.-1975, Anders, født den 8.-2.-1981 og Claus, født den 21.-12.-1987.
P.J. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården i 1980 fra Jens Egelund
Andersen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 180 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 8,3 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1985, svinestalde er opført 1967, 1976 og
1989, lade og maskinhus 1967. På gården opfedes 7.000 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3
vandingsmaskiner, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der er 5 faste medhjælpere på gården, som drives sammen
med Tarmvej 57.
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BAGGERSVEJ 1, "IVERSENSGAARDE", SØNDERBY, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-337088.
ANDERS TOFT IVERSEN og
VAGN IVERSEN, gårdejere.
A.T.I. er født den 14.-2.-1924 og
V.I. den 16.-4.-1926, sønner af
Kristine og Kristian Iversen,
Bregning.
A.T.I. blev gift den 16.-11.-1958
med Anna Kristine Slot, husmor,
født den 21.-11.-1933, datter af
Signe og Morten Slot, Nørby. Parret har børnene: Signe, født den 26.-1.-1960, Kresten,
født den 28.-9.-1961, Helge, født den 2.-4.-1965 og Jørgen, født den 3.-5.-1968.
Brødrene overtog gården den 1.-11.-1954 fra deres farbror, Christen Morten Iversen,
nuværende ejere er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1840.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 36 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1969 og løbende restaureret, kostald opført 1957, svinestald 1912,
hestestald 1914, lade 1869 og maskinhus 1964. Gården drives med en kvægproduktion
på 28 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 175
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til grøntpiller. Der er 3
traktorer, lagersilo til korn og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
BAGGERSVEJ 7, "BOLLERUPGAARD", GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97337473.
ERLING BOLLERUP NIELSEN, gårdejer, født den 29.-8.-1955, søn af Anna og Peder
Bjerg Nielsen, GI. Sogn.
E.B.N. driver lidt maskinstation, han har været på Borris og Lægård landbrugsskoler.
Han overtog gården i oktober 1983 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1890.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende restaureret, kostald og lade er opført
1955, ungdyrstald og maskinhus 1985 og foderhus 1988, der er gylletank samt inden
dørs og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 45
ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 rundballepresser.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BAGGERSVEJ 9, "BOLLERUPGAARD", GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97337126.
ANDERS MØLLER JOHNSEN, gårdejer, født den 7.-4.-1942, søn af Elna og Johannes
Johnsen, Hoven, gift den 31.-3.-1968 med Anne Louise Korsgaard, husmor, født den
6.-11.-1944, datter af Anna og Aksel Korsgaard, Hvidbjerg. Parret har børnene: Anne
Birgitte, født den 6.-3.-1969, Lone, født den 28.-5.-1971 og Thyge, født d. 9.-7.-1974.
A.M.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing
Amt Kvægavlsforening, har været medlem af Menighedsrådet, er i bestyrelsen for
R.A.G. og har været i mejeribestyrelsen. Han overtog gården den 1.-3.-1968 fra Niels
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Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1975, kostalden fra 1951 er ombygget og
udvidet 1974, samme år blev der bygget svinestald og maskinhus, lade opført 1864 og
spaltestald og malkerum 1980. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 55 årskøer og 80 ungdyr af racen RDM, svineproduktionen er på 35 årssøer,
der sælges ca. 700 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
BANDSBYVEJ 19, "BREDMOSE", BANDSBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337015.
ANKER AARUP, gårdejer, født den 30.-7.-1942, søn af Rigmor og Ejvind Aarup,
Dejbjerg, gift den 27.-10.-1973 med Jette Anne Marie Jensen, sparekasseassistent,
født den 31.-8.-1952, datter af Marie og Aage Jensen, Løvstrup. Parret har børnene:
Birgitte, født den 20.-5.-1976 og Jesper, født den 7.-6.-1978.
A.AA. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den
15.-2.-1970 fra Vagn Tang.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 65 ha., der er lejet 80 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret 1981, kostalden er ændret til sostald
i 1972, slagtesvinestald opført 1976, fravænningsstald 1978, laden er ændret til
drægtighedsstald senest i 1985, maskinhuset er fra 1975 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der produceres ca. 2.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. Der er 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, plansilo, gastæt kornsilo og halmfyr. På gården er ansat 1 deltids
medhjælper.

BANDSBYVEJ 21, BANDSBY, 6950 RINGKØBING.
SØREN PEDERSEN SLOT, husmand, født den 1.-3.-1923, søn af Sofie og Johannes
Pedersen Slot, Bandsby.
S.P.S. overtog gården i april fra 1950 fra Marianne Christensen.
Areal 5,8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1900, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra omkring
1900. På gården er der 1 traktor.
BANDSBYVEJ 23, BANDSBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337105.
AXEL HANSEN, gårdejer, født
den 19.-6.-1929, søn af Karen og
Alfred Marinus Hansen, Bandsby,
gift den 24.-11.-1961 med Marie
Kabel, husmor, født den 25.-2.1936, datter af Signe og Christi
an Kabel, Røjklit. Parret har bør
nene: Herdis, født d 31.-1.-1963,
Bjarne, født den 27.-3.- 1966 og
Thorkild, født den 20.-6.-1967.
A.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1961 fra sin
far. Ejendomsskyld 780.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald, svinestald og lade er fra 1961. Gården drives med
en kvægproduktion på 14 årskøer, 15 ungdyr og 7 slagtekalve af racen RDM, desuden
produceres ca. 120 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker og lagersilo
til korn. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BANDSBYVEJ 25, "ENGGAARDEN", BANDSBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337470.
POUL ERIK JØRGENSEN, gårdejer, født den 22.-11.-1959, søn af Krista og Anders
Marindal Jørgensen, Bandsby, gift den 30.-7.-1988 med Lene Ibsen, børnehavepædagog,
født den 26.-5.-1961, datter af Anna og Arne Ibsen. Parret har sønnen Ole, født den
29.-3.-1988.
P.E.J. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården i august
1989 fra sin far, gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
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Stuehuset er opført 1936 og lø
bende restaureret, svinestald op
ført 1989, lade 1936, maskinhus
1978 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion
på 140 årssøer, der sælges ca.
2.700 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ær
ter og raps. Der er 2 traktorer
og gastæt kornsilo. Maskinstati
on bruges til en del af markar
bejdet.

BANDSBYVEJ 27, "GRØNNEMARKSGAARD", BANDSBY, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-337119.
JENS CHRISTIAN MORTENSEN, gårdejer, født den 21.-8.-1933, søn af Helga og Chri
stian Mortensen, GI. Sogn, gift den 14.-4.-1956 med Johanne Marie Christiansen,
husmor, født den 20.-11.-1935, datter af Aster og Harald Christiansen, Bandsby.
Parret har børnene: Aster, født den 10.-7.-1957, Kirsten, født den 8.-8.-1958, Helga,
født den 1.-2.-1962, Harald, født den 14.-1.-1963 og Finn, født den 12.-1.-1966.
J.C.M. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for R.A.G.
Han overtog gården den 1.-4.-1956 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 43 ha.
Stuehuset er opført 1926, kostalden fra 1926 er ændret til svinestald i 1978, svinestald
og lade er opført 1926, bygningerne fra 1926 er opført efter en brand. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
BANDSBYVEJ 29, BANDSBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337067.
HANS KURT JØRGENSEN, gård
ejer, født den 26.-1.-1958, søn af
Anne-Margrethe og Axel Jørgen
sen, Bandsby, gift den 28.-7.-1979
med Martha Slot Christensen,
kontorassistent, født den 16.-11.1958, datter af Anne Krestine og
Chr. Slot Christensen, Houvig.
Parret har børnene: Axel, født
den 10.-5.-1981 og Anne, født
den 11.-11.-1984.
H.K.J. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler og har været formand for
Holmslands Kontrolforening. Han overtog gården den 1.-1.-1977 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er lejet 20,5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret i 1986, gi. kostald er fra 1958, ny ko
stald, maskinhus og lade 1980/81, svinestalden fra 1963 er ombygget til kalvestald i
1984, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer,
50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og hvede. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

BANDSBYVEJ 31, "ENGGROB", BANDSBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337093.
THOMAS KJÆR ANDERSEN, gårdejer, født den 10.-6.-1913, søn af Karen og Anders
Chr. Andersen, Bandsby, gift den 20.-5.-1950 med Esther Ahle, hjemmehjælper, født
den 26.-11.-1922, datter af Bolette og Chr. Ahle, Vind. Parret har børnene: Anders
Chr., født den 14.-8.-1951, Arne, født den 8.-2.-1954, Ove, født den 2.-8.-1955,
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Karsten, født den 20.-3.-1958,
Irene, født den 20.-2.-1962 og
Karen, født den 29.-5.-1966.
Thomas K. Aandersen overtog
gården i november 1947 fra sine
foraeldre, nuværende ejer 4. gene
ration.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 23
ha., der er frasolgt 1,5 ha. Oor
den er udlejet.
Stuehuset er opført 1855 og lø
bende restaureret, kostald og
svinestald fra 1917 er ændret til værksted og garage i 1983 og lade opført 1855.
BANDSBYVEJ 32, "KIRKEBY NY
GAARD", BANDSBY, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-337014.
KRESTEN ELMGAARD SØRENSEN,
gårdejer, født den 5.-2.-1942, søn
af Elna og Jens Peter Sørensen,
Engelsholm, gift den 18.-11.-1965
med Karen Marie Christiansen,
husmor, født den 28.-4.-1944, dat
ter af Agnethe og Thorvald Chri
stiansen, Bandsby. Parret har bør
nene: Ole, født den 28.-2.-1968
og Inge, født den 6.-6.-1972.
K.E.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1860 og restaureret senere flere gange, kostald opført
1967, ungdyrstalde 1972 og 1976, lader 1970 og 1974, maskinhuse 1959 og 1972, des
uden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer, 75 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3
traktorer, andel i mejetærskerog desuden er der en hareproduktion på 25 par. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

BANDSBYVEJ 42, "KJÆRGAARD",
BANDSBY, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-337090.
HOLGER KJÆRGAARD, gård
ejer, født den 12.-1.-1952, søn
af Jenny og Christian Kjærgaard,
Bandsby, gift den 28.-2.-1981
med Inge Nielsen, husmor, født
d. 9.-4.-1957, datter af Olga og
Egon Nielsen, GI. Sogn. Parret
har børnene: Lone, født den 26.10.-1979 og Søren, født den 18.9.-1981.
H.K. driver tømrervirksomhed fra ejendommen, han har været på Lægård Landbrugs
skole. Han overtog gården den 1.-7.-1977 fra sin far, den har været i slægtens eje
gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1961 og løbende restaureret, kostald opført 1952, svinestald og
lade 1900, maskinhuse 1955 og 1980, det gamle maskinhus er ændret til værksted i
1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, frø
græs og korn. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
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BANDSBYVEJ 44, "ØSTERBYGAARDE", BANDSBY, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-337086.
HENNING JØRGENSEN, gårdejer,
født den 22.-2.-1941, søn af Sinne og Anders Jørgensen, Bands
by, gift den 17.-9.-1966 med
Anne Birthe Pedersen, sygeple
jerske, født den 25.-7.-1943,
datter af Metta og Søren S.
Pedersen, Nørby. Parret har bør
nene: Kirsten, født den 31.-7.1967, tvillingerne Aase og Henrik, født den 24.-5.-1969 og Peder, født d. 29.-4.-1974.
H.J. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 4.-4.-1966 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1955 og senere tilbygget, kostald og svinestald er opført 1955,
svinestalden er ombygget til køer i 1975, lade og maskinhus er fra 1973, desuden er
der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 18
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede.
Der er 2 traktorer, 1 malkestald, kornlager og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

BANDSBYVEJ 46, "ØSTERBYGAARD", BANDSBY, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-337128.
LAURIDS ERIKSEN, gårdejer,
født den 21.-11.-1931, søn af
Karen Marie og Jens Eriksen,
Bandsby, gift den 9.-11.-1956
med Vera Jørgensen, dagplejer,
født den 3.-4.-1933, datter af
Margrethe og Jørgen Jørgensen,
GI.
Sogn. Parret har børnene:
Lene, født den 8.-11.-1957, Ja
ne, født den 14.-9.-1959, Rita, født den 20.-11.-1960, Jens, født den 29.-8.-1963 og
Preben, født den 28.-9.-1966.
L. E. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 16,9 ha., der er frasolgt 9 ha., der er 1 ha. søbund til afgræsning.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, kostald og svinestald er opført
1964, der er 2 gamle staldbygninger fra 1911, lade 1911 og maskinhus 1952. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, hvede, byg og raps. Der
er 1 traktor og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BANDSBYVEJ 48, BANDSBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337051.
HENRY KRISTENSEN, gårdejer,
født den 5.-6.-1927, søn af Krestine og Kristian Kristensen,
Vognsild, gift den 8.-5.-1954
med Kristine Plousgaard, husmor,
født den 3.-1.-1933, datter af
Jenny og Jens Plousgaard, Bands
by. Parret har børnene: Mona,
født den 6.-4.-1957 og Lissi,
født den 18.- 4.-1963.
H.K. overtog gården den l.-ll.1956 fra sin svigermor, Jenny Plousgaard. Gården har været i familiens eje gennem
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Stuehuset er opført 1933 og løbende restaureret, kostalden fra 1957 er ombygget til
svinestald i 1977, svinestald opført 1963, lade 1912 og maskinhus 1953. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og lagersilo til korn.
ESBOVEJ 1, "ESBOGAARDE",
GL. SOGN, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-323681.
ERLING JENSEN, gårdejer, født
den 27.-8.-1957, søn af Elly og
Otto Jensen, Tørring, gift den
28.-5.-1988 med Margit Bjerg,
kontorassistent, født den 20.-2.1959, datter af Else og Si ver t
Bjerg, Sønderby. Parret har søn
nen Kenneth, født den 24.-2.1989.
E.J. er chauffør på en olietankbil, han har været på Borris og Bygholm landbrugssko
ler. Han overtog gården i november 1981 fra Leif Søe Plousgaard.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 31 ha. og der er lejet 18 ha.
Stuehuset er opført 1844 og restaureret 1987, kostald, svinestald og lade er opført
1917 og maskinhus 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter, raps, korn og frøgræs. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts
tørreri og halmfyr.

ESBOVEJ 2, "ESBOGAARD", GL.
SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-320617.
PETER HANSGAARD NIELSEN,
svejser, født den 7.-7.-1957, søn
af Krista og Arne Nielsen, GI.
Sogn, gift den 8.-10.-1983 med
Bente Tang Christensen, kontor
assistent, født den 17.-4.-1958,
datter af Gerda og Hans Christen
sen, Velling. Parret har børnene:
Karsten, født den 24.-11.-1985
og Lisbeth, født d. 29.-8.-1989.
P.H.N. overtog gården den 1.-7.-1986 fra sin stedmor, Gerda Kirkeby Larsen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 19,8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1987, hestestald og maskinhus fra 1934 er æn
dret til udlejning af værelser i 1976, kostald, svinestald og lade nedbrændte i 1982 og
er ikke genopbygget, maskinhuset er fra 1954. På gården er der 1 traktor og kulfyr.
GADEGÄRDSVEJ 3, KLOSTER,
6950 RINGKØBING, tlf. 97337178.
ANTON NIELSEN, gårdejer, født
den 22.-12.-1915, søn af Katrine
og Niels Chr. Nielsen, GI. Sogn.
A.N. har været på Gråsten Land
brugsskole. Han overtog gården
den 9.-4.-1954 fra Mette Iver
sen. Gården har været den gam
le skole indtil 1912.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 11
ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er
frasolgt 6 ha.
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1960 og maskinhus 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 170 stk.
årligt, desuden er der 100 høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, raps og
ærter. Der er 1 traktor og kornlager. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

GADEGÅRDSVEJ 11, "KROGAARDEN", BANDSBY, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-337124.
KNUD LAURIDS JENSEN, gård
ejer, født den 28.-7.-1919, søn
af Helga og Søren Jensen, Mø
borg, gift den 23.-4.-1955 med
Birthe Stengaard, husmor, født
den 29.-7.-1931, datter af Marie
og Niels Stengaard, Thorsted.
Parret har børnene: Søren, født
den 12.-5.-1956, Holger, født
den 23.-5.-1959, Ingrid, født den 28.-11.-1960 og Bent, født den 8.-8.-1962.
K.L.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 18.-3.-1955 fra
Børge Salomonsen. Gården er en gammel krogård, dens spiritusbevilling blev inddraget
i 1914, ligesom al slags spil blev forbudt.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald, svinestald og lade er opført 1961. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt, desuden er der 8 moderfår, alle kryds
ningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, rug og raps. Der er 1 traktor og
kornlager. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
GADEGÅRDSVEJ 18, "GADEGAARD", BANDSBY, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-337094.
CHRISTIAN BIRGER MUNDBJERG
NIELSEN, gårdejer, født den 27.8.-1931, søn af Katrine og Søren
Thejlade Nielsen, Kloster, gift
den 13.-12.-1958 med Krista
Knudsen, husmor, født den 22.-8.1937, datter af Helena og Niels
Knudsen, Bandsby. Parret har
børnene: Niels Christian, født
den 17.-10.- 1959, Lena, født
den 28.-9.-1960, Søren, født den 22.-6.-1962, Ejvind, født den 21.-10.-1966 og Erik,
født den 11.-11.-1968.
C.B.M.N. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-11.-1962
fra sin svigerfar. Ejendomsskyld 550.000. Areal 17,2 ha.
Stuehuset er opført 1855 og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1960,
lade 1935 og maskinhus 1955. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 18
ungdyr og 6 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 220 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor og plansilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HOLMSLAND KLITVEJ 30, "NØRREGAARD", SDR. LYNGVIG, 6960 HVIDE SANDE,
tlf. 97-311580.
ERLING CHRISTENSEN, pelsdyravler, født den 21.-8.-1948, søn af Anna og Peder
Christensen, Nymindegab, gift den 20.-10.-1972 med Eva Østrup, medhjælpende hustru,
født den 5.-1.-1948, datter af Irene og Svend Christensen, Varde. Parret har børnene:
Esther, født den 27.-7.-1973, Mads, født den 15.-9.-1974, Rasmus, født den 11.-7.-1980
og Karen, født den 19.-8.-1985.
E.C. arbejder som skibstømrer. Han overtog gården den 1.-3.-1985 fra Vagn Christen
sen.
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Stuehuset er opført 1925 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra 1908 er
ændret til pelseri og lager i 1985, der er bygget lukket minkhal i 1985 og 1987, laden
er fra 1908. Gårdens minkbestand er på 750 minktæver, desuden er der 3 ammekøer, 1
ungdyr og 3 slagtekalve, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til
grøntpiller. Der er 1 traktor.
HOLMSLAND KLITVEJ 37,
"LYNGVIGGAARD", SDR. LYNG
VIG, 6960 HVIDE SANDE, tlf.
97-311281.
OLE BORK OLESEN, gårdejer,
født den 25.-1.-1920, søn af Jensine og Niels Olsen, Rønde, gift
den 17.-12.-1944 med Anna Kri
stine Pedersen, husmor, født den
27.-7.-1920, datter af Kirstine
og Peder Kjær Pedersen, Fjelsø.
Parret har børnene: Kirsten,
født den 14.-2.-1946, Jørgen, født
den 13.-6.-1948 og Niels Viggo, født den 16.-10.-1952.
O.B.O. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1947
fra Julius Møller.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 28 ha., der er frasolgt 3 ha. Der er 14 ha. hede og
klitter.
Stuehuset er opført 1924 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1925,
hønsehus 1952, staklade 1964, maskinhus og garage 1968. Gårdens besætning er på 1
årsso, der produceres ca. 30 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer og 3 slagte
kalve af blandet race. Der er opstaldning af heste på ejendommen og der udlejet
værelser i sommertiden. På gården er der 1 traktor og træfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

HOLMSLAND KLITVEJ 120, SØNDERVIG, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-339068.
JACOB BONDE, pelsdyravler, født den 9.-9.-1920, søn af Maren og Martin Bonde, No,
gift den 24.-5.-1958 med Tove Bruning, hjemmehjælper, født den 13.-9.-1937. Parret
har børnene: Torben, født den 19.-7.-1956, Bent, født den 3.-5.-1961, Lasse, født den
3.-8.-1962 og Martin, født den 20.-5.-1970.
J.B. overtog gården den 1.-4.-1956 fra Laurids Nielsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 5 ha., der er frasolgt 11 ha.
Stuehuset er opført 1972, garage, lager og pelseri 1988 og der er bygget minkhaller
1979-89. Gårdens bestand af mink er på 50 minktæver og 50 ræve. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er græs til grøntpiller. Der er 1 traktor.

HOLMSLAND KLITVEJ
140,
"ØSTERGAARD", SØNDERVIG,
6950 RINGKØBING,
tlf. 97339019.
KNUD HARBO STAGE, gårdejer,
født den 2.-4.-1951, søn af Krista og Jens Harbo Stage, Søndervig.
K.H.F. er 4. generations strand
foged. Han overtog gården d. 31.12.-1977 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 975.000. Areal 40
ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 10 ha. fredede klitter. Desuden er der lejet 19 ha.
Stuehuset er opført 1961 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1962,
lade 1957 og maskinhus 1966. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer 30
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ungdyr af racen SDM, desuden er der 8 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 50
slagtesvin årligt, der er 15 moderfår af racen Oxford Down. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer og plansilo til korn. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

HOLMSLAND KLITVEJ 237,
"FRIKGAARDEN", SØNDERVIG,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-339078.
PEDER SLOTH CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 14.-4.-1935,
søn af Magda og Jens Chr. Sloth
Christensen, Hvide Sande, gift
den 11.-11.-1960 med Dagny
Frik Enevoldsen, husmor, født
den 24.- 1.-1938, datter af Ane
Katrine og Ole Frik Enevoldsen,
Søndervig. Parret har børnene:
Ejner, født d. 27.-8.-1961, Jens Ole, født d. 12.-8.-1966 og Tina, født d. 7.-3.-1971.
P.S.C. har været strandfoged siden 1964 og klitfoged fra 1971, han driver forretning
som tækkemand fra ejendommen og overtog gården den 1.-4.-1961 fra sin svigerfar,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1803.
Areal 26 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret, kostald og svinestald er af ældre
dato, men er i 1981 ændret til kontor, maskinhuset er tilbygget i 1956 og 1989, des
uden er der en ældre svinestald og lade. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
HOLMSLAND KLITVEJ 247, SØN
DERVIG, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-339291.
BØRGE FAHL, minkfarmer, født
den 30.-3.-1944, søn af Mary og
Laurids Fahl, Sdr. Bork, gift den
17.-2.-1967 med Mona Larsen,
husmor, født den 31.-12.-1947,
datter af Ulla og Hans Erik Lar
sen, Hvide Sande. Parret har bør
nene: Majbrit, født d. 5.-9.-1967,
Torben, født d. 29.-2.-1972,
Frank, født den 11.-5.-1974 og Berit, født den 8.-12.-1982.
B.F. er fisker. Han overtog gården den 1.-5.-1978 fra Svend Aage Christensen.
Areal 6,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1978, de gamle staldbygninger er restaurerede
og ombygget til udlejningslejligheder, kostalden fra 1979 er ændret til pelseri i 1985,
der er bygget 7 minkhaller 1981-85 og 1 lukket i 1987, desuden er der maskinhus fra
1982. Minkfarmen har en bestand på 900 minktæver, desuden er der 1 ammeko og 1
slagtekalv, begge krydsnings dyr. Der er 1 traktor.
HOUVIG KLITVEJ 8, HOUVIG,
6950 RINGKØBING, tlf. 97339093.
ARNE JACOBSEN, landmand,
født den 23.-5.-1927, søn af Kir
stine og Jacob Jacobsen, Ørnhøj,
gift den 21.-4.-1962 med Laura
Christiansen, husmor, født den
24.- 2.-1938, datter af Johanne
og Sigfred Christiansen, Ørnhøj.
Parret har børnene:
Bo, født
den 27.-2.-1980 og Else, født
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den 22.-10.-1982. L.C. har været på St. Restrup Husmandsskole.
A.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i 1952 fra Esther Kjærgaard. Ejendomsskyld 250.000. Areal 4,2 ha. og der er lejet 20 ha.
Stuehuset er omkring 100 år gammelt og løbende restaureret, kostalden er ombygget
og tilbygget i 1958, svinestalden er ændret til kostald i 1972 og staklade er fra 1968.
Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer og 10 ungdyr af blandet race,
desuden er der 12 ammekøer og 18 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOUVIG KLITVEJ 14, HOUVIG,
6950 RINGKØBING, tlf. 97339056.
HANS TARBENSEN OG CHRISTI
AN SLOTH CHRISTENSEN (I/S
TARBENSEN OG SLOTH).
C.S.C. er født den 10.-9.-1932,
søn af Magdalene og Jens Chr.
Sloth Christensen, Hvide Sande,
gift den 13.-2.-1955 med Anne
Kirstine Tarbensen, husmor, født
den 10.-11.-1931, datter af Mar
tha og Anders Tarbensen, Houvig. Parret har børnene: Jens Chr., født den 2.-7.-1955, Martha, født den 16.-11.-1958,
Magdalene, født den 14.-7.-1961 og Anne Lise, født den 23.-10.-1969.
H.T. er født den 31.-3.-1936, søn af Martha og Anders Tarbensen, Houvig, gift den
13.-1.-1968 med Else Nielsen, medhjælpende hustru, født den 18.-5.-1940, datter af
Jenny og Laurits Nielsen, Aulum.
H.T. er i bestyrelsen for R.A.G. H.T. og C.S.C. overtog gården den 1.-5.-1967 fra
Anders Tarbensen, som købte den i 1929. Gården drives i dag som I/S.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 15 ha. og der er lejet 40 ha.
Stuehuset er opført 1864 og løbende restaureret, dette stuehus er beboet af H.T. Der
er opført et andet stuehus i 1967 som beboes af C.S.C. Kostalden fra 1961 er senest
ændret til svinestald i 1982, svinestald opført 1967, 8 minkhaller er bygget 1982-87, 1
lukket i 1988, lade 1864, lade og maskinhus 1576, foderhus 1973. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt, desuden er der minkfarm og bestanden
er på 872 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og
græs til grøntpiller. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, 1 mejetærsker, 1 halmpresser,
1 gødningsspreder, plansilo, varm og kold lufts tørreri.

HOUVIG KLITVEJ 28, HOUVIG,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-339178.
BENT, HENNING OG HENRY
MOGENSEN, sønner af Marie og
Viggo Mogensen, Houvig.
Bent Mogensen er født den 29.3.-1951, han er fisker.
Henning Mogensen er født den
30.-7.-1964, han er maskinarbej
der.
Henry Mogensen er født den 14.12.-1965, han er rørsmed.
Brødrene overtog gården i november 1976 fra deres far, som købte den i 1948.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 4,2 ha.
Stuehuset er opført 1924 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade fra 1924
er ændret til pelseri og lignende i 1987, 3 minkhaller er bygget 1985-1989 og maskin
huset er fra 1965. Ejendommen drives som minkfarm med en bestand på 150 mink
tæver og 50 rævetæver. Der er 1 traktor.
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HOUVIG KLITVEJ 77, "KROGENSGAARD", HOUVIG, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-339099.
LEIF TARBENSEN, gårdejer,
født den 30.-1.-1943, søn af Es
ther og Anders Nielsen Tarbensen, Houvig, gift den 3.-11.-1973
med Betty Kirk Nielsen, medhjæl
pende hustru, født den 8.-9.-1938,
datter af Poula og Jens Nielsen,
Sdr. Lyngvig.
L.T. driver maskinstation med
rørhøstning. Han overtog gården i august 1973 fra sin far, gården har været i slægtens
eje fra omkring 1600.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 28 ha. rørskær og
klitter, klitterne er fredede. Desuden er der forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført 1951 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1948, løsdriftstald 1980 og maskinhus 1986, desuden er der gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 60 ammekøer, 40 ungdyr og 46 slagtekalve af racen RDM, desuden er
der 10 årssøer, hvorfra smågrise sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørhøster, kornlager og halmfyr. Om vin
teren er der ansat 2 mand i rørhøstnings tiden, om sommeren er der deltids arbejde
for 2 mand.
JUELSGÅRDSVEJ 11, "JUULSGAARD", NØRBY, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-337003.
JENS GALSGAARD, gårdejer,
født den 26.-4.-1939, søn af Sig
rid og Niels Galsgaard, Ørnhøj,
gift den 26.-10.-1963 med Rig
mor Rasmussen, dagplejemor,
født den 13.-10.-1940, datter af
Marie og Aage Rasmussen, Kværn
drup. Parret har børnene: Torben,
født den 18.-3.-1965, Peder,
født den 12.-1.-1967, Simon, født den 1.- 3.-1970 og Marie, født den 8.- 11.-1975.
J.G. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for MD-Food
og har været formand for Menighedsrådet. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra
Astrid og Peder Provstgaard. Gården havde på det tidspunkt været i slægtens eje i
110 år.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er solgt 2 ha. til
grønne områder, der er 2 ha. eng og rørskær. Desuden er der forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1893 og restaureret 1978, kostald og kalvestald er opført 1929,
lade 1886, maskinhus 1974 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 34 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM,
desuden er der 2 ammekøer og 5 ungdyr af racen Limousine. Der er 2 traktorer, 1
sprinklervandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 skoledreng til hjælp.

N.J. FJORDSVEJ 3, "BLAASTEN", GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-320778.
HENNING BÆKBY BERTELSEN, gårdejer, født den 12.-7.-1927, søn af Anne og Søren
Bækby Bertelsen, Husby Klit, gift den 29.-3.-1957 med Inge Marie Sønderby, husmor,
født den 16.-9.-1932, datter af Maren og Valdemar Sønderby, Husby. Parret har
børnene: Anne-Grethe, født den 16.-3.-1958, Solveig, født den 13.-2.-1960, Poul Erik,
født den 10.-3.-1962 og Lisette, født den 9.-9.-1968.
H.B.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-3.-1958 fra
Kristoffer Pedersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 3,5 ha.
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"Blaasten"s stuehus er ca. 150 år
gammelt og løbende restaureret,
kostalden blev moderniseret i
1974, svinestalden er opført
1975, maskinhus 1976 og lade
ca. 1920. Gården drives med en
kvægproduktion på 16 årskøer,
20 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen RDM, desuden er 10 års
søer, der sælges ca. 200 smågrise og 20 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 sprinklervandingsnalæg og plansilo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

N.J. FJORDSVEJ 7, GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-322634.
HILDA KRISTENSEN, husmor, født den 8.-3.-1927, datter af Marie og Henrik Jakob
sen, Vedersø, gift den 18.-10.-1950 med Børge Kristensen, mejerist, født den 2.-8.1925, søn af Signe og Aksel Kristensen, Farsum. Parret har børnene: Kaj, født den
12.-12.-1952, Inge, født den 26.-4.-1954, Mona, født den 25.-12.-1956 og Lisbet, født
den 4.-4.-1964.
B.K. døde den 20.-1.-1976.
H.K. overtog gården i maj 1954 fra sin far.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 3,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret og tilbygget i 1954, kostald og svinestald
er opført 1959.

NYROPSVEJ 10, "PROVSTGAARD",
NY SOGN, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-337007.
HANS PEDER PROVSTGAARD,
gårdejer, født den 7.-10.-1936,
søn af Mathilda og Christian
Provst gaard, Ny Sogn, gift den
8.-12.-1962 med Annelise Peder
sen, husmor, født den 22.-5.1937, datter af Hulda og Peder
Pedersen, Dejbjerg. Parret har
børnene: Lars, født den 3.-1.1964, Inger, født den 1.-9.-1966 og Anette, født den 30.-9.-1971.
H.P.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1963 fra sin
far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1810. Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40 ha., der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset ér opført 1860 og løbende restaureret, kostalden fra 1939 er ændret til
svinestald i 1975, svinestalden fra 1972 er tilbygget i 1980, foderhus opført 1972 og
maskinhus 1977, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt kornsilo
og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er lidt løs med
hjælp. Gården drives sammen med Søndervig Landevej 42.

NYROPSVEJ 12, "HOLMSLAND PRÆSTEGAARD", NY SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-337365.
KNUD ANDERSEN STRÆDE, forpagter, født den 1.-8.-1959, søn af Kristine og Anders
Stræde, Ny Sogn, gift den 23.-7.-1983 med Lilly Bjerg, pædagogmedhjælper, født den
15.-4.-1961, datter af Else og Siver Bjerg, Sønderby. Parret har børnene: Tina, født
den 22.-1.-1985 og Rikke, født den 24.-3.-1987.
K.A.S. har været på Borris og Lægård landbrugsskoler. Han forpagtede gården i 1983,
den tidligere forpagter var Søren Pedersen, han var forpagter i omkring 40 år.
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Holmsland Menighedsråd for Ny
og GI. Sogn.
Areal 32 ha.
Stuehuset er opført 1912, kostald
1961, svinestald og lade 1928.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, græsfrø, hvede,
spisekartofler, byg og havre. Der
er 1 traktor, andel i mejetær
sker, plansilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

NYROPSVEJ 15, ØSTER NØRBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337180.
GUSTAV TRANKJÆR, landmand,
født den 5.-8.-1917, søn af Su
sanne og Peder Olesen Trankjær,
Vedersø, gift den 23.-7.-1953
med Martha Christensen, husmor,
født den 2.-12.-1932, datter af
Astrid og Bertel Christensen,
Brejning. Parret har børnene: In
ge Marie, født den 2.-5.-1953,
Ellen, født den 20.-7.-1954,
Henning, født d. 12.-6.-1956, Erling, født d. 29.-3.-1958, Astrid, født d. 20.-8.-1960,
Bertel, født d. 27.-2.-1964, Susanne, født d. 21.-4.-1969 og Bente, født d. 23.-3.-1971.
G.T. overtog gården den 20.-1.-1947 fra Laurids Kjær.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 6,3 ha. Der er lejet 1 ha. græs.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt, kostalden er fra omkring 1930, laden er ændret til
kostald i 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer og 14 slagtekalve
af racen Jersey. Der produceres ca. 30 slagtesvin årligt. På gården er der 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NYROPSVEJ 16, "HEDEGAARD",
ØSTER NØRBY, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-337217.
POUL ROSSANDER NIELSEN,
gårdejer, født den 17.-7.-1942,
søn af Kirsten og Gustav Ros
sander Nielsen, Krogsbølle, gift
den 8.-4.-1967 med Metha Førresdahl, kontorassistent, født den
19.-2.-1943, datter af Johanne
og Aage Førresdahl, Flynder.
Parret har sønnen Peter, født
den 24.-1.-1976.
P.R.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-8.-1971 fra
Tage Poulsen. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 16,9 ha.
Stuehuset er opført 1817, et nyt er opført i 1987, det gamle er ombygget. Kostalden
fra 1957 er udvidet i 1987, lade opført 1964, maskinhus og foderhus 1987. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 22 årskøer, 22 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM.
Der er 2 traktorer, kornlager og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

NYROPSVEJ 17, "SMADERVANG", GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337045.
ANTHONY E. BERG, landmand, født den 19.-12.-1906, søn af Anne Katrine og Jo
hannes Berg, Vamdrup, gift den 15.-12.-1940 med Anne Katrine Jensen, husmor, født
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og Henning Jensen, Omme. Par
ret har børnene: Bent, født den
15.1.-1942 og Rita, født den 19.2.-1946.
A.E.B. overtog gården den 11.12.-1950 fra Svend Mastrup.
Areal 3 ha.
Stuehuset er opført 1860 og lø
bende restaureret, kostald, svi
nestald og lade 1929 samt ma
skinhus 1969. Gårdens besætning
er en Jerseybesætning. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.

NYROPVEJ 19, GL. SOGN, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-337076.
SVEN LAURIDSEN, gårdejer,
født den 4.-10.-1932, søn af In
grid og Peder Anton Lauridsen,
GI. Sogn, gift den 8.-10.-1966
med Margrethe Sundgaard, medhjæl
pende hustru, født den 9.-11.-1938,
datter af Anne og Emil Sundgaard,
Lindet. Parret har børnene: Kir
sten, født den 25.-12.-1960, Hen
rik, født den 29.-5.-1967, Peder,
født den 17.-7.-1968, Marianne, født den 9.-4.-1971, Emil, født den 5.-11.-1972 og
Jakob, født den 11.-3.-1976.
S.L. har været i Menighedsrådet gennem en årrække. Han overtog gården den 1.-10.1966 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24,8 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. Der er lejet 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1977, kostald og lade er opført 1975, kostal
den er tilbygget med ungdyrstald i 1983, hvor der også blev bygget maskinhus, des
uden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps og havre. Der er 2 traktorer og plansilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
NØRBYVEJ 25, NØRBY, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-337121.
BRDR. MARTIN OG
ARNE
BRØNDLUND, landmænd, sønner
af Ingeborg og Peder Andreas
Brøndlund, Nørby.
M.B. er født den 7.-11.-1911 og
A.B. den 27.-10.-1913.
A.B. arbejder som murer. Brød
rene overtog gården i 1950 fra
deres mor, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1846.
Areal 10 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1800 og løbende restaureret, kostald og lade er opført
1904, der blev tilbygget lade og hestestald i 1970 og der er et maskinhus og garage.

NØRBYVEJ 27, "PILLINGPØTH", NØRBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337345.
JENS SKARREGAARD, pelsdyravler, født den 19.-1.-1940, søn af Katrine og Aage
Skarregaard, Sønderby.
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Ejendomsskyld 480.000. Areal 1,7 ha.
Stuehuset er opført 1948 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra 1948 er
ændret til pelseri i 1979, der er bygget 7 minkhaller 1978-1985 og laden er fra 1948.
Bygningerne fra 1948 er opført efter en brand. Gården drives om minkfarm og bestan
den er på 450 minktæver. Der er 1 traktor.
NØR BYVEJ 29, "PLAUGSGAARD",
NØRBY, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-337017.
KARL ELKJÆR, gårdejer, født
den 30.-4.-1935, søn af Marie og
Andreas Elkjær, Nørby, gift den
29.-4.-1961 med Anna Grethe
Graversen, husmor, født den
30.-1.-1937, datter af Marianne
og Valdemar Graversen, Staby.
Parret har børnene: Lene, født
den 24.-3.-1963, Hanne, født
den 18.-9.-1966 og Jette, født den 5.-10.-1970.
K.E. har været på Ladelund Landbrugsskole og på Fjerkræskolen i Middelfart, han er i
bestyrelsen for Landboforeningen og overtog gården den 1.-4.-1960 fra sin far, gården
har været i slægtens eje siden 1640.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostalden fra 1912 er ændret til
sinestald i 1975, hestestald og vognport fra 1912 er ændret til svinestald i 1956, der
er bygget svinestalde i 1965 og 1970, lade opført 1912 og maskinhus 1976, desuden er
der gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 125 årssøer, der produceres
ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs
og græs til grøntpiller. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, tårnsilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med
"Brøndlund", Søndervig Landevej 50.
NØRBYVEJ 30, "PUKFLOD",
NØRBY, 6950 RINGKØBING, tlf.
97- 337164.
IVER SØRENSEN, gårdejer, født
den 5.-6.-1931, søn af Jakobine
og Søren Sørensen, Rindom, gift
den 23.-7.-1960 med Karen Kold
borg Sørensen, medhjælpende hu
stru, født den 7.-9.-1937, datter
af Anna og Jens Sørensen, Ulf
borg. Parret har børnene: Søren
Peder, født den 12.-6.-1961,
Jens, født den 2.-12.-1962, Ane
Marie, født den 28.-3.-1964, Ingrid, født den 18.-1.-1967 og Ove, født den 5.-9.-1970.
I.S. overtog gården den 1.-4.-1965 fra Kresten Ingerup Kristensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 23 ha., der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1899 og løbende restaureret, kostalden fra 1960 er tilbygget i
1974, svinestald og lade er opført 1899 og maskinhus 1972. Gården drives med en
kvægproduktion på 27 årskøer, 40 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer og 1 mejetærsker.
NØRBYVEJ 38,
TAGE NIELSEN,
Aulum, gift den
datter af Ane og
22.-12.-1945 og

"VEJLGAARD", NØRBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337063.
gårdejer, født den 14.-10.-1931, søn af Jenny og Laurids Nielsen,
21.-9.-1958 med Anna Christensen, husmor, født den 21.-3.-1916,
Chr. Christensen, Sønderby. A.C. har børnene: Søren Peder, født den
Anne Elisabeth, født den 3.-3.-1948, de er børn af A.C. første
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er der sønnen Niels Jørgen, født
den 12.-9.-1959.
Tage Nielsen driver lidt maskin
station, han har været på Ham
merum Landbrugsskole og er
medlem af Menighedsrådet og
har været formand for lodsejer
udvalget i forbindelse med af
vanding af
Holmbokær. Han
overtog gården i 1958, da han
blev gift med Anna Christensen.
A.C.s første mand, Jørgen Iversen, overtog gården i 1941.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27,7 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1 ha. skov.
Desuden er der lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1982, kostald 1960, lade 1959, garage 1964 og maskinhus 1974.
Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 40 ungdyr og 14 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 et-korns såmaskine, kornlager og varm lufts tørreri. På
gården er 1 fast medhjælper.
NØRBYVEJ 46, "SØGAARD",
NØRBY, 6950 RINGKØBING.
PEDER ELKJÆR, direktør, født
den 20.-12.-1927, søn af Anna og
Andreas Elkjær, Nørby, gift den
14.-12.-1957 med Maja Lise Kra
rup, født den 23.-2.-1933, datter
af Gertrud og Per Krarup, Køben
havn. Parret har børnene: Mor
ten, født den 26.-2.-1959, Andre
as, født den 5.-9.-1961 og Tho
mas, født den 22.-2.-1965.
P.E. overtog gården i 1966 fra

Knud Toft. Areal 16 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, det er restaureret og tilbygget senest i 1977, laden
er fra 1958.
NØRBYVEJ 48, "POLDERGAARD",
NØRBY, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-337049.
OVE NØGSTRUP KRISTENSEN,
gårdejer, født den 28.-3.-1944,
søn af Agnethe og Karl Kristen
sen, Hee, gift den 6.-7.-1968
med Mette Kolby, husmor, født
den 23.-10.-1948, datter af Stin
ne og Svend Kolby, Stadil. Par
ret har børnene: Tove, født den
7.- 6.-1969 og Lars, født den
24.-3.-1973.
O.N.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1968 fra
Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 1 ha. skov. Desuden
er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1950, ungdyrstald 1969, foderhus 1976 og maskinhus
1986 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 års
køer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, kornlager og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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LAURIDS PEDER KNUDSEN, gårdejer, født den 12.-11.-1937, søn af Kirsten og Knud
Knudsen, Nørby, gift den 3.-8.-1968 med Poula Kamp, skolesekretær, født den 12.-6.1947, datter af Vilna og Thorvald Kamp, No. Parret har børnene: Jørgen, født den
18.-7.-1969, Thomas, født den 1.-8.-1973 og Helene, født den 4.-9.-1976.
L.P.K. arbejder på fabrik, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1965 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har
været i slægtens eje fra 1858.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 19,3 ha.
Stuehuset er ca. 130 år gammelt og restaureret i 1974, svinestalde opført 1970 og
1977, sidstnævnte blev ændret til maskinhus i 1985, laden er af ældre dato. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, korn og græs til
grøntpiller. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornlager, varm lufts tørreri samt
halmfyr.

NØRBYVEJ 52, "SLOT", NØRBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97337021.
EJNER SANDGRAV, gårdejer,
født den 8.-8.-1939, søn af Dag
ny og Niels Sandgrav, Nørby,
gift den 10.-12.-1961 med Nanna
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 17.-7.-1941, datter af
Tinne og Frederik Jensen, Span
det. Parret har børnene: Karin,
født den 24.-5.-1962, Jesper,
født den 1.-2.-1966, Torben, født den 22.-11.-1967 og Martin, født den 2.-3.-1972.
E.S. overtog gården den 1.-1.-1963 fra sin far, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. skov. 2 ha.
er lejet.
Stuehuset er opført 1907 og løbende restaureret, kostald og svinestald opført 1958 og
tilbygget 1974, maskinhus opført 1979, foderhus 1976 og der er gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 ungdyr, af racen SDM, desuden er der
15 årssøer, der produceres ca. 250 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
kornlager. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

NØRBYVEJ 54, "RØRAGER",
NØRBY, 6950 RINGKØBING, tlf.
97- 337439.
KAJ OVE IVERSEN, gårdejer,
født den 26.-11.-1961, søn af
Anna og Thomas Iversen, Røjklit,
gift den 6.-8.-1988 med Lone
Pedersen, butiksassistent, født
den 21.-4.- 1964, datter af Karen
Marie og Kristian Pedersen, Tim.
Parret har datteren Jette, født
den 29.- 8.-1989.
K.O.I. arbejder som husbondafløser, han har været på Borris og Bygholm landbrugs
skoler. Han overtog gården den 1.-8.-1988 fra Gert Hansen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1870, tilbygget og restaureret 1963, kostalden fra 1910 er ændret
til svinestald i 1986, der er bygget minkhaller 1985-1989, lade opført 1910 og maskin
hus 1963. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt, minkbestan
den er på 500 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps. Der er 1 traktor.
Markarbejdet udføres i samarbejde med faderen.
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6950 RINGKØBING, tlf. 97-337261.
EIVIND KLOKKERHOLM, gårdejer
født den 15.-1.-1932, søn af Kri
stine og Møller Klokkerholm,
Støttrup, gift den 26.-10.-1963
med Else Søgaard, husmor, født
den 25.-3.-1943, datter af Esther
Søgaard, Stauning. Parret har
børnene: Jette, født d. 26.-8.-1964,
Kirsten, født den 5.-6.-1967 og
Lisbeth, født den 25.-2.-1971.
E.K. arbejder ved Holmsland Kommune, han har været på Vejlby Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-9.-1963 fra Kristian Kabel Enevoldsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret, kostalden er fra omkring
1930 og ændret til svin i 1969, svinestald opført 1963, laden fra 1929 er ændret til
svinestald i 1969 og maskinhuset er fra 1978, desuden er der 1 lukket minkhal fra
1988. Gården drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Minkbestanden er på 320 minktæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og græs til grøntpiller. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
RØJKLITVEJ 5, "BØNDESGAARD",
SDR. RØJKLIT, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-337249.
OVE SØRENSEN, revisor, født
den 19.-2.-1941, søn af Elly og
Ejler Sørensen, Hylke, gift den
17.-7.-1971 med Ruth Pedersen,
bankassistent, født den 8.-5.-1944,
datter af Mary og Valdemar Pe
dersen, Ryomgård. Parret har
børnene: Michael, født d. 1.-8.-1975
og Anne-Mette, født d. 30.-1.1978.
O.S. har revisionskontor i Ringkøbing og Hvide Sande, han har været på Bygholm
Landbrugsskole og sidder i kommunalbestyrelsen. Han overtog gården den 15.-6.-1973
fra Agnes og Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 15 ha., heraf 4 ha. eng og plantageStuehuset er af ældre dato, tilbygget og restaureret i 1978, kostald og maskinhus er
opført 1965 og laden er ca. 100 år gammel. Gårdens besætning er på 12 ammekøer, 8
ungdyr og 10 slagtekalve af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
RØJKLITVEJ 10, NØRRE RØJKLIT, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337097.
OSKAR SØNDERGAARD, gårdejer, født den 14.-8.-1923, søn af Marie og Martin
Søndergaard, Tæbring, gift den 2.-4.-1953 med Andrea Mikkelsen, medhjælpende
hustru, født den 21.-4.-1928, datter af Dinna og Johannes Mikkelsen, Ølstrup. Parret
har børnene: Søren, født den 10.-3.-1954, Karen Marie, født den 8.-11.-1955, Per, født
den 1.-5.-1960 og Tove, født den 18.-2.-1965.
O.S. overtog gården den 15.-3.-1953 fra Maren og Knud Slot.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 2 ha. eng og
plantage.
Stuehuset er opført 1922 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1963,
hestestalden fra 1922 er ændret til ferielejlighed og garage i 1978, lade opført 1922
og maskinhus 1976, desuden er der køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
21 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Gårdens besætning er en avls-
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skuer og på ungskuet. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der
er 2 traktorer, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
RØJKLITVEJ 13, RØJKLIT, 6950 RINGKØBING.
JENS SØRENSEN, gårdejer, født den 2.-12.-1962, søn af Karen og Iver Sørensen,
Holmsland.
J.S. har været på Borris og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.-1988
fra Niels Laurids Søgaard. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 23 ha.
Stuehuset er opført 1900, kostald 1962 og lade 1900. Gården drives med en ammekobesætning på 30 ammekøer, 15 ungdyr og 40 slagtekalve af racerne Limousine, Hereford
og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til høst.

RØJKLITVEJ 14, NØRRE RØJ
KLIT, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-337525.
KJELD PEDERSEN og SVEN PE
DERSEN, gårdejere.
K.P. er født den 7.-11.-1965 og
S.P. den 5.-4.-1960, sønner af
Esther og Henrik Pedersen, Nør
re Røjklit.
K.P. blev gift d. 5.-8.-1989 med
Berit Korsholm, assistent, født
d. 28.-4.-1965, datter af Jonna
og Alfred Korsholm, Stadil.
K.P. har været på Borris og Ribe Kjærgård landbrugsskoler og er i bestyrelsen for
Landboungdom for Ulfborg-Ringkøbing Landboforening.
S.P. blev gift den 25.-3.-1989 med Anna Bodil Plaugborg, butiksassistent, født den
20.-11.-1964, datter af Tove og Ejvind Plaugborg, Lem. Parret har sønnen Søren, født
den 29.-1.-1988.
S.P. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler.
Brødrene overtog gården den 1.-3.-1989 fra deres forældre, som købte den i 1953.
Ejendomsskyld 2.210.000. Areal 47,6 ha.
Stuehuset er opført 1965 og løbende restaureret, kostalden fra 1959 er moderniseret i
1976 og 1979, ungdyrstalden fra 1972 er udvidet i 1979, laden fra 1959 er ændret til
kostald i 1979, hvor der også blev bygget foderhus, desuden er der indendørs køresilo
og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 81 årskøer, 110 ungdyr og 50
slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
3 traktorer, 1 selvkørende vandingsmaskine og automatisk kraftfodringsanlæg. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet. Gården drives som "I/S Kjeld og Svend
Pedersen", S.P. bor Kløvermarken 12, Kloster.
RØJKLITVEJ 17, "SØLYST",
SDR. RØJKLIT, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-337207.
BENT HEDEGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 21.-10.-1941,
søn af Anna og Edvard Hedegaard
Jensen, Sønderby, gift den 2.-1.1965 med Astrid Nielsen, med
hjælpende hustru, født den 28.10.-1941, datter af Dora og Hans
Nielsen, Ullerslev. Parret har bør
nene: Jørgen, født den 15.-5.1965, Henrik, født den 7.-10.-1968 og Torben, født den 6.-7.-1977.
B.H.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1971 fra
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Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, kostalden fra 1974 er ændret til
svinestald i 1985, laden er fra omkring 1870, maskinhus 1982 og der er en gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, alle smågrise sælges. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker.
RØJKLITVEJ 18, NØRRE RØJKLIT, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-337358.
JENS CHRISTIAN SLOT CHRI
STENSEN, gårdejer, født den 2.7.-1955, søn af Anne Kirstine og
Chr. Slot Christensen, Holmsland
Klit, gift den 5.-11.-1977 med
Tove Annette Jensen, husassi
stent, født den 3.-4.-1956, dat
ter af Astrid og Eigild Jensen,
Nørre Røjklit. Parret har bør
nene: Katrine, født den 13.-4.-1986 og Morten, født den 1.-6.-1989.
J.C.S.C. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1980
fra sin svigermor, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. eng, rørskær og
skov. Desuden er der lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1850 og løbende restaureret, svinestald opført 1960, der er bygget
11 minkhaller 1982-1988, maskinhuset er fra 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 650 stk. årligt, minkbestanden er på 780 minktæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps, græsfrø og græs til grøntpiller. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet og der er løs medhjælp i pelsningstiden.
RØJKLITVEJ 21, SDR. RØJKLIT,
6950 RINGKØBING, tlf. 97337034.
IVER POULSEN, gårdejer, født
den 23.-8.-1949, søn af Nielsine
Krestine og Jens Chr. Poulsen,
Sdr. Røjklit, gift d. 16.-4.-1977
med Birgit Storgaard Bojesen,
medhjælpende hustru, født den
18.-1.-1949, datter af Nina Stor
gaard og Ejnar Isak Bojesen, Sil
keborg. Parret har børnene: Ka
ren, født den 7.-8.-1978, Jens, født den 7.-12.-1980 og Johannes, født den 21.-5.-1984.
I.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet for Ny Sogn og
medlem af fritidsnævnet for Holmsland Kommune. Han overtog gården den 1.-1.-1974
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1909, restaureret og tilbygget senest i 1987, kostald og svinestald
fra 1909 er tilbygget og renoveret 1965, lade opført 1909 og maskinhuse 1927 og
1985. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr og 13 slagte
kalve af racen SDM, desuden produceres 75 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RØJKLITVEJ 24, "HØJVANG", NØRRE RØJKLIT, 6950 RINDKØBING, tlf. 97-337257.
EIGIL HALD NIELSEN, gårdejer, født den 22.-2.-1949, søn af Abelone og Søren Hald
Nielsen, Stadil, gift den 15.-4.-1975 med Lisbeth Mortensen, husassistent, født den
29.-9.-1954, datter af Frida og Aksel Mortensen, Stadil. Parret har børnene: Martin,
født den 9.-10.-1975, Monna, født den 5.-3.-1977 og Mogens, født den 9.-5.-1979.
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på fiskeriauktionen i Hvide San
de. Han overtog gården den 15.4.-1988 fra Gunner Jensen. Går
den blev oprettet som, statshus
mandsbrug i 1939.
Areal 15 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1939 og lø
bende restaureret, kotald, svinestald, lade og maskinhus er op
ført 1939 og der er bygget mink
hal i 1988. Minkbestanden er på
200 tæver. Der er 1 traktor og lagersilo.

RØJKLITVEJ 25, "MYRBO",
SDR. RØJKLIT, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-337072.
MORTEN SØGAARD JENSEN,
gårdejer, født den 14.-9.-1927,
søn af Else og Kristian Elias
Jensen, Sdr. Røjklit, gift den
25.-5.-1954 med Ninna Kristine
Madsen, husmor, født den 21.-10.1929, datter af Anna Kirstine og
Niels Schmit Madsen, Stadilø.
Parret har børnene: Niels Jørgen,
født den 14.-10.-1956, Elly, født

den 26.-6.-1958 og Frede, født den 18.-9.-1963.
M.S.J. overtog gården den 1.-5.-1954 fra sin far.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha., der er frasolgt 5 ha. og
der er 1 ha. skov. Desuden er der lejet 3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1954, kostald og svinestald fra
omkring 1900 er ændret til svinestald i 1962, 8 minkhaller er bygget 1982-1988, laden
er fra 1934 og maskinhuset 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500
stk. årligt, minkbestanden er på 750 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

RØJKLITVEJ 27, SDR. RØJKLIT,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337107.
EGON MOGENSEN, gårdejer,
født den 10.-12.-1928, søn af
Martha og Mogens Mogensen,
Røjklit, gift den 28.-8.-1978 med
Inge Marie Stentoft, født d. 3.5.- 1928, datter af Ingeborg og
Vilhelm Stentoft Jensen, Mø
borg.
E.M. overtog gården den 1.-10.1953 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
19 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er frasolgt 10 ha. 2 ha. er hede og plantage og 9 ha.
er lejet ud.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og løbende restaureret, kostald og lade er ca. 150 år
gamle, der er bygget 4 rævehaller 1983-88 og maskinhuset er fra 1979. Gårdens be
stand er på 100 minktæver og 50 sølvrævetæver, der er 1 ammeko og 7 slagtekalve af
racen Angus. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
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97-337038.
THOMAS IVERSEN, gårdejer,
født den 1.-12.-1921, søn af 3ohanne og Iver Iversen, Nørre
Røjklit, gift den 30.-10.-1955
med Anna Marie Susanne Vagner,
husmor, født den 30.-1.-1933,
datter af Marie og Laurids Vag
ner, Hee. Parret har børnene:
3ørgen, født den 12.-6.-1953,
Søren, født den 18.-4.-1957, Kaj Ove, født den 26.-11.-1961, Bent Erik, født den
26.-7.-1966 og Ivan, født den 13.-5.-1969.
T.I.I. er i kommunalbestyrelsen, han er formand for 3ersey Kvægavlsforening og over
tog gården den 1.-8.-1948 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha. der er lejet 17 ha.
Stuehuset er 150 år gammelt, restuareret og tilbygget 1974, kostald og lade er opført
1928, ny kostald 1957 og tilbygget 1971 og 1977, garage og svinestald er opført 1916
og maskinhus 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 50 ungdyr og
30 slagtekalve af racen 3ersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er en søn som
medhjælper.

R03KLITVE3 30, "LOB3ERGGAARD", NØRRE R03KLIT,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337069.
EVALD SAND 3ENSEN, gårdejer,
født den 18.-1.-1927, søn af An
ne Kirstine og 3ens Peder 3ensen, Sdr. Røjklit, gift d. 6.-11.1954 med Marie Andersen, husmor,
født den 28.-5.-1936, datter af
Kirstine og Anders Andersen,
Nørre Røjklit. Parret har børne
ne: Rita, født den 6.-1.-1957 og
Aase, født den 21.-6.-1962.
E.S.3. overtog gården den 1.-3.-1957 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slægtens eje siden 1878.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 1,5 ha. og der er 1 ha. krat.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret, kostald opført 1959 og
svinestald 1966, der en en ældre lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der
er 2 traktorer og kornlager. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STRÆDEVE3 6, "LILLE STRÆ
DE", KLOSTER, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-337019.
ANDERS ANDERSEN STRÆDE,
gårdejer, født den 20.-4.-1920,
søn af Karen og Peder Stræde,
Kloster, gift den 10.-11.-1946
med Kristine Christensen, hus
mor, født den 14.-12.-1921, dat
ter af Anna og Chr. Christensen,
Sønderby. Parret har børnene:
Karen, født den 4.-9.-1947, Pe
der, født den 17.-1.-1950, Christian, født den 19.-12.-1952, Ingrid, født den
20.-3.-1954, Tove, født den 10.-8.-1956 og Knud, født den 1.-8.-1958.
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sin far, gården har været i slægtens eje fra omkring 1700.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og desuden er der lejet
30 ha.
Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1952, kostalden fra 1961 er ændret i 1979,
lade opført 1912 og maskinhus 1982. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, havre og
frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm lufts tørreri samt halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØGÅRDEVEJ 1, "LILLE SØ
GAARD", NY SOGN, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-337186.
JENS KRISTIAN PEDERSEN,
gårdejer, født den 17.-1.-1953,
søn af Klara og Gravers Peder
sen, Ny Sogn, gift den 2.-4.-1980
med Helle Ebdrup Andersen,
medhjælpende hustru, født d. 20.2.-1959, datter af Krista og Ar
ne Andersen, Grynderup. Parret
har børnene: Svend, født d. 22.7.-1981, Tove, født den 14.-11.-1982 og Maja, født den 17.-5.-1985.
J.K.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1976
fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1904 og løbende restaureret, kostald opført 1965, svinestalden fra
1904 er ændret til garage i 1975, laden fra 1904 er ændret til kostald i 1974, maskin
hus opført 1971 og foderhus 1983, desuden er der indrettet pelseri og tørreri i en del
af staldbygningerne, 8 minkhaller er bygget 1986-89, desuden er der gylletank og uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 65 ungdyr af
racen SDM. Minkbestanden er på 800 tæver. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og
1 gummiged. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er en medhjælper
på halv tid.
SØGÅRDEVEJ 2, "VESTER TOFT",
6950 RINGKØBING, tlf. 97337118.
GUNNAR BOJSEN, gårdejer,
født den 22.-2.-1941, søn af He
lene og Alfred Bojsen, Søgårde,
gift den 20.-12.-1970 med Ebba
Jonassen, medhjælpende hustru,
født den 11.-10.-1939, datter af
Hilda og Djalmar Jonassen, Vide
bæk. Parret har børnene: Kim,
født den 8.-7.-1961, Jan, født
den 17.-6.-1964, Henrik, født den

25.-11.-1971 og Jesper, født den 8.-12.-1980.
G.B. overtog gården den 1.-11.-1966 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 22 ha., der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret, kostaldene opført 1943 og en ny i
1976, lade 1951, maskinhuset fra 1959 er tilbygget i 1985, foderhus 1977 og der er
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 43 årskøer og 60 ungdyr
af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
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6950 RINGKØBING, tlf. 97337183.
OLE SØGAARD JØRGENSEN,
gårdejer, født den 12.-10.-1940,
søn af Anna og Peder Jørgensen,
Rindum, gift den 29.-11.-1969
med Lis Dam Mortensen, overas
sistent, født den 16.-6.-1943,
datter af Else og Jens Morten
sen, Ringkøbing. Parret har bør
nene: Kirsten, født d. 2.-6.-1971
og Uffe, født den 5.-6.-1974.
O.S.J. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-10.-1969
fra Preben Thorsen. Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført 1835 og restaureret senest i 1980, svinestalde opført 1959 og
1973, lade 1850, maskinhus 1974 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, kornlager og kold lufts tørreri. Desuden er der hareavl på ejen
dommen. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med
Vesterhede 14, Ringkøbing.

SØGÅRDEVEJ 4, "ØSTER SØ
GAARD", 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-337061.
LEIF PLOUGSGAARD, gårdejer,
født den 13.-9.-1942, søn af Ketty og Kristen Plougsgaard, GI.
Sogn, gift den 29.-3.-1967 med
Inger Haugaard, graver, født den
1.-2.-1945, datter af Anni og
Jørgen Haugaard, Haurvig. Par
ret har børnene: Gunvor, født
den 6.-3.-1968, Niels, født d.
13.-9.1969, Holger, født d. 19.4.-1975 og Birgitte, født d. 20.-1.-1979.
L.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra
Henrik Christiansen. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført 1870 og løbende restaureret, kostalden fra 1954 er tilbygget i
1973, svinestalden er opført 1930, lade ca. 1900, maskinhuse 1975 og 1982 og der er
udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

SØNDERBYVEJ 3, SØNDERBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337163.
JENS SIVERT BJERG, gårdejer,
født den 6.-8.-1924, søn af Sinne
Marie og Julius Bjerg, Stadil,
gift den 29.-9.-1956 med Else
Katrine Lydesen husmor og ren
gøringsassistent, født den 14.-9.1935, datter af Maren og Niels
Lydesen, Skjern. Parret har bør
nene: Julius, født den 25.-11.1957, Margith, født d. 20.-2.-1959
og Lilly, født den 15.-4.-1961.
J.S.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-6.-1950 fra
Mads Vanting Madsen.
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Ejendomsskyld 650.000. Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1966 og 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 15 ungdyr og 5
slagtekalve af racen RDM, desuden er der 14 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise
årligt. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 8, SØNDERBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337259.
SØREN BØGEBJERG, salgschef, født den 20.-10.-1944, søn af Martha og Andreas
Bøgebjerg, Hoven, gift den 19.-7.-1969 med Karen Margrethe Burmølle, husmor, født
den 3.-1.-1943, datter af Kristine og Vagn Burmølle, Skjern. Parret har børnene:
Claus, født den 16.-11.-1969, Heidi, født den 18.-5.-1972 og Martin, født den
1.-11.-1979.
S.B. er ansat ved Top Danmark. Han overtog gården den 1.-4.-1982 fra Edvard Hede
gaard Jensen. Ejendomsskyld 530.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1975, kostald og svinestald er ændret til
beboelse i 1975, ny kostald og svinestald er opført 1956, dobbelt garage 1965 og lade
1910. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og
korn. Der er 2 traktorer, halmfyr og 1 vindmølle. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 12, SØNDERBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97337115.
PETER AALBÆK, gårdejer, født
den 24.-11.-1957, søn af Tove og
Martin Aalbæk, Finderup, gift
den 20.-7.-1985 med Lilian Knud
sen, gårdejer, født den 19.-8.1964, datter af Metta og Erik
Knudsen, Sønderby. Parret har
børnene: Henry, født den 29.-4.1986 og Daniel, født den 30.-5.1988.
L.K. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler.
P.AA. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-7.-1985 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31 ha., heraf 4 ha. eng og rørskær.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1985, kostalden fra 1955 er opbygget i 1968
efter en brand, svinestald, lade og maskinhus er fra 1968. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 23 årskøer og 35 ungdyr af racerne RDM og SDM,
svineproduktionen er på 20 årssøer, der sælges ca. 450 smågrise årligt. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERBYVEJ 13, SØNDERBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337074.
HANS JAKOB TANG, gårdejer,
født den 8.-4.-1914, søn af Kristiane og Peter Tang, gift d. 31.7.-1937 med Ragna Marie Kiilerich, født den 5.-6.-1915, datter
af Anne Dagmar og Søren Dusi
nus Kiilerich, Arnum. Parret har
børnene: Synnøve, født d. 14.-4.1938, Peter, født d. 9.-10.1942,
Aase, født d. 29.-1.-1945, Bodil,
født d. 25.-12.-1947 og død i
1978, Ole, født d. 8.-10.-1956.
H.J.T. overtog gården den 1.-8.-1937 fra sin far, som købte den i 1919.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 12 ha. Jorden er udlejet.
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Stuehuset er opført 1920 og løbende restaureret, kostald og lade opført 1920,
svinestalden fra 1930 er ombygget til selskabsrum og garage.
SØNDERBYVEJ 18, SØNDERBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337305.
ERIK DIDERIKSEN, gårdejer,
født den 29.-6.-1952, søn af Ing
rid og Laurids Dideriksen, Søn
derby, bor sammen med Marian
ne Rejkjær Andersen, født den
22.-6.-1963, datter af Betty og
Georg Andersen, Lybæk. E.D.
har 2 børn fra første ægteskab,
det er Maiken, født d. 17.-5.-1978
og Malene, født d. 22.-12.-1981.
Parret har datteren Christina, født
E.D. er lastoptager, han har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i
august 1977 fra sin far.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret, kostald og svinestald er ændret til
svin i 1978, den ældre lade er ombygget til svin i 1978, maskinhuset fra 1959 er
ændret til pelsningsrum, der er bygget 8 minkhaller 1981-1987. Gårdens minkbestand
er på 550 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1
traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERBYVEJ 19, "LERGRAVGAARD", SØNDERBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97337204.
AAGE ANDREAS JENSEN, gårdejer, født den 9.-11.-1943, søn af Edith og Ludvig
Jensen, GI. Sogn, gift den 24.-6.-1978 med Mette Johanne Thisted-Jensen, gårdejer,
født den 11.-5.-1950, datter af Janni og Erik Thisted-Jensen, Ulstrup. AA.A.J. har fra
første ægteskab børnene: Lars, født den 28.-3.-1967 og Tine, født den 5.-10.-1969.
Parret har børnene: Erik, født den 3.-7.-1980, Marie, født den 21.-1.-1982, Jeppe, født
den 14.-10.-1986 og Jakob, født den 19.-9.-1988.
M.J.T.J. er uddannet arkitekt.
AA.A.J. er uddannet tømrer, han arbejdet som pedel. Han overtog gården den 1.-4.1978 fra Svend Aage Andersen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 2,8 ha. Desuden er der lejet 7,2 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1978, kostalden fra 1909 er ombygget i
1982/83, lade opført 1983 og maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion
på 14 årskøer og 17 ungdyr af racen SDM, desuden er der 4 Oldenborger avlshopper, 2
plage og føl samt 1 Haflinger hoppe og 1 Shetlands med føl. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, udsugningsanlæg og rørmakningsanlæg. Desuden er der Chow Chow avl
på ejendommen, der udstilles på hundeudstillinger, hvor der er hentet flere præmier.

SØNDERBYVEJ 22, SØNDERBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337282.
GUNNER AARUP, gårdejer, født
den 10.-7.-1950, søn af Lis og
Jens Aarup, Sønderby, gift den
27.-12.-1975 med Solveig Chri
stensen Led, sygehjælper, født d.
1.- 8.-1949, datter af Anna og
Thorvald Christensen Led, Madum.
Parret har børnene: Lars, født
den 4.-7.-1976, Mette, født den
5.-1.-1981 og Anny, født den
28.-4.-1985.
G.AA. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1972 fra
Niels Søe Bjerg.
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Stuehuset er opført omkring 1870 og restaureret 1974-76, svinestald opført 1970, lade,
maskinhus 1978 og der er bygget 7 minkhaller i 1987. Gården drives som alsidigt
landbrug med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er der 12 ammekøer
af racen Angus. minkbestanden er på 525 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, korn og frøgræs. Der er 1 traktor, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 23, "SØNDERBYGAARD", SØNDERBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97337059.
KARL KRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-4.-1936, søn af Bertha Kirstine og Lars
Kristensen, Sønderby, gift den 27.-3.-1965 med Maja Elisabet Nielsen, fiskeriarbejder,
født den 31.-5.-1944, datter af Tomine og Hans Kristian Nielsen, Borbjerg. Parret har
børnene: Bruno, født den 5.-2.-1967 og Konnie, født den 27.-1.-1971.
K.K. driver vognmandsforretning, han har været på Lægård Landbrugsskole. Han over
tog gården den 19.-3.-1965 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 21 ha. Der er udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1979, i 1987 var der en brand på gården og derefter blev der
opført stald og maskinhus og der er et maskinhus fra 1960. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer og halm
fyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 24, SØNDERBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97337159.
EINAR SLOT ANDERSEN, gård
ejer, født den 30.-9.-1941, søn
af Martha og Laurids Andersen
(Made), Sønderby, gift den 30.11.-1963 med Anine Timm, skole
sekretær, født den 18.-6.-1943,
datter af Marie og Eberhardt
Timm, Hee. Parret har børnene:
Gitte, født den 30.-1.-1965,
John, født den 31.-5.-1967, Per, født den 5.-2.-1971 og Henry, født den 16.-7.-1973.
E.S.A. overtog gården den 1.-8.-1963 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 51,7 ha., heraf tilkøbt 35 ha. Der er lejet 50 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880, restaureret og tilbygget i 1971, kostalden fra 1954
er ændret til svinestald i 1983, ny svinestald opført 1986, lade og værksted 1965,
maskinhus 1979 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
2.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær, porrer, ærter, raps,
græsfrø, korn, græs til grøntpiller og industrikartofler. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØNDERBYVEJ 26, SØNDERBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337031.
HOLGER SKARREGAARD, gård
ejer, født den 27.-11.-1948, søn
af Maren Katrine og Aage Skarregaard, Sønderby, gift den 19.-10.1985 med Poulsgaard, husmor,
født den 23.-6.-1962, datter af
Kirsten og Laurids Poulsgaard,
Vemb. Parret har børnene: Hen
rik, født den 11.-11.-1982 og Han
ne, født den 21.-11.-1988.
H.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1974 fra sin
far.
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Stuehuset er opført 1981, kostald 1974, ungdyrstald, lade og maskinhus 1980, alle
bygningerne fra 1980/81 er opført efter en brand, garage og hønsehus er opført 1960,
der er gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 32
årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve af racen RDM og SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, kornlager og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

SØNDERBYVEJ 27, SØNDERBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337676.
JØRGEN VAD, elektriker, født den 22.-4.-1960, søn af Asta og Egon Askholt,
Søndervig, bor sammen med Bente Gadegaard Jensen, kommis, født den 29.-6.-1961,
datter af Kirstine og Peder Jensen, Tim.
J.V. overtog gården den 1.-4.-1989 fra Ernst Jensen. Areal 2,5 ha.
Stuehuset blev restaureret i 1956, svinestalden er fra 1961, hestestald 1956 og
maskinhus 1971. Planteproduktionens salgsafgrøde er tagrør. På gården er der 1
traktor og fastbrændselsfyr.
SØNDERBYVEJ 28, SØNDERBY,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337112.
KNUD CHRISTIAN HANSEN,
gårdejer, født den 19.-4.-1909,
søn af Anne Johanne og Peder
Jespersen Hansen, Sønderby.
K.C.H. overtog gården den 13.8.-1927 fra sin farbror, Jens Han
sen. Gården har været i fami
liens eje siden 1875.
Areal 12 ha., heraf 2 ha. rør
skær.
Stuehuset er opført 1830 og løbende restaureret, alle avlsbygningerne, bestående af
kostald, svinestald og lade er fra 1830. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
SØNDER KLITVEJ 63, ÅRGAB,
6960 HVIDE SANDE, tlf. 97311290.
JENS E.S. VILHELMSEN, arbejds
mand, født den 12.-4.-1939, søn
af Edel Marie og Anker Vilhelmsen, Årgab, gift den 12.-5.-1961
med Doris Poulsen, husmor, født
den 9.-8.-1942, datter af Maren
Hedegaard og Jens Poulsen, Bjerregaard. Parret har børnene: Mar
git, født den 17.-1.-1964 og Hen
ning, født den 7.-1.-1967.
J.E.S.V. arbejder ved Holmsland Kommune. Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra sin
far. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1970, kostald, svinestald og lade er opført
1930, laden er ændret til værksted i 1972, kostald og svinestald er ændret til værelser
i 1970. Gårdens besætning består af ænder og gæs.

SØNDER KLITVEJ 97, "VESTKLIT", HAURVIG, 6960 HVIDE SANDE, tlf. 97-315032.
HANS PEDER LARSEN, gårdejer, født den 27.-4.-1931, søn af Marianne og Christian
Larsen, gift den 27.-4.-1957 med Jenny Juul Mikkelsen, husmor, født den 6.-2.-1938,
datter af Marie og Laurids Juul Mikkelsen, Lønborg. Parret har børnene: Preben, født
den 2.-10.-1958, Jonna, født den 28.-12.-1960, Villy, født den 5.-5.-1965 og Per, født
den 30.-9.-1972.
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nørforretning med bl.a. slamsug
ning, han har været på Hamme
rum Landbrugsskole og har væ
ret bestyrer på gården fra 19571985 og købte den den 15.-3.1985 fra Clausens Rederi.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal
97 ha., heraf 22 ha. eng, klitter
og hede.
Stuehuset er opført 1928 og lø
bende restaureret, kostalde 1966
og 1976, lade 1974 og maskin
hus 1975, 4 rævehaller er bygget i 1982 og der er udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en ammekobesætning på 50 ammekøer, 50 ungdyr og 30 slagtekalve
af racen Hereford, desuden er der 20 moderfår, det er krydsningsdyr. Rævebestanden
er på 300 sølvrævetæver. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 3 slamsugere. Der er 1
fast medhjælper i sommertiden.
SØNDER KLITVEJ 177, BJERREGÅRD, 6960 HVIDE SANDE, tlf. 97-315172.
FRANK LAURITSEN, pelsdyravler, født den 19.-4.-1952, søn af Elna og Villy Laurit
sen, Esbjerg, gift den 19.-3.-1977 med Ingeborg Fjord Pedersen, kontorassistent, født
den 10.-9.-1956, datter af Else og Henry Fjord Pedersen, Haurvig. Parret har datteren
Anette, født den 28.-5.-1983.
F.L. arbejder som fjordfisker. Han overtog gården den 1.-5.-1987 fra Evald Lodberg.
Ejendomsskyld 260.000. Areal 12,5 ha., heraf 8 ha. klitter og hede, resten er udlejet.
Stuehuset er opført 1867 og restaureret 1988, kostald og svinestald fra 1910 er ændret
til pelseri i 1987 og der er bygget 9 minkhaller 1950-1986. Gården drives som mink
farm og bestanden er på 750 tæver. Der er 2 traktorer.
SØNDER KLITVEJ 214, "NY
GAARD", BJERREGÅRD, 6960
HVIDE SANDE, tlf. 97-315228.
OTTO CHRISTIAN OTTOSEN,
født den 8.-7.-1936, søn af Mar
grethe og Aage N. Ottosen, Bjerregård, gift den 15.-10.-1966
med Ruth Hviid Larsen, født den
22.-1.- 1938, datter af Gerda og
Kristian Larsen, Gravens. Parret
har børnene: Aage, Peter og
Claus.
O.C.O. overtog gården d. 1.-9.-1964 fra sin mor. Areal 70 ha., der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1926 og restaureret senest i 1986, svinestald opført 1970-86, lade
1960, maskinhus 1974, foderhus 1982 og der er gylletanke og gastæt silo. På gården er
der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der er ansat 3 fodermestre.
SØNDER KLITVEJ 276, BJERREGÅRD,
6960 HVIDE SANDE, tlf. 97-315043.
JOHAN GOTFRED RAUHE, landmand,
født den 1.-5.-1917, søn af Susanne
Elisabet og Chresten C. Rauhe, gift
den 26.-4.-1942 med Petra Marie Jen
sen, husmor, født den 30.-3.-1920, dat
ter af Martha og Hans Villum Jensen,
Lønne. Parret har børnene: Leif, født
den 21.-7.-1942, Bent, født den 14.-2.1944, John, født den 3.-5.-1945, Mar
tha Elisabet, født den 28.-4.-1948,
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P.M.J. døde i 1981.
J.G.R. har været medlem af Menighedsrådet, han er betjeningsmand ved redningsta
tionen og har været strandfoged siden 1941 og klitfoged siden 1956. Han overtog
gården i 1941 fra sin far, gården har været i slægtens eje i 4 generationer.
Areal 15 ha., der er frasolgt 10 ha., der er 3 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og restaureret 1955, kostald og svinestald er af
samme alder som stuehuset og også restaureret i 1955, stakladen er fra 1948 og
maskinhuset fra 1946. Gårdens besætning er på ca. 100 høns. Der er 1 traktor.
SØNDER KLITVEJ 284, "GL.
BJERREGAARD", BJERREGÄRD,
6960 HVIDE SANDE, tlf. 97315006.
CHRISTIAN AAGE DAHL, gård
ejer, født den 11.-10.-1930, søn
af Anne Marie og Peder Chr.
Dahl, Gl. Bjerregaard, gift den
21.-6.-1963 med Kirstine Jensen,
husmor, født den 31.-1.-1931,
datter af Andrea Jensen og Pe
der Chr. Dahl Jensen, Bjerregård.
Parret har børnene: Else Marie,
født den 14.-1.-1966 og død i 1983, Lene, født den 19.-12.-1966 og Peder Christian,
født den 15.-7.-1969.
C.AA.D. er medlem af Menighedsrådet og har været strandfoged fra 1963. Han over
tog gården den I.-7.-1963 fra sin far, gården har været i slægtens eje siden 1816,
nuværende ejer er 5. generation. Areal 175,8 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha., der er 50 ha.
eng, 70 ha. plantage, klitter og hede. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1796 og restaureret 1973-75, kostald opført 1935, ny kostald 1984,
svinestald 1796, lade 1979 og maskinhus 1977, der er gylletank. Gården drives med en
ammekobesætning på 24 ammekøer og 25 slagtekalve, det er krydsningsdyr, desuden er
der 24 moderfår af racen Leicester. Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til
grøntpiller. Der er 2 traktorer og jordvarmeanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

SØNDERVIG LANDEVEJ 1, "KJELDAGER", GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97325700.
NIELS NIELSEN, gårdejer, født den 13.-11.-1952, søn af Olga og Egon Nielsen, GI.
Sogn, gift den 6.-3.-1982 med Annette Mortensen, medhjælpende hustru, født den
25.-9.-1956, datter af Frida og Aksel Mortensen, Stadil. Parret har børnene: Ellen,
født den 13.-2.-1981, Karen, født den 11.-7.-1984 og Anders, født den 2.-11.-1988.
N.N. driver vvs-forretning fra ejendommen. Han overtog gården d. 10.-8.-1988 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1885.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha. og der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, staldbygningerne fra 1939 er ombyg
get til håndværkerindustri i 1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps og korn. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SØNDERVIG LANDEVEJ 3, "LEDGAARD", GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97321172.
BOJE LEDGAARD, gårdejer, født 11.-12.-1936, søn af Esther og Christian Ledgaard,
GI. Sogn, gift den 14.-5.-1965 med Tove Guldborg Jensen, medhjælpende hustru, født
den 23.-1.-1944, datter af Marie og Aage Jensen, Løvstrup.
B.L. har været i bestyrelsen for Landboforeningen, han er i repræsentantskabet for
Danæg. Han overtog gården i januar 1963 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der er 4 ha. standeng og
rørskær. Der er forpagtet 4 ha.

-175"Ledgaard"s stuehus er opført
1961 og løbende restaureret, høn
sehuse er opført 1960, 1972 og
1978, maskinhuse 1953 og 1985.
Gården drives med en besætning
på 18.000 høns til æglægning og
opdræt.
Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og
frøgræs. Der er 1 traktor, auto
matisk fodringsanlæg, plansilo,
varm og lufts tørreri samt 2
vindmøller. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

SØNDERVIG LANDEVEJ 12,
"HARBOESGAARD", GL. SOGN,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-321956.
NIELS SØE BJERG, gårdejer,
født den 24.-2.-1941, søn af Krestine og Jørgen Bjerg, GI. Sogn,
gift den 7.-8.-1970 med Ruth
Madsen, medhjælpende hustru,
født den 20.-8.-1940, datter af
Anne Louise og Hans Jørgen Mad
sen, Lem. Parret har børnene:
Anne Marie, født den 14.-8.1962, Jørgen, født den 8.-2.-1974 og Louise, født den 31.-7.-1976.
N.S.B. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1972 fra
Jens Madsen Andersen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 1 ha. skov og der
er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalden fra 1966 er ændret til svin i 1973, laden er fra
omkring 1900, maskinhuset 1976 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kål, spisekartof
ler, ærter, raps og frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsan
læg, plansilo, varm lufts tørreri, halmfyr og 1 vindmølle. Der er 1 medhjælper på
deltid.
SØNDERVIG LANDEVEJ 20,
"STENGAARD", NY SOGN, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-337293.
MOGENS ØSTERBY ESKILDSEN,
gårdejer, født den 31.-5.-1949,
søn af Mariane og Andreas
Eskildsen, Tim, gift den 2.-8.-1975
med Birthe Mortensen, medhjæl
pende hustru, født den 23.-12.1945, datter af Kamma og Ib
Mortensen, Staby. Parret har bør
nene: Louise, født d. 13.-3.-1978
og Rasmus, født d. 17.-7.-1980.
M.Ø.E. er uddannet smed, han har været på Ribe Kjærgård Landbrugsskole, han er i
bestyrelsen for Ringkøbingegnens Mejeriselskab og Vestjysk Mejeriselskab og har været
i kontorforeningen for Holmsland, er i kvægbrugsudvalget for Ulfborg og Ringkøbing
Landboforening. Han overtog gården den 1.-3.-1975 fra Jens Mogensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 27,5 ha. og der er lejet 71,5 haStuehuset er opført 1850 og restaureret og udvidet i de gamle staldbygninger i 1985,
kostald opført 1977, den gamle kostald fra 1955 er ændret til ungdyrstald i 1977, lade
og maskinhus er opført 1979, ældre maskinhus 1960 og der er gylletank. Gården drives
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Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg og automatisk kraftfodringsanlæg. På gården er
1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
SØNDERVIG LANDEVEJ 21, SØNDERBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337246.
RICHARD PEDERSEN, husmand, født den 14.-4.-1922, søn af Maren Margrethe og
Peder Chr. Pedersen, GI. Sogn, gift den 15.-8.-1941 med Hilma Højbjerg Tang,
husmor, født den 20.-1.-1924, datter af Metta Andrea og Arne Tang, USA. Parret har
børnene: Villy, født den 15.-11.-1947, Henny, født den 3.-12.-1951, Jørn, født den
17.-11.-1954 og Lene, født den 24.-11.-1956.
R.P. overtog gården den 15.-3.-1949 fra Peder Kristen Jensen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 3,8 ha., der er frasolgt 3,8 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, tilbygget og restaureret senest 1980, kostald og
svinestald er opført 1959 og laden er ca. 100 år gammel.

SØNDERVIG LANDEVEJ 38,
NØRBY, 6950 RINGKØBING, tlf.
97- 337080.
SØREN PEDERSEN, husmand,
født den 1.-7.-1914, søn af Anne
og Kresten Strandbjerg Pedersen,
Sønderby, gift den 18.-5.-1941
med Metha Knudsen, husmor,
født den 16.-8.-1917, datter af
Sinne og Laurids Knudsen, Søn
derby. Parret har børnene: Anne
Birthe, født den 24.-7.-1943,
Henry, født den 24.-8.-1944, Aksel, født den 22.-8.-1948 og Laurids Kresten, født den
5.-9.-1952.
S.P. har været præstegårdsforpagtet i 38 år og været 8 år i kommunalbestyrelsen. Han
overtog gården den 1.-3.-1983 fra Kristian Nielsen. Ejendommen er et statshus mands
brug bygget i 1924, udstykket fra præstegården.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 7,2 ha., der er udlejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1924 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1924. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 65 stk. årligt, desuden er der 2
Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede. Der er 1 traktor, maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

SØNDERVIG LANDEVEJ 42,
"PLOUGSGAARD", NY SOGN,
6950 RINGKØBING.
HANS PEDER PROVSTGAARD,
gårdejer, omtales under Nyropsvej 10.
H.P.P. overtog gården d. 1.-10.1984 fra Hans Chr. Pedersen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17
ha.
Stuehuset er opført 1890 og lø
bende restaureret, kostald og
svinestald er fra 1890 og maskinhus 1976. Gården drives sammen med Nyropsvej 10.
SØNDERVIG LANDEVEJ 48, NY SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337202.
ARNE OSKAR MOGENSEN, tækkemand, født den 23.-3.-1924, søn af Martha og
Magnus Mogensen, Røjklit, gift den 3.-1.-1951 med Karen Stendorff Jensen, husmor,
født den 23.-2.-1926, datter af Ingeborg og Vilhelm Stendorff Jensen, Møborg. Parret
har datteren Ingeborg, født den 18.-6.-1952.
A.O.M. overtog gården i juni 1952 fra Knud Hansen.
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skyld er 360.000. Areal 2,8 ha.,
heraf tilkøbt 1 ha.
Stuehuset er af ældre dato og
ombygget i 1929, kostald, svinestald og lade er opført 1929 og
maskinhuset er fra 1989. Gårdens
besætning er på 2 hopper af ra
cen Fjordheste og 2 hopper af
racen Shetlandspony. Der er 1
traktor, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

SØNDERVIG LANDEVEJ 50,
"BRØNDLUND", SØNDERBY,
6950 RINGKØBING.
KARL ELKJÆR, gårdejer, omta
les under "Plougsgaard", Nørby
vej 29.
K.E. overtog gården den 1.-8.1983 fra Jens Plougsgaard Ander
sen.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 26
ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt
og løbende restaureret, kostald
opført 1958, desuden er der en ældre svinestald og lade. Gården drives sammen med
"Plougsgaard", Nørbyvej 29.
SØTANGEVEJ 3, GL. SOGN,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-337221.
JENS HANSEN, husmand, født
den 3.-9.-1912, søn af Karen og
Villads Hansen, GI. Sogn, bor
sammen med Laurine Poulsen,
husmor, født den 8.-1.-1918, dat
ter af Signe og Georg Grønborg
Velling.
J.H. overtog gården i april 1936
fra sine forældre.
Areal 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1932 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade
er opført 1932, bygget efter en brand. Gården drives med en kvægproduktion på 4
årskøer og 4 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 2 heste. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TAMBJERGVEJ 1, "STORE TAMBJERG", LODBJERGHEDE, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-337292.
THOMAS RENE PEDERSEN, minkavler, født den 12.-5.-1964, søn af Inge og Jørgen
Pedersen, gift den 17.-10.-1987 med Anne Marie Fritze, kontorassistent, født den
4.-4.-1964, datter af Karen og Knud Fritze. Parret har sønnen Christian, født den
8.-8.-1988.
T.R.P. overtog gården den 31.-12.-1988 fra sin far. Areal 70 ha., der er frasolgt 4 ha.
Stuehuset er opført 1860 og restaureret 1987, hestestalden er ombygget til beboelse
og fyrrum i 1988, svinestalden er ombygget til pelseri i 1982, maskinhuset er fra 1974
og der er gylletanke, desuden er der bygget 94 minkhaller, lade og foderrum samt
pelseri. Bestanden er på 10.000 minktæver. På gården er der 1 traktor, 1 markvan
dingsanlæg og 1 savsmuldsfyr. På minkfarmen er ansat 8 faste medarbejdere.
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TAMBJERGVEJ 12, "LILLE TAMBJERG", LODBERG HEDE, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-337400.
INGE PEDERSEN, mink medhjælper, født den 8.-1.-1946, gift med Jørgen Pedersen,
minkavler, født den 31.-7.-1944. Parret har børnene: Allan, født den 10.-4.-1963,
Thomas, født den 12.-5.-1964 og Jan, født den 30.-6.-1970.
I.P. overtog gården den 31.-12.-1988 fra Allan, Thomas og Jørgen Pedersen.
Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1866 og restaureret 1986, avlsbygninger består af kostald og
svinestald.
TOFTVEJ 2, "KLOSTERGAARD",
GI. SOGN, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-320363.
CHRISTIAN JØRGENSEN, gårde
jer, født den 23.-3.-1936, søn af
Margrethe og Jørgen Jørgensen,
GI. Sogn, gift den 26.-8.-1962
med Anna Marie Jensen, medhjæl
pende hustru, født d. 11.-8.-1942,
datter af Nanna og Thorvald Jen
sen, Årgab. Parret har børnene:
Steen, født den 17.-1.-1963, Jan,
født den 7.-5.-1964, Alex, født
den 16.-3.-1966 og Jørgen, født den 28.-1.-1973.
C.J. er gravermedhjælper ved Ny Sogn Kirke og har været på Lægård Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1912.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er udlejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1903 og løbende restaureret, kostald opført 1965, spaltestald 1976,
de er ændret til svinestald i 1984, lade opført 1903 og maskinhus 1970. Gården drives
med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 sprinklervandings
anlæg og gastæt silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TOFTVEJ 6, GL. SOGN, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-323180.
ASGER HANSEN, fisker og mink
farmer, født den 5.-11.-1954, søn
af Torkild Hansen, Ringkøbing,
gift den 2.-7.-1977 med Dorthe
Midtgård Hansen, lærer, født den
15.-10.-1954, datter af Knud
Midtgård, Ringkøbing. Parret har
børnene: Anders, født den 20.-4.1977, Kresten, født den 20.-12.1980 og Johanne, født den 15.6.-1987.
A.H. overtog gården den 1.-1.-1988 fra Karl Erik Jensen.
Areal 18 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1982, laderne er opført 1900 og 1988, 2
minkhaller er bygget i 1985, 1 i 1986 og 2 i 1988. Bestanden er på 300 minktæver. På
gården er der 1 fodersilo og 1 fodermaskine.
TOFTVEJ 10, GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-324523.
EVIN CHRISTENSEN, cand.mag., født den 18.-11.-1949, søn af Stinne og Jens
Christensen, Halvrimmen, gift den 15.-10.-1986 med Annette Nielsen, læge, født den
15.-12.-1949, datter af Elna og Johannes Nielsen, Durup. Parret har børnene: Gry,
født den 25.-11.-1974, Theodor, født den 7.-6.-1984 og Klara Therese, født den
21.-12.-1988.
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i oktober 1986 fra Poul Kristen
sens enke.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 14
ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1926 og re
staureret 1986-89, svinestalden
er inddraget til beboelse, kostald
og lade er opført 1926.

TOFTVEJ 12, "UNGERSGAARD",
GL. SOGN, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-325511.
ASGER KROGSGAARD, salgskon
sulent, født den 11.-12.-1966, søn
af Edel og Hans Chr. Krogsgaard,
Holmsland, bor sammen med Dor
the Nielsen, kontorassistent, født
den 9.-2.-1966, datter af Inger
Marie og Niels Erik Nielsen, No.
A.K. har været på Borris og Ham
merum landbrugsskoler, han er
agroøkonom. Han overtog gården den 15.-8.-1989 fra Krista og Niels Møller.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 31,8 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1961, driftsbygningerne 1967, foderrum 1968, lade 1979, værksted
1820, løsdriftstald 1971 og maskinhus 1988. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetær
sker, plansilo samt varm lufts tørreri.
TOFTVEJ 16, "LILLE LEDEGAARD", GI. SOGN, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-320883.
NIELS PEDERSEN, gårdejer,
født den 26.-2.-1922, søn af Ane
og Jørgen Pedersen, Vedersø,
gift den 30.-4.-1966 med Lilly
Nielsen, husmor, født den 12.-7.1930, datter af Esther og Vigard
Nielsen, Hjørring. Parret har
børnene: Oluf, født den 20.-4.-1955,
Svend, født den 5.-3.-1959,
Henrik, født den 25.-9.-1966 og Torben, født den 23.-12.-1969.
N.P. er svinekontrolassistent. Han overtog gården i april 1961 fra Andreas Poulsen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 11 ha., der er frasolgt 5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret efter en brand i 1981, lager og garage er
fra 1981 og lade 1891.

TUESHØJ 1, "HARBOGAARD", GL. SOGN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337104.
ELSE ENGGRAB, gårdejer, født den 15.-1.-1938, datter af Kathrine og Søren Thejlade
Nielsen, Ny Sogn, gift den 11.-10.-1958 med Knud Stræde Enggrab, født den
17.-10.-1916, søn af Elisabeth og Niels Christian Enggrab, GI. Sogn. Parret har
børnene: Kenneth, født den 2.-9.-1960, Niels Christian, født den 22.-3.-1962, Hans,
født den 23.-4.-1963, Ivar, født den 11.-8.-1966 og død i 1989, Tove, født den
2.-10.-1968, Just, født den 7.-3.-1980, desuden havde K.S.E. en datter fra første
ægteskab, Elisabeth, født den 22.-6.-1950.
K.S.E. døde i 1988. Han har været i kommunalbestyrelsen, vurderingsmand for kom
munen og har været medlem af Menighedsrådet i GI. Sogn.
E.E. er organist i GI. Sogn Kirke, hun har været medlem af kommunalbestyrelsen.
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i 1940 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 35 ha.
Stuehuset er opført 1929 og lø
bende restaureret, avlsbygninger
ne består af kostald, svinestald
og lade, bygningerne er ca. 100
år gamle. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion be
stående af raps og korn. Der er
1 traktor, sønnen Niels Christianhjælper på deltid og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

TUESHØJ 3, "MOGENSGAARD",
GL. SOGN, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-324015.
GUNNER MADSEN, gårdejer,
født den 17.-6.-1957, søn af In
geborg og Ejner Madsen, GI.
Sogn, gift den 9.-8.-1985 med
Helene Knudtsson, faglærer, født
den 1.-9.-1958, datter af Dagny
og Eiler Knutsson, Brandborg.
Parret har børnene: Rune, født
den 22.-12.- 1979, Esben, født
den 3.-6.-1982, Casper, født den 15.-2.-1986 og Ane Kirstine, født den 26.-8.-1987.
G.M. har været på Lægård og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-5.-1983 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1977, kostalden fra 1948 er ændret til svi
nestald i 1984, ungdyrstalden fra 1975 er ændret til svin i 1985, svinestalden fra 1920
er ændret til pelseri i 1987, 4 minkhaller er bygget 1986-87, lade 1920, maskinhus
1977 og desuden er der gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.600 stk. årligt, desuden er der en minkbestand på 350 tæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, korn og spisekartofler. Der er 1 traktor og 1 mejetærsker.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TUESHØJ 5, "MOGENSGAARD",
GI. SOGN, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-320891.
HANS CHRISTIAN KROGSGAARD,
gårdejer, født den 19.-3.-1942,
søn af Stinne og Laurids Krogsgaard, GI. Sogn, gift den 3.-9.1965 med Edel Haugaard, med
hjælpende hustru, født den 26.5.-1942, datter af Anni og Jør
gen Haugaard, Haurvig. Parret
har børnene: Asger, født den
11.-12.-1966 og Birgit, født den 8.-2.-1969.
H.C.K. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for R.A.G.
og medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården den 20.-8.-1965 fra sine forældre.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30 ha. og der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1986, svinestalde 1980, 1984 og 1986, bygningerne fra 1986 er
opført efter en brand, lade opført 1986, maskinhus 1985 og der er en gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise
og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
græsfrø. Der er 2 traktorer, plansilo, varm lufts tørreri og der bruges staldvarme til

-181opvarmning af stuehuset. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
TUESHØJ 9, "STRANDGAARD",
GL. SOGN, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-320893.
EJNAR NØRGAARD JOHANSEN,
gårdejer, født den 3.-6.-1928,
søn af Marie og Jørgen Johan
sen, GI. Sogn, gift den 18.-12.1971 med Rita Gimm, lærer,
født den 27.-4.-1939, datter af
Kærig og og August Gimm, Toft
lund.
E.N.J. har været på Lægård
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1960 fra sin far, som købte den i 1917.
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der er en del rørskær og plantage.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret i 1966, kostald og svinestald er opført
1961, garage 1925 og maskinhus 1983, desuden er der en 100 år gammel lade. Gården
drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, græsfrø og korn. Der er 2 traktorer,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Nyropsvej
10.
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ADELVEJ 10, "NY DEGNBOL", HØJMARK, 6940 Lem, tlf. 97- 343132.
NIELS HOLGER TOFT, gårdejer, født den 19.-2.-1931, søn af Else Tyrsted og Niels
Erik Toft, Højmark, gift den 29.-10.-1960 med Else Eriksen, medhjælpende hustru,
født den 24-.5-1935, datter af Anna og Andreas Eriksen, Vrensted. Parret har børnene:
Bodil, født den 25.-9.-1961, Anna, født den 24.-6.-1963, Ole, født den
28.-8.-1965 og Karen, født den 10.-8.-1968.
N.H.T.har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra sin
far. Gården fik sin nuværende placering i 1867, nuværende ejer er 4. generation på
gården, det var oldefaderen, som flyttede den.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha., heraf 8 ha. søer og lignende. Der er udlejet 4
søer til lystfiskeri.
Stuehuset er opført 1919, kostalden fra 1904 er ombygget til turistlejligheder i 1971,
svinestald opført 1926, laden fra 1919 er udvidet i 1953. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af jordbær, korn, raps, ærter og pillegræs. Der er 1
sprinklervandingsanlæg, 1 ældre maskinpark samt silo og korntørreri. Der bruges
medhjælpere i jordbærsæsonen og maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med Røgindvej 18.
ADELVEJ 18-20, "DAL", HØJ
MARK, 6940 LEM, tlf. 97-343023.
ANDERS CHRISTIAN GINTBERG,
gårdejer, født den 4.-12.-1938,
søn af Elna og Kristian Gintberg, Højmark.
A.C.G. har været på Borris Land
brugsskole, han er medlem af
ligningskommissionen. Han over
tog gården den 15.-4.-1975 fra
sin far, som købte den i 1922.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal
39,2 ha., heraf 2 ha. skov.
Det gamle stuehus fra 1870 beboes af forældrene, der er opført et nyt i 1976, kostald
opført 1953, den oprindelige stald benyttes til hønsehus, svinestalde er opført 1964 og
1986, der er en over hundred år gammel lade samt maskinhus fra 1975. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt, desuden er der 3 ammekøer + op
dræt af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ADELVEJ 22, "LYNGHØJ", HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97-343008.
KRISTIAN BUNDGAARD KLEMMENSEN, gårdejer, født den 23.-5.-1940, søn af Anna
Kathrine og Klemen Bundgaard Klemmensen, Højmark, gift den 20.-9.-1969 med Inger
Kristensen, laborant, født den 17.-11.-1947, datter af Dinna og Arne Kristensen, Lem.
Parret har børnene: Jørgen, født den 20.-6.-1970, Hanne, født den 30.-3.-1974 og Lars,
født den 11.-8.-1979.
K.B.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1966 fra Peter
Hykkelbjerg, som byggede den som statshusmandsbrug i 1936. Gården er udstykket fra
Øster Lemvej 4. Areal 19 ha.
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"Lynghøj"s stuehus er opført
1937, kostalden fra 1977 er om
bygget til svinestald i 1966, svinestalde opført 1970 og 1974,
klimastald 1984, lade 1937, ma
skinhus 1973 og der er gylletank.
Gården drives med en svinepro
duktion på 110 årssøer, der sæl
ges ca. 2.300 smågrise. Plante
produktionens salgsafgrøder er
pillegræs, raps og ærter. Der er
3 traktorer, kornsilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstat
ion bruges til høst og lignende.
ADELVEJ 61, "HEDEVANG", HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97-343001.
GUSTAV NIELSEN, gårdejer, født den 15.-1.-1920, søn af Kathrine og Johannes Niel
sen, Astrup, gift den 24.-10.-1943 med Marie Hedevang Nielsen, født den 23.-8.-1920,
datter af Anne Marie og Jens Peter Nielsen, Højmark. Parret børnene: Henning, født
den 29.-5.-1945, Anne Marie, født den 26.-10.-1947, Gunner, født den 19.-3.-1950,
Birthe, født den 15.-4.-1956 og Alice, født den 17.-2.-1960.
G.N. overtog gården i 1963 fra sin svigerfar, som kom til stedet i 1914, han opdyr
kede heden og byggede gården, ægteparret er nævnt på Kongeshus.
Areal 22 ha., der er frasolgt 4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1916, samt
svinestald 1936.

ADELVEJ 65, "BUNDGAARD",
HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97343134.
KLEMEN BUNDGAARD KLEMEN
SEN, gårdejer, født den 21.-2.1911, søn af Dorthea og Ingvard
Klemensen, Opsund, gift den 21.10.-1938 med Anna Kathrine
Christensen, født den 21.-7.-1916,
datter af Karen og Niels Kristian
Graversen Christensen, Lem. Par
ret har børnene: Kristian, født
den 23.-5.-1940, Hans, født den
14.-7.-1942, Inger Marie, født den 8.-4.-1945, Karen, født den 16.-7.-1947 og Elisa
beth, født den 25.-1.-1954.
K.B.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1938, da han
byggede den som statshusmandsbrug. Jorden kom fra 3 ejendomme og K.B.K. har selv
opdyrket en del af heden. Gården er afhændet til sønnen Kristian Bundgaard Klemensen, som bor Adelvej 22. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1938, udvidet og moderniseret i 1975, kotald, svinestald og lade er
fra 1938, laden er udvidet i 1948. På gården er 1 kornsilo. Gården drives sammen med
Adelvej 22.
ADELVEJ 67, "HØJBO", FÅRBORG, 6940 LEM, tlf. 97-343206.
ORLA FORSOM, gårdejer, født den 16.-7.-1945, søn af Helene og Emil Forsom,
Højmark, gift den 4.-12.-1971 med Johanne Randeris, medhjælpende hustru, født den
31.-10.-1947, datter af Kirstine og Theodor Randeris, Borris. Parret har børnene:
Thomas, født den 2.-12.-1973, Susanne, født den 4.-1.-1976 og Martin, født den
21.-8.-1980.
O.F. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog halvparten af gården i
1971 og resten i 1983 fra sin far, som købte den i 1947. Gården opstod omkring 1935.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 27 ha. og der er forpagtet 3,3 ha.
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"Højbo"s stuehus er opført 193536, udvidet og restaureret 1970,
svinestalden fra 1935 er udvidet
flere gange, senest i 1965, ny
svinestald opført 1979, lader
1953 og 1979, maskinhus 1971 og
der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 100
årssøer, der sælges ca. 1.400
smågrise og 700 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ADELVEJ 69, "VESTERGÅRD", FÅRBORG, 6940 LEM, tlf. 97-361042.
SVEND JØRGENSEN, gårdejer, født den 3.-9.-1932, søn af Anna og Kristen Jørgensen,
Vedersø, gift den 11.-6.-1960 med Inga Høj Boutrup, medhjælpende hustru, født den
31.-10.-1937, datter af Nanna og Sander Boutrup, Vedersø. Parret har børnene: Anet
te, født den 2-10.-1961, Birgitte, født den 20.-6.-1965, Karsten, født den 21.-3.-1967
og Susanne, født den 24.-7.-1971.
S.J. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Løvstrup Skov. Han
overtog gården i maj 1960 fra Anthon Agerbo. Gården opstod omkring år 1900.
Areal 22 ha. og der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1907, udvidet og moderniseret 1972/73, kostalden fra 1960 er
ombygget til svinestald i 1977, hvor der også blev bygget ny svinestald og maskinhus
samt endnu en svinestald fra 1970. Gården drives med en svineproduktion på 50 års
søer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 4 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst. Gården drives sammen med Adelvej 71.
ADELVEJ 71, "MASTRUPDAL", FÅRBORG, 6940 LEM.
SVEND JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Adelvej 69.
S.J. overtog gården i september 1967 fra Gerda og Thomas Vejbæk.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. med juletræer.
Stuehuset er opført 1962 efter en brand, også avlsbygningerne nedbrændte i 1962 og
blev genopført med svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med
Adelvej 69.

AGERSBÆKVEJ 8, AGERSBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335005.
TAGE HØJ KRISTIANSEN, politiassistent, født den 14.-8.-1942, søn af Valborg og
Gustav Kristiansen, Lydum, gift den 22.-8.-1964 med Birgit Strægaard Jensen, pæda
gogmedhjælper, født den 15.-8.-1945, datter af Karen og Thorvald Storgaard Jensen,
Nr. Nebel. Parret har børnene: Steen, født den 2.-3.-1965, Tina, født den 14.-5.-1968
og Pia, født den 28.-4.-1970.
T.H.K. overtog gården den 1.-7.-1984 fra Kamma og Harry Jakobsen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 5,2 ha., heraf 1,5 ha. eng. Jorden er udlejet, men ejeren
forventer at drive den fra næste år.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret 1984, kostald, svinestald pg lade er
fra omkring 1900 og ændret til værksted, fyrrum og hestebox i 1984, desuden er der
en garage fra omkring 1955.

AGERSBÆKVEJ 10, "NYGAARD", HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335238.
ESKILD TOFT, gårdejer, født den 9.-8.-1947, søn af Dagny og Gunner Toft, Hee, gift
den 8.-11.-1969 med Birtha Pedersen, håndarbejdslærer, født den 8.-11.-1948, datter
af Esther og Peder Pedersen, Tim. Parret har børnene: Marianne, født d. 12.-4.-1970,
Gunner, født den 25.-2.-1972 og Peder, født den 16.-9.-1978.
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Birtha Pedersen er familieplejer.
Eskild Toft er kvægbrugstekniker
ved Ringkøbing Landboforening
og har været på Dalum Land
brugsskole. Han overtog gården i
august 1969 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 4. generation på
gården, som kom i familiens eje
i 1863.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
51 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og
der er lejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført 1817 og re
staureret 1977, kostalden fra 1942 er tilbygget flere gange, senest i 1983, svinestalden
fra 1959 er ændret til værksted i 1989, laden fra omkring 1900 er bygget af skibstømmer fra et strandet skib, der blev opkøbt i Norge og sejlet til Søndervig, hvor man
lod det strande og derefter hugget op til bygningstømmer, maskinhuset er fra 1980,
foderhuset 1975 og der er indendørs køresilo. Gårdens besætning er på 13 ammekøer,
10 ungdyr og 30 slagtekalve, Limousine og krydsninger. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn, ærter, raps, græsfrø og industrikartofler. Der er 2 traktorer, lagersilo,
kold lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AGERSBÆKVEJ 13, BJERGLAND, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335216.
KAJ SMEDEGAARD, gårdejer, født den 22.-1.-1950, søn af Margrethe og Jens Smedegaard, Ulfborg Kirkeby, gift den 16.-9.-1972 med Karen Marie Brunsborg, assistent,
født den 28.-8.-1951, datter af Johanne og Frede Brunsborg, Ulfborg. Parret har
børnene: Keld, født den 20.-12.-1973 og Klaus, født den 18.-4.-1975.
K.S. overtog gården den 1.-5.-1982 fra Poul Knudsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 8,9 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret 1988/89, lade og maskinhus er fra omkring
1950. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der
er 2 traktorer og 1 vindmølle. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

AGERSBÆKVEJ 14, AGERSBÆK,
6950 RINKØBING, tlf. 97-335474.
FLEMMING HØJHUS JEPPESEN,
forstander, født den 13.-1.-1959,
søn af Nora og Niels Jeppesen,
Nørrehede, gift den 30.-9.-1978
med Anette Krejbjerg, dagplejer,
født den 18.-4.-1961, datter af
Esther og Anton Krejbjerg, Lem.
Parret har børnene: Claus, født
den 19.-12.-1978, Johanne, født
den 15.-9.-1982 og Signe, født
den 16.-8.-1985.
F.H.J. er forstander på en døgninstitution. Han overtog gården den 1.-7.-1987 fra Ib
Sig. Ejendomsskyld 600.000. Areal 13,8 ha., 6 ha. er frasolgt.
Stuehuset er opført 1907 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra 1907 er
ombygget til får og kødkvæg, lade opført 1907 samt maskinhuse 1907 og 1938. Går
dens besætning er på 2 ungkreaturer af racerne Jersey og Limousine, desuden er der 6
moderfår af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AGERSBÆKVEJ 16, AGERSBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335125.
NIELS KRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer, født den 10.-9.-1913, søn af Marie og Henrik
Jakobsen, Torsted, gift den 12.-11.-1940 med Kirstine Pedersen Gammelgaard, født
den 6.-10.-1914, datter af Ane og Jens Chr. Pedersen Gammelgaard, Vedersø. Parret
har datteren Anne Marie, født den 19.-1.-1945.

-187Kirstine Pedersen døde i 1984.
Niels K. Jakobsen overtog gården
den 1.-11.-1940 fra Magnus Lau
ridsen.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt ialt
22 ha.
Stuehuset er opført for ca. 100
år siden, kostald og svinestald er
ligeledes 100 år gamle, hønsehus
opført 1957, lade 1945 og ma
skinhus 1955. Gården drives med
en besætning på 4 årssøer, der
produceres ca. 75 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
AGERSBÆKVEJ 20, AGERSBÆK,
6950 RINGKØBING, tlf. 97335439.
HENRY V. JENSEN, fisker, født
den 26.-1.-1932, søn af Julie og
Jens M. Jensen, faderen døde, da
H.V.J. var 2 år og moderen gif
tede sig igen med Kristian Kir
keby. H.V.J. bor sammen med
Agnes Jørgensen, assistent, født
den 17.-3.-1920, datter af Jensine og Marius Jørgensen (Eskebjerg), Thorup. Parret har sønnen Mogens, født den
16.-6.-1946.
H.V.J. har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i juli 1971 fra sin
stedfar, Kristian Kirkeby, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1914.
Ejendomsskyld 525.000. Areal 15,2 ha., heraf 1 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1976, kostald opført 1960 og maskinhus 1976.
Gårdens besætning er på 20 moderfår samt lam, alle af racen Texel. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
AGERSBÆKVEJ 22, "AGERBÆKSGAARD", AGERSBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335505.
HANS BYSKOV JEPPESEN, gårdejer, født den 22.-5.-1965, søn af Ruth og Vagn Jep
pesen, Torsted.
H.B.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1988 fra
Jens Gylden Buch.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 9 ha. skov. Des
uden er der lejet 18 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1984, der er bygget 2 svinestalde i 1911, de
er opført efter en brand, lade opført 1911 samt maskinhuse 1976 og 1978. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, korn og frøgræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
udmugningsanlæg, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet og der er 1 medhjælper på gården, som drives sammen med
Holstebro vej 101 og Jens Bjerg Thomsensvej 6.
AGERSBÆKVEJ 26, "AGERSBÆK DAMBRUG", AGERSBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-335658.
ANDERS LANGBALLE ANDERSEN, dambruger, født den 10.-7.-1955, søn af Anne
Marie og Gunner Andersen, Hil, gift den 16.-8.-1986 med Hanne Hansen, medhjælpen
de hustru, født den 29.-6.-1959, datter af Inge Marie og Chresten Hansen, Houvig.
Parret har børnene: Kim, født den 6.-12.-1986 og Helle, født den 29.-5.-1988.
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Stuehuset er opført i 1990. Foderhus og værksted er fra 1964. Gården drives med
dambrug, der produceres ca. 60 tons. Plante produktionen salgsafgrøde er græs og
tagrør. På gården er der en traktor og en fodertruck.
ANDBÆKVEJ 1, KOLSTRUP,
6940 LEM, tlf. 97-341204.
GUDMUND RASMUSSEN, gårdejer,
født den 21.-7.-1923, søn af Ma
rianne og Aage Laurids Rasmus
sen, Kolstrup.
G.R. er avisudbringer, han over
tog gården fra sin far Aage L.
Rasmussen, som købte gården i
1918. Areal 13 ha. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1918 og
løbende restaureret. Kostald, svinestald og lade er opført af flere gange og udvidet
flere gange. På gården er der en traktor.

ANDBÆKVEJ 5, "LILLE KOL
STRUP", KOLSTRUP, 6940 LEM,
tlf. 97-341313.
ANTHON GANER KREJBERG,
gårdejer, født den 4.-12.-1929,
søn af Signe og Jens Ganer Krejberg, Nr. Vognbjerg, gift den
23.-4.-1955 med Esther Morten
sen, født den 3.-10.-1933, datter
af Jane og Gerhardt Mortensen,
GI. Dejbjerg. Parret har børnene
Inge Merete født den 17.-10.1956, Anker født den 11.-6.-1958,
Anette født 18.-4.-1961, Conny født den 7.-4.-1963, og Birgitte født den 19.-6.-1969.
A.G.K er maskinarbejder, han har været på Haslev Landbrugsskole og er kasserer ved
Lem Syd Sogns kirke. Han overtog gården den 1.-3.-1955 fra Niels Jensen Birk, gården
er udstykket fra "Kolstrup" omkring 1905. Ejendomsskyld 720.000. Areal 16,5 ha., der
er tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1905/06 og er løbende restaureret. Kvægstaldende er fra 1905/06
og 1959, svinestald fra 1963 og ombygget til ungdyr omkring 1972, staklade fra 1962,
lade fra 1959 er ombygget til kostald i 1968 og maskinhuset er fra 1978. Gårdens
besætning er på 10 stk. får. På gården er der 2 traktorer og et rørvandingsanlæg.
ASTRUPVEJ 4, "ASTRUPGAARD",
HVINGEL, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335122.
SVEND KROGH, isolatør født
den 31.-3.-1937, søn af Mariane
og Carl Frederik Krogh Struer,
gift den 3.-10.-1980 med AnnaKirstine Jensen, husmor født den
25.-06.-1942, datter af Kirsten
og Arne Jensen, Heager. Parret
har børnene Gert født den 10.8.-1959, Bente født den 22.-1.1962, Flemming født den 26.12.-1964, Liselotte født den 09.-1.-1967 og Kirsten født den 21.4.-1969.
S.K. driver forretning fra ejendommen, han overtog gården den 1.-11.-1979 fra
Visholm Thomsen.
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beplantet med juletræskultur. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1979, det gamle stuehus fra omkring 1800 anvendes til værksted
og lagerrum, desuden er der et lager fra 1979 og redskabsrum fra 1979.

ASTRUPVEJ 6, HVINGEL, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-335256.
MARIE GRAVESEN, født den 13.4.-1929, datter af Karen og Jens
Christian Nielsen, Hvingel, gift i
januar 1953 med Charles Grave
sen, født den 22.-3.-1932, søn af
Anna Margrethe og Christian Pe
der Gravesen, Ølstrup. Parret
har børnene Anna Margrethe,
født d. 27.-3.-1953 og Niels Kri
stian, født den 25.-8.-1957.
M.G. har hjemmearbejde for E.V. metal i Ringkøbing.
C.G. døde den 5.-11.-1982. Han overtog jorden i efteråret 1959 fra T.H. Pedersen, der
blev bygget et statshusmandsbrug af C.G.. Areal 22 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1960 og er løbende restaureret. Kostald, svinestald og lade er
fra 1960. På gården er der en traktor.
ATTENAGREVEJ 1, HJØLLUND,
ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING,
tlf 97-346203.
NIELS JØRGEN PEDERSEN,
gårdejer, født den 26.-4.-1955,
søn af Marie og Knud Pedersen,
Kvong, gift den 12.-6.-1982 med
Inge Elise Due, bibliotekar, født
den 14.-5.-1956, datter af Sonja
og Knud Due, Horsens. Parret
har børnene Jes, født den 18.-2.-1982, Per, født den 26.-5.-1984
og Anders, født den 25.-6.-1987.
N.J.P. har været på Borris og Bygholm landbrugsskole. Han overtog gården i september 1982 fra Christian Slot Christensen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 30 ha. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret i 1988. Svinestalden fra 1980 er
tilbygget i 1987, laden fra 1988, maskinhus fra 1984, der er gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 650 Årssøer, der sælges ca. 14.000 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rug. På gården er der 2 traktorer,
automatisk vådfodringsanlæg samt blandeanlæg og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. Der er 3 fultids og 1 halvtids medhjælper, der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Attenagrevej 7-11.

ATTENAGREVEJ 7, "BRATBJERGGAARD", ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING.
NIELS JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, omtales under Attenagervej 1.
N.J.P. overtog gården i oktober 1984 fra Lars Mikkelsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret i 1983. Der er bygget 2 svinestalde i
1978, desuden er der ældre svinestald fra 1920, hvor også laden er fra. Gården drives
med en svineproduktion på 7.400 stk., der er automatisk vådfodringsanlæg og gylle
anlæg, desuden er der gastæt silo på gården og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Gården drives sammen med Attenagrevej 1 og 11.
ATTENAGREVEJ 9, "GAMMELGAARD", ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-346120.
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den 30.-1.-1934, søn af Karen og
Jens Bukholt, Lem, gift den 15.10.-1960 med Ingeborg Kirk, hus
mor, født den 30.-9.-1938, dat
ter af Margrethe og Ejner Kirk,
Lem. Parret har børnene Karen
Margrethe, født den 14.-7.-1961,
Jens, født den 13.-03.-1965 og
Frida, født den 2.-1.-1970.
E.B.har været på Borris Land
brugsskole, han overtog gården
den 1.-11.-1964 fra Vagn Søndergaard. Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 60 ha. Heraf tilkøbt 9,5 ha., der er 7,5 ha. eng.
7,5 ha. eng er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Kostalden fra 1914 er ændret til
svinestald i 1975, svinestaldene er fra 1966 og 1983, laden fra 1914 er ændret til svinestald og foderhus med kornsilo, maskinhusene er fra 1955 og 1984. Gården drives
med en svineproduktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1.300 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
lagersilo og varmt luftstørreri samt halmfyr.

ATTENAGREVEJ 11. "HEGNSGAARD", ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING.
NIELS JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, omtales under Attenagrevej 1.
N.J.P. overtog gården i april 1987 fra Thorvald Andersen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1920. Svinestalden fra 1920 er moderniseret i 1986, laden er fra
1920 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.600 stk.
Gården drives sammen med Attenagrevej 1 og 7.
ATTENAGREVEJ 13, "DAMGAARD", ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346205.
VAGN OVE KNUDSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1957, søn af Ingeborg og Martin
Knudsen, Nørhede, gift den 18.-3.-1981 med Lis Møller Iversen, medhjælpende hustru,
født den 28.-3.-1959, datter af Esther og Anker Iversen, Hover. Parret har børnene
Rikke, født 14.-1.-1984 og Lene, født den 29.-05.-1986.
L.M.I. er uddannet børnehavepædagog.
V.O.K. har været på Borris og Lægaard landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-3.-1983 fra Niels Jørgen Graversen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 1,5 ha. skov og 2
ha. eng. Der er lejet 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1921 og tilbygget og restaureret i 1987, kostalden er fra 1960 og
tilbygget i 1977, ungdyrstald fra 1964, laden er renoveret i 1987, maskinhuset er fra
1989, desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 58 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM. På
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 gastæt kornsilo og
halmfyr. Der er 1 fast medhjælper i sommerperioden.

ATTENAGREVEJ 15, "NYGAARD",
DEGNEBOLIGEN, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-346047.
EGON SKOVBJERG THOMSEN,
godsejer, født 4.-1.-1961, søn af
Herdis og Kristian Skovbjerg
Thomsen, Degneboligen.
E.S.T. er maskinpasser på Tørre
centralen Vestjylland, han har
været på Borris landbrugsskole
og overtog gården i marts 1988
fra sin far Kristian Skovbjerg
Thomsen, som købte den i 1968.

-191-

Ejendomsskylden 1.000.000. Areal 33 ha., heraf 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1933 og er løbende restaureret. Kostalden er fra 1951, svinestald
og maskinhus 1958 og desuden er der en ældre lade. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
pillegræs og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo og varm
luft tørreri.
ATTENAGREVEJ 17, "ØSTERGAARD", DEGNEBOLIGEN, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-346184.
KRISTIAN HOUNISEN LARSEN,
gårdejer, født den 4.-3.-1953,
søn af Maren og Thorvald Lar
sen, Stadil.
K.H.L. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog går
den 1.-10.-1979 fra Birthe og
Gerhard Borch Nielsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
29,7 ha.
Stuehuset er opført i 1940 og tilbygget 1975. Gården brændte i 1958 og blev genopført
med svinestald og lade, svinestalden fra 1968 er tilbygget i 1980, maskinhuset er fra
1947 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin og resten ca. 2.100 sælges som torvegrise. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
lagersilo, 1 varm luft tørreri og 1 halmfyr. Der er en skoledreng til hjælp og der
bruges en del maskinstation.
ATTENAGREVEJ 18, "DAMGAARD", ØLSTRUP, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-346197.
MOGENS PEDERSEN, gårdejer,
født den 5.-10.-1955, søn af Es
ther og Henrik Pedersen, Holms
land, gift den 15.-3.-1980 med
Birgit Stokholm, medhjælpende
hustru, født den 2.-2.-1959, dat
ter af Anna og Niels Juhl, Stadil.
Parret har børnene: Mads, født
den 18.-3.-1979, Line, født den

12.-7.-1984 og Jens, født den 10.-10.-1988.
M.P. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården i april 1979
fra Aksel Korsholm.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 7 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1989. Kostalden fra 1951 er ændret i 1980, samme år blev der
bygget spalte stald, ny kostald i 1986, maskinhuset i 1985, foderhuset i 1982, og
desuden er der indendørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 100 årskøer og 130 ungdyr af racen Jersey. På gården er der 3 traktorer, 1 van
dingsmaskine og 1 automatisk kraftfoderanlæg. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
ATTENAGREVEJ 19, DEGNEBOLIGEN, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346081
RICHARD BORCH, gårdejer, født den 23.-1.-1927, søn af Emilie og Laurids Borch,
Degneboligen, gift den 20.-10.-1951 med Marie Habekost, husmor, født den
22.-5.-1924, datter af Inger og Christian Habekost, Sdr. Omme. Parret har børnene:
Inger, født den 3.-1.-1953, Arne, født den 22.-6.-1962 og Poul, født den 7.-1.-1964.
R.B. overtog gården i 1952, da den blev udbygget som statshusmandsbrug fra "Østergaard". Ejendomsskyld 730.000. Areal 11,5 ha.
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ført i 1952 og løbende restau
reret. Ko- og svinestald fra 1952
er senere tilbygget en farrrestald
i 1972, kostalden er ændret til
svin i 1979 og laden er fra 1952.
Gården drives med en svinepro
duktion på 35 årssøer, der sæl
ges ca. 700 smågrise, desuden er
der 1 ammeko og 1 slagtekalv,
det er krydsninger. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. På
gården er der 1 traktor og der bruges en del maskinstation.
ATTENAGREVEJ 24, "LANGEDALGAARD", LANGEDAL, 6950 RINGKØBING, tlf.
97.-343396.
JØRGEN LYKKE PEDERSEN, gårdejer, født den 26.-11.-1959, søn af Birtha og Knud
Lykke Pedersen, Ølstrup, gift den 11.-6.-1988 med Hanne Marie Nielsen, sygehjælper,
født den 7.-4.-1961, datter af Ketty og Harald Pagaard Nielsen, Skjern. Parret har dat
teren Louise født den 25.-5.-1986.
J.L.P. har været på Borris og Lægaard landbrugsskole, han overtog gården den
28.-8.-1985 fra Karoline og Svend Aage Christiansen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 18,3 ha. og der er forpagtet 35 ha..
Stuehuset er opført 1920 og tilbygget i 1989. Svinestald og lade er fra 1920,
farrestald fra 1986, slagtesvinestald, løbestald, ungsvinestald og maskinhus er fra 1989
og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges
ca 300 smågrise og 2.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og automatisk våd fodringsanlæg
samt gasttæt silo. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

BAKVEJ 1, "NEDER DYKJÆR",
BJERREGAARD, 6990 ULFBORG,
tlf. 97.331374.
MARIE DYKJÆR født den 21.11.-1904, datter af Lene og Niels
Christian Dykjær, Vedersø.
M.D. er uddannet syerske. Hun
overtog gården fra sin mor Lene
Dykjær. Ejendommen blev flyttet
i 1914 efter en brand. Areal 5,5
ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og
løbende restaureret. Ko og svinestald samt lade er fra 1914.
BAKVEJ 3, BJERREGAARD, 6990 ULFBORG, tlf. 97-3310117.
EJVIND NYMARK, husmand, født den 28.-2.-1922, søn af Kirstine og Peder Nymark,
Vester Tim, gift den 24.-10.-1954 med Maja Juulsgaard, husmor, født den 7.-12.-1929,
datter af Ellen og Jens Juulsgaard, Vedersø. Parret har børnene: Jens, født den
20.-12.-1954, Peder, født den 25.-12.-1957, Ellen Kirstine, født den 16.-12.-1959 og
Tove, født den 4.-3.-1969.
E.N. overtog gården i 1953 fra Karl Nielsen (Smed). Tidligere var der landsbysmedie
på gården.
Areal 7 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1972, det gamle stuehus er omkring 100 år gammel. Ko og svine
stald er fra 1913, lade fra 1956, maskinhus fra 1955 og staklade fra 1960. På gården
er der en traktor.
BAKVEJ 4, VEDERSØ, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331148.
ANDREAS BACH, gårdejer, født den 16.-12.-1948, søn af Anna og Evald Bach,
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Edith og Karl Viggo Blæsbjerg, Vemb. Parret har børnene: Hedi, født den 8.-11.-1966,
Susan, født den 4.-6.-1968, Lill, født den 12.-2.-1980 og Anders, født den 8.-4.-1989.
A.B. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1983 fra sin
far Evald Bach.
Areal 17,4 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Kostald og lade er fra 1962,
kostalden er tilbygget i 1978, svinestald fra 1987 og maskinhus fra 1984. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer og 40 ungdyr af blandet race, svinepro
duktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Desuden er der 2
Shetlands ponyer. På gården er der 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.

BAKVEJ 5, VEDERSØ, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-331038.
JENS CHRISTIAN LARSEN, land
mand, født den 25.-10.-1916, søn
af Nanna og Niels Christian Lar
sen, Tarp, gift den 10.-5.-1942
med Else Sig, husmor, født den
2.-3.-1920, datter af Marie og
Jakob Sig, Ulfborg Kirkeby. Par
ret har børnene: Ingrid, født den
2.-7.-1942, Kaj, født den 12.-10.1943, Christian, født den 6.-4.1945, Marie, født den 11.-3.1947, Jakob, født den 16.-10.-1948 og Nanna, født den 7.-10.-1952.
J.C.L. overtog gården i marts 1942 fra Aksel Pedersen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført for ca. 200 år siden og løbende restaureret. Kostalden har samme
alder som stuehuset. Gårdens besætning er på 8 årskøer samt opdræt, det er en blan
det besætning. Der bruges en del maskinstation.

BAKVEJ 9, VEDERSØ, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-331312.
EJNAR PEDERSEN, gårdejer,
født den 5.-5.-1923, søn af Mari
anne og Ole Andreas Pedersen,
Vedersø, gift den 18.-5.-1949
med Ingeborg Marie Jensen, hjem
mehjælper, født den 18.-3.-1927,
datter af Maren og Kresten Jen
sen, Vedersø. Parret har børnene:
Egil, født den 22.-2.-1950, tvillin
gerne Tove og Inga, født den

13.-11.-1952 samt Marianne, født den 26.-1.-1960.
E.P. overtog gården 1.-4.-1949 fra Frede Graversen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, tilbygget og restaureret i 1961. Alle udbygningerne
bestående af kostald, svinestald og lade er fra 1961. Gårdens besætning er på 10
ungkreaturer af racen RDM, desuden produceres 90 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 1 traktor, der bruges en delmaskin
station.
BAKVEJ 11, "Æ BAK", BJERREGAARD, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331269.
HENRY MOURIDSEN, gårdejer, født den 15.-7.-1931, søn af Maren og Mourids Mouridsen, Bjerregaard, gift den 9.-11.-1985 med Ruth Madsen, medhjælpende hustru, født
den 9.-10.-1938, datter af Gerda og Mads Madsen, Feldborg. Parret har børnene:
Svend, født den 18.-3.-1961 og Ole, født den 29.-3.-1963.
H.M. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-ll.- 1954 fra sin
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Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 41 ha., der er 12 ha. plantage,
tørvegrave, eng m.v.
Stuehuset er opført i 1921 restaureret og tilbygget i 1988. Kostalden fra 1921 er til
bygget flere gange, svinestald fra 1921, lade fra 1975 og maskinhus fra 1980, der er
gylletank. Gärden drives med en svineproduktion pä 25 årssøer, der produceres ca. 500
slagtesvin årligt, desuden er der 15 ammekøer og 1 tyr + opdræt, det er en blandet
besætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, kold lufts tørreri og træfyr.

BIRKKJÆRVEJ IC, BIRKKJÆR, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335397.
LAURA AABERG, gårdejer, født den 13.-6.-1925, datter af Anne Margrethe og Kri
stian Peder Gravesen, Ølstrup, gift den 14.-7.-1946 med Helge Aaberg, født den
2.-1.-1925, søn af Marie og Christian Aaberg, Spjald. Parret har børnene: Annelise,
født den 12.-7.-1944, Leif, født den 25.-9.-1948, Svend Erik, født den 23.-9.-1954,
Gitte, født den 8.-7.-1957 og Egon, født den 14.-9.-1961.
H.Aa døde i 1963, han overtog jorden i 1953 og byggede ejendommen som statshus
mandsbrug.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 12 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1953 og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra 1953 er
ændret til svinestald i 1972 og maskinhuset er fra 1955.
BIRKKJÆRVEJ 6, "TOVSTRUP", HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335204.
PEDER SAND PEDERSEN, landmand, født den 18.-9.-1939, søn af Mette og Peder
Sand Pedersen, Husby Klit, gift den 14.-5.-1966 med Grethe Kjærgaard Graversen,
husmor, født den 14.-5.-1945, datter af Marianne og Gravers Kjærgaard Graversen,
Vedersø. Parret har børnene: Per, født den 1.-11.-1964, Bodil, født den 17.-4.-1967,
Mette, født den 14.-11.-1969 og Karin, født den 14.-6.-1972.
P.S.P har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1966 fra
Richard Poulsen. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 54 ha., der er
20 ha. hede og krat.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1972. Ko- og svinestald er gennemrestaureret fra
1973 til 1979 og der blev bygget lade i 1979. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. På gården er der 2 traktorer og
halmfyr. Der bruges en del maskinstation.

BJERG VEJ 1."NYBJERG", ØSTER
LEM, 6940 LEM, tlf. 97-341017.
ANTON BUKHOLT, gårdejer,
født den 15.-4.-1942, søn af Ka
ren og Jens Bukholt, Øster Lem,
gift den 15.-4.-1976 med Bente
Nørgaard Sørensen, medhjælpen
de hustru, født den 10.-6.-1954,
datter af Ester og Ingemand Nør
gaard, Spjald. Parret har børne
ne: Carsten, født den 9.-3.-1977
og Jens, født den 28.-9.-1979.
A.B. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing-Ulfborg Egnens Landbofor
ening og er formand for planteavlsudvalget. Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra sin
far Jens Bukholt, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.700.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1976. Kostalden er fra 1952, svinestalde fra 1979-1980, maskin
hus fra 1974, laden er af ældre dato og der er bygget minkhaller 1959-1986,desuden er
der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk.
årligt, desuden er der en minkbestand på 1.100 tæver. Planteproduktionens salgsafgrø
der er raps, ærter og kartofler. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærske samt
specialmaskiner til drift af minkfarm. Der er 1 fast medhjælper.
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NYGAARD" , STADIL, 6980
TIM, tlf. 97-331161.
ERIK ANDREASEN, gårdejer,,
født den 11.-3.-1937, søn af Fri
da og Jens Christian Andreasen,
Hald, gift den 25.-3.-1962 med
Marie Jensen, født den 22.-2.1941, datter af Helga og Ejner
Jensen, Stadil. Parret har bør
nene: Kaj, født den 16.-8.-1962,
Lis, født den 22.-1.-1964, Mo
gens, født den 23.-11.-1967, Asger, født den 16.-2.-1970 og Jesper, født den 25.10.-1975. E.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-3.-1962 fra Jeppe Svendsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864, restaureret og tilbygget i 1972. Kostalden fra 1952 er
ændret til svinestald i 1978, svinestald fra 1974, laden fra 1952 er ændret til
svinestald i 1964 og maskinhuset er fra 1972. Gården drives med en svineproduktion
på 70 SPF årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 lagersilo og 1 halmfyr. Gården
drives sammen med Skelmosevej 32.

BJERREGÄRDVEJ 17, "DYBKÆR",
BJERREGÄRD, 6980 TIM, tlf.
97-331460.
NIELS ESPER HALKJÆR KAMP,
gårdejer, født den 30.-9.-1957,
søn af Ellen og Kristian Kamp,
Kamp, gift den 14.-7.-1985 med
Else Trabjerg, sygeplejerske, født
den 30.-7.-1960, datter af Meta
og Mads Trabjerg, Torsted. Par
ret har datteren Anne, født den
21.-8.-1986.
N.E.H.K. har været på Grinsted
Landbrugsskole, han er medlem af bestyrelsen i Tim Enge Afvandingslaug. Han over
tog gården i marts 1989 fra Henry Graversen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf 4.5 ha. mose og 1,5 ha.eng.
Stuehuset er opført i 1906 og restaureret i 1989. Kostalden er fra 1966, ungdyrstald
og lade fra 1964, laden er tilbygget i 1973, maskinhuset fra 1966 er tilbygget i 1976,
foder- og maskinhus er fra 1982 og desuden er der gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 32 årskøer, 45 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SPM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. På gården er der 2 traktorer, andel af mejetærske,
1 rundballepresser, lager silo og evarm luft tørreri. Der er 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.
BJERREGÄRDVEJ 19, "LILLE
BJERREGAARD", VEDERSØ,
6980 TIM, tlf. 97-331128.
TJALMA TRANKJÆR, gårdejer,
født den 27.-1.-1928, søn af Elonora og Jeppe Trankjær, Veder
sø, gift den 16.-4.-1955 med Lil
ly Bundgaard, husmor, født d.
16.- 4.-1936, datter af Ingeborg
og Kresten Bundgaard, Sæby.
Parret har børnene: Jytte, født
d. 2.-6.-1957, Preben, født d.
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T.T. har været pä Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1958 fra sin
far Jeppe Trankjær.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. eng. Der er
lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1864, det er tilbygget og restaureret i 1974. Kostalden er fra
1959, ungkreaturstald og maskinhus er fra 1977, der er kørelade over staldbygningen.
Gården drives som alsidigt landbrug, med en kvægproduktion på 18 årskøer, 27 ungdyr
og 28 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 15 årssøer og der sælges
ca. 250 smågrise. På gården er der 3 traktorer, der bruges en del maskinstation.

BJERREGÄRDVEJ 36, "VILDKJÆRGAARD", BJERRREGÄRD, 6980 TIM, tlf.
97-331166.
HANS PEDERSEN, gårdejer, født den 18.-8.-1934, søn af Marianne og Richard Peder
sen, Opstrup, gift den 30.-11.-1957 med Karen Kirstine Dalsgaard, husmor, født den
15.-10.-1937, datter af Jenny og Christian Jensen Dalsgaard, Alrum. Parret har bør
nene: Lisbeth, født den 15.-10.-1956, Ragnhild, født den 20.-6.-1958, Jan, født den
18.-10.-1960 og døde den ll.-ll.- 1981, Steen, født den 22.-7.-1964 og Michael, født
den 7.-1.-1968.
H.P. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra
Kresten Kabel Pedersen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. eng. Der er
forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1975. Kostalden fra omkring 1920
er ombygget og udvidet flere gange, ungdyrstald er fra 1969 og lade fra 1978. Gården
drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 100 ungdyr og 50 slagtekalve af racen
SDM. På gården er der 3 traktorer. Der er en fast medhjælper, der bruges en del
maskinstation.
BJERREGÄRDVEJ 38, "BJERREGAARD", VEDERSØ, 6990 ULSTRUP, tlf. 97-331163.
SVEND RICHARD NØRGAARD, gårdejer, født den 2.-11.-1919, søn af Johanne og
Johannes Nørgaard, Vedersø, gift den 20.-5.-1947 med Kirstine Sørensen født den
15.-8.-1925, datter af Krestine og Søren Peder Sørensen, Vedersø. Parret har børnene:
Birthe, født den 30.-6.-1949, Leo, født den 5.-12.-1950 og Else, født den 5.-6.-1958.
S.R.N. overtog gården den 1.-4.-1947 fra sin far Johannes Nørgaard.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 4 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Kostalden fra 1959 er ændret til
svinestald i 1979, lade fra 1912 og maskinhus fra 1924 og 1975. Gården drives med en
svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 250 stk. slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærske, 1
lagersilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BORKVEJ 5, "LILLE NOKLIT", NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97- 330100.
Kristian Pedersen, landmand, født den 14.-3.-1923, søn af Maren Venø og Ingvard
Pedersen, Ringkøbing, gift den 6.-4.-1944 med Meta Gade Lauridsen, husmor,, født
den 14.-6.-1922, datter af Marie og Jens Gade Lauridsen, Thorsted. Parret har bør
nene: Svend Erik, født den 22.-7.-1944, Kjeld, født den 17.-5.-1947, Villy, født den
1.-11.-1948, Verner, født den 19.-5.-1951, Vagn, født den 19.-5.-1951 og død i 1968 og
Arne, født den 21.-11.-1953.
K.P. overtog gården den 1. december 1946 fra Tage Thomsen.
Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 3 ha. plantage. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1949 efter en brand, det er restaureret og tilbygget i 1969. Ko
og svinestald fra 1949 er tilbygget i 1959, kartoffelhus fra 1971 og maskinhus fra
1966. På gården er der 2 traktorer, 1 lagersilo, 1 halmfyr og anparter i en vindmølle,
der står på ejendommen.
BORKVEJ 7, " NOKLIT", NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330059.
JØRGEN HANSEN, gårdejer, født den 29.-8.-1916, søn af Ane Marie og Hans Hansen,
No, gift den 4.-3.-1960 med Else Nielsen, husmor, født den 3.-3.-1926, datter af Signe
og Jørgen Nielsen, Thorsted. Parret har børnene: Jonna, Hans, Erna og Karl.
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Jørgen Hansen har været på Bor
ris Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-1.-1946 fra sine
forældre Ane Marie og Hans Han
sen, gården har været i slægtens
eje gennem flere generationer
helt tilbage til 1766.
Ejendomsskyld 800.000. Areal
38,5 ha., heraf 10 ha. skov og
hede. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1904 og
løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1965, desuden er
der en garage og lade fra 1904, maskinhus fra 1982. På gården er der 1 traktor, 1
lager silo og 1 træfyr.

BORKVEJ 8, "KÆRGAARD", NO,
6950 RINGKØBING, tlf. 97330065.
HENNING BRAMSTRUP MIKKEL
SEN, gårdejer, født den 24.-8.1940, søn af Esther og Laurids
Mikkelsen, Grønbjerg, gift den
23.-11.-1961 med Lis Halkjær,
hjemmehjælper, født den 20.-2.1942, datter af Helga og Henry
Halkjær, Grønbjerg. Parret har
børnene: Bodil født den 28.-5.1962, Børge født den 18.-3.1964 og Britta født den 28.-12.-1969.
H.B.M. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra
Jens Kjær Olesen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt ialt 16 ha., der er 3 ha. skov.
Der er lejet 30 ha.
Stuehuset er opført for omkring 100 år siden og det er løbende restaureret. Kostalden
er ombygget i 1973 og ændret til svinestald i 1980, samme år blev der bygget maskin
hus, svinestalden fra 1920 er ombygget i 1987 og laden er ca. 100 år gammel. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt, desuder er der 4 heste af
racen OX Araber. Planteproduktionen salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. På går
den er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinkleranlæg, 1 udmugningsanlæg, 1 lager
silo, 1 varmt luft tørreri og 1 halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
BORKVEJ 16, NO, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-330073.
PEDER PROVSTGAARD NIEL
SEN, gårdejer, født den 28.-10.1933, søn af johanne og Jens
Provstgaard Nielsen, No, gift
den 12.11.-1955 med Kamma
Madsen, medhjælpende hustru,
født den 20.-11.-1930, datter af
Cecilie og Jacob Madsen, Brejning. Parret har børnene: Johan
ne, født den 19.-4.-1956, Bente,
født den 27.-1.-1958, Inga, født
den 15.-4.-1960, Esther, født den 30.-5.-1963 og Jens, født den 5.-3.-1965.
P.P.N. overtog gården den 1.-11.-1955 fra Christian Schmidt.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 23 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er af ældre dato, det er til- og ombygget i 1972. Ko og svinestald er
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lagerrum fra 1970 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en SPF slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt, desuden er der 60 slagtekalve af tunge racer årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, 1
lagersilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BORKVEJ 18, NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330236
MARTHA OG SØREN LAUBJERG, gartner, født den 12.-11.-1957, søn af Kirsten og
Svend Laubjerg, Velling, gift den 16.-4.-1981 med Martha Høj Toft, gartner, født den
7.-4.-1957, datter af Kirsten og Niels Høj Toft, Højmark. Parret har børnene: Johan,
født den 23.-5.-1984 og Jens, født den 9.-1.-1989.
Begge ægtefæller har været på Beder og Søhus gartnerskoler. De overtog gården i
foråret 1981 fra Anders Kamp.
Areal 26 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Den gamle staldbygning fra 1957 er
ændret til kontor og lager, drivhuse fra 1990 er indrettet til havecenter, maskinhuset
er fra 1977. Gården drives som planteskole og frugtplantage. Planteproduktionens
salgsafgrøder er solbær, ribs, hyld, blåbær og æbler samt planter til frugtavl. På
gården er der 1 traktor, 1 vandingsmaskine, 1 plantagetraktor og vejrhøster. Der er 3
medhjælpere på planteskolen.
BRINKVEJ 4, "JUULSGAARD",
VESTER Tim, 6980 TIM, tlf 97333223.
KRISTIAN KIRK, gårdejer, født
den 6.-11.-1925, søn af Esther
og Jens Kirk, Tim, gift den 12.12.-1957 med Grethe Radoor,
født den 14.-3.-1931, datter af
Helga og Thorvald Radoor, Da
vinde. Parret har tvilingerne:
Lajla og Robert, født den
5.-6.-1958, Ole, født den 9.-3.-1961
og Lone, født den 6.-6.-1964.
K.K. har været på Borris Landbrugsskole, han overtog gården i november 1953 fra sin
far Jens Kirk, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 33 ha., heraf 7 ha. eng og 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1928, svinestalden
fra 1955, lade fra 1875 og maskinhus fra 1949. Gården drives med en kvægproduktion
på 15 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDN, desuden produceres der 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er fabrikskartofler. På gården er
der 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.
BRINKVEJ 6, "BRINK", VESTER
TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333204.
OVE VERNER OLESEN, gårdejer,
født den 7.-7.-1939, søn af Ma
ren og Olav Olesen, Vester Tim,
gift den 6.-6.-1963 med Jenny
Rejkjær, medhjælpende hustru,
født den 19.-12.-1939, datter af
Nanna og Ingvard Rejkjær, Tim.
Parret har børnene: John, født
den 10.5.-1963, Dorte, født den
30.-7.- 1967 og Helle, født d.
9.-9.-1972.
O.V.O. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1963 fra
sin far Olav Olesen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55,6 ha., heraf 11 ha. skov, hede og eng.
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Gården brændte i 1905 og blev genopført med et stuehus som løbende er restaureret.
Desuden blev der bygget kostald og lade, kostalden er senere udvidet og ombygget,
senest i 1973, hvor også laden blev restaureret, svinestald fra 1963 og maskinhuset fra
1955 og 1984, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
50 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM, der produceres 320 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsma
skine, og 1 plansilo. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
BYVEJEN 49, "JUELSEJE", ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346021.
NIELS KJÆRGAARD, gårdejer, født den 26.-11.-1932, søn af Dorthea og Anders
Kjærgaard, Ølstrup, bor sammen med Emmy Kristensen, sognegårdsværtinde, født den
25.-1.-1932, datter af Maren og Jens Peder Nielsen, Vedersø.
N.K. har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog gården i november
1977 fra sin far Anders Kjærgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 78,2 ha., heraf 7 ha. skov og 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1926 og løbende restaureret. Kostaldene er fra 1926 og 1954,
laden er fra 1926 og maskinhuset fra 1968, alle bygningerne fra 1926 er opført efter
en brand. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt, desuden er
der 40 ungkreaturer, der sælges som kælvekvier af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter, raps og græs til grøntpiller samt rug. På gården er der 2
traktorer, 1 mejetærske, 1 lagersilo, 1 varm luft tørreri og 1 træfyr. Der bruges en
del maskinstation.
BÆKBOVEJ 1, BÆKBO, 6940
LEM, tlf. 97-341740.
BIRGIT MEINER BRUNSGAARD,
reg. revisor, født den 22.-8.-1946,
datter af Cathrine og Peder Meiner Christensen, Bækbo, gift den
4.-11.-1967 med Bent Brunsgaard,
lærer født den 4.-4.-1942, søn af
Marie og Niels Hansen Brunsgaard,
Kalvslund. Parret har børnene:
Peder, født den 3.-9.-1968, Mor
ten, født den 25.-1 1.-1971 og
Lene, født den 11.-5.-1973.
B.M.B. og B.B. overtog gården den 1.-7.-1980 fra Cathrine og Peder Meiner Christen
sen, nuværende ejere er 3. generation på gården, som blev købt af bedsteforældrene i
1915. Gården er blevet bygget i 1905.
Ejendomsskyld 990.000.
Stuehuset er opført i 1905 og restaureret i 1980-1981. Avlsbygningerne nedbrændte i
1946, ko- og svinestald blev genopbygget efter branden, de er moderniseret og
ombygget til svinestald i 1985, laden fra 1946, maskinhuset fra 1989, der er gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgs fgrøder er raps, frøgræsser og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 plansilo, 1
varmt og koldt lufts tørreri. Der bruges maskinstation til høst.

BÆKBOVEJ 4, "BÆKBOGÅRD",
BÆKBO, 6940 LEM, tlf. 97341219.
EYVIND PLAUBORG, gårdejer,
født den 18.-10.-1924, søn af
Levine og Gjøde Madsen Plauborg, Tistrup, gift den 10.-10.1953 med Tove Christiansen,
født den 25.-6.-1933, datter af
Clara og Niels Christiansen, Hee.
Parret har børnene: Inga Merete,
født den 9.-11.-1954, Gjøde,

-200født den 15.-4.-1958, Nina Klara, født den 7.-5.-1963, Anne Bodil, født den
20.-11.-1964 og Niels Christian, født den 30.-11.-1968.
E.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-4.-1964 fra Aksel
Hykkelbjerg. Gården er opstået omkring 1889.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er bort forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1889 og løbende restaureret. Kostalden fra 1912 er restaureret i
1964 og ombygget til svinestald i 1988, laden fra 1889 er delvis indraget til stald i
1964, maskinhus fra 1977. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der
sælges 100 smågrise og 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og hvede. På gården er der 2 traktorer, 1 tårnsilo, 1 varmt og koldt luft
tørreri og der er anparter i Ulfkjær Møllelaug. Der bruges lidt maskinstation.

DALKJÆRVEJ 2, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330132.
BENT FJORDSIDE, gårdejer, født den 7.-1.-1964, søn af Agnes og Erling Fjordside,
Hover, gift den 8.-4.-1989 med Karen Marie Vostrup, medhjælpende hustru, født den
21.-12.-1963, datter af Else og Kaj Vostrup, Hvidesande. Parret har datteren Charlot
te født den 7.-1.-1988.
B.F. har været på Lægaard og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-8.-1989 fra Kaj Andersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1930, tilbygget og restaureret senest i 1985. Svinestalden er fra
1974, klimastald fra 1980, lade fra 1930 og maskinhus fra 1987, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, smågrisene sælges
som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter og raps. På gården er der 2
traktorer, 1 mejetærsker og 1 gastæt tårnsilo.

ENGHOLMVEJ 3, VESTERKÆR, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-343307.
EJVIND MØLLER, smed, født den 7.-11.-1953, søn af Gertrud og Halvor Møller,
Lomborg, gift den 17.-7.-1976 med Birgit Stigaard, ekspeditrice, født den 28.-3.-1956,
datter af Edna og Vagn Stigaard, Nr. Nissum. Parret har børnene: Peter, født den
27.-3.-1979 og Katrine født den 31.-12.-1980.
E.M. overtog gården i januar 1978, fra Karl Brågård. Gården kan føres tilbage til
1900.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 9 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900, ombygget og moderniseret flere gange, senest i 1988.
Kostalden er fra 1900 og laden fra 1931.
ENGHOLMVEJ 6, "ENGHOLM", VESTERKJÆR, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-343129.
AAGE HUSTED, gårdejer, født den 20.-11.-1924, søn af Mathilde og Thomas Husted,
Engholm.
AA.H. overtog gården i juli i 1957 fra sin far Thomas Husted, som købte den i 1919.
Gården fik sin nuværende placering i 1923.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,5 ha. tørvegrave.
Der er forpagtet 3,3 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende moderniseret. Kostalden fra 1923 er udvidet
1959, svinestald og lade fra 1923, laden er ombygget til svinestald i 1962-1963 og ma
skinhuset er fra 1968. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
9 årskøer, 6 ungdyr, 6 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 3 årssøer,
der produceres ca. 35 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg og raps. På
gården er der 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
FJORDSIDEN 1, "LILLEVANG", FJORDSIDEN, 6990 ULFBORG, tlf 97-331376.
THORVALD PEDERSEN, husmand født den 23.-11.-1912, søn af Ane og Jørgen
Pedersen, Fjordsiden, gift den 31.-10.-1946 med Mette Kirstine Brunsborg, født den
25.-4.-1917, datter af Anne og Jørgen Brunsborg, Ulfborg. Parret har børnene: Else,
født den 13.-6.-1948, Ove, født den 11.-2.-1951, Tage, født den 3.-5.-1953 og Bent,
født den 28.-8.-1958.
T.P. overtog gården i november 1946 fra sine forældre Ane og Jørgen Pedersen.
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Areal 5,5 ha., heraf tilkøbt 1,5
ha., der er frasolgt 4,5 ha.
Stuehuset er opført omkring
1850 og løbende restaureret. Koog svinestald samt lade er fra
1952 og maskinhus fra 1959.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 60 stk. årligt.
På gården er der 1 traktor, der
bruges en del maskinstation.
FJORDSIDEN 2, "PERREGAARD",
VEDERSØ, 6990 ULFBORG.
RUNE VESTERGAARD, gårdejer.
R.V. overtog gården den 1. janu
ar 1989 fra Elvin Thorup.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
16,7 ha., heraf 8 ha. eng o.l.
Stuehuset er opført i 1947 og
løbende restaureret. Kostald og
lade er fra 1947, svinestald fra
1965, maskinhus fra 1975 samt
en lukket minkhal. Gården drives
som minkfarm med en bestand
på 40 tæver.
FLYTKÆR 10, "NY FLYTKJÆR",
FLYTKÆR, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-346291.
BENT HANSEN, gårdejer, født
den 16.-12.-1949, søn af Anne
Marie og Egon Jensen, Ølstrup,
gift den 20.-12.-1975 med Mar
git Henriksen, medhjælpende hu
stru, født den 2.-10.-1956, dat
ter af Ingrid og Jens Henriksen,
Ørnhøj. Parret har børnene: Mo
na, født den 14.-9.-1973, Brian,
født den 27.-10.-1974, Leo, født
den l.-l.- 1977, Hedi, født den
23.- 6.-1982 og Peter, født den
25.- 8.-1985.
B.H. overtog gården den 1.-8.-1985 fra Harrv Schmidt.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf 1 ha. skov og 2 ha. eng. Der er lejet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Kostalden fra 1915 er tilbygget i
1950, løsdriftstald fra 1978, svinestald og lade fra 1952, maskinhus fra 1958 og 1974
samt foderhus fra 1988, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 54 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en
årlig slagtes vineproduktion på 1.000 stk. På gården er der 4 traktorer, 1 lagersilo, 1
varm luft tørreri og 1 træfyr. Der er en fast medhjælper og der bruges en del ma
skinstation.

FLYTKÆR 14, "VESTERVANG", FLYTKÆR, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346087.
MORTEN JOHANNES MORTENSEN, husmand født den 5.-10.-1929, søn af Olga og
Andreas Mortensen, Rindum, gift den 19.-10.-1957 med Grethe Husted, medhjælpende
hustru, født den 23.-12.-1936, datter af Meta og Kresten Husted, Rindum. Parret har
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958, Linda født den 11.-1.-1962
og Andreas født den 12.-10.-19.
Grethe Husted arbejder som del
tids syerske.
Morten J. Mortensen har været
på Lægaard Landbrugsskole. Han
overtog jorden i 1957, da den
blev udstykket som statshusmands
brug fra "Gammel Flytkjær".
Gården er opbygget af ejeren.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
35,5 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1,5 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1957, tilbygget og restaureret i 1989. Ko- og svinestald samt
lade fra 1957 er ændret til svinestald i 1977, samme år blev der bygget ny svinestald
og en anden svinestald er fra 1974 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en svi
neproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og rug. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
lagersilo og 1 varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til markarbejdet.

FLYTKÆR 18, "HEDIGAARD",
FLYTKÆR, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-346083.
BENT BISBALLE ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 28.-4.-1950,
søn af Gudny og Jens Østergaard, Rindum, gift den 4.-6.1977 med Lone Leth, medhjæl
pende hustru, født d. 6.-12.1951, datter af Asta og Viggo
Leth, Grenå. Parret har børnene:
Karen, født d. 30.-3.-1980,
Mads, født den 8.-1.-1983 og Jakob, født den 11.-9.-1986.
B.B.Ø. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han har været formand for pelsdyr
avlerforeningen på Ringkøbing egnen, han er i bestyrelsen på Vestjysk Minkfodercen
tral og i bestyrelsen for forsøgsfarm vest. Han overtog gården den 1.-10.-1978 fra
Frederik Knudsen.
Ejendomsskyld 1,600.000. Areal 48 ha., heraf 8 ha. eng og beplantning.
Stuehuset er opført i 1979. Ko- og svinestald samt lade fra 1936 er ændret til pelsrum
og tørrerri fra 1980 til 1988, der er bygget 9 minkhaller på 30 meter og der er 9
minkhaller på 45 meter. Gården drives som minkfarm med en bestand på 1.200 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og frøgræs. På gården er der
2 traktorer, 1 plansilo og 1 varm luft tørreri. Der er en fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.

FAARBORGVEJ 9, "DAMGÅRD",
FÅRBORG, 6940 LEM, tlf. 97361043.
HANS L. PEDERSEN, gårdejer,
født den 5.-2.-1928, søn af Jo
hanne og Julius L. Pedersen, Får
borg, gift den 5.-6.-1954 med
Kirsten Pedersen født d. 16.-2.1934, datter af Karen Meta Ma
rie og Niels Jørgen Pedersen,
København. Parret har børnene:
Ole, født den 22.-2.-1955 og
John, født den 7.-12.-1958.
H.L.P. overtog gården i 1965 fra sin far Julius L.Pedersen, nuværende ejer er 3.
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Ejendomsskyld 950.000. Areal 32,2 ha., heraf 1 ha. plantage og lignende.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Kostald og lade er fra 1923,
svinestalden er fra før 1923, den var oprindelig kostald, maskinhuset er fra 1978.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. På gården
er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kornsilo, 1 varm luft tørreri og 1 halmfyr. Der
bruges lidt maskinstation.

FAARBORGVEJ 11, FÅRBORG,
6940 LEM, tlf. 97-361099.
HELGE RASMUSSEN, gårdejer,
født den 28.-5.-1947, søn af Ma
ren og Aage Rasmussen, Møborg,
gift den 21.-6.-1975 med Lisbeth
Husted Rasmussen, medhjælpen
de hustru, født den 8.-2.-1953,
datter af Helga og Otto Ras
mussen, Bøvlingbjerg. Parret har
børnene: Pia, født den 24.-4.-1976,
Lene, født den 11.-7.-1978 og
Anders, født den 26.-6.-1980.
H.R. har været på Lægaard Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Vestjyske
Slagterier. Han overtog gården i april 1974 fra Børge Vestergård, den er oprettet i
1923.
Ejendomsskyld 4.910.000. Areal 21 ha. Der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1985. Der er bygget fuldt moderne avlsbygninger fra 1974-1989,
desuden er alle de ældre avlsbygninger renoveret i samme periode, desuden er der
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 625 årssøer, der produceres ca.
13.000 slagtesvin årligt. Plantesproduktionens salgsagrøder er raps og pillegræs. På
gården er der 4 traktorer og 1 mejetærsker. Der er 4 faste medhjælpere samt 1 skole
dreng til hjælp og der bruges lidt maskinstation. Gården drives sammen med Faarborgvej 18 og 20.
FAARBORGVE3 13, "TOPH03",
FÅRBORG, 6940 LEM, tlf. 97
-361017.
MØLLER KYNDESEN, gårdejer,
født den 27.-10.-1920, søn af
Kathrine og Kynde Kyndesen,
Ørnhøj, gift den 28.-10.-1945
med Åstrid Pedersen født den
18.-8.-1922, datter af Bolette og
Peder Kristian Pedersen, Grønbjerg.
Parret har sønnen Peder Kristi
an, født den 19.-7.-1950.
M.K. overtog gården den 1.-10.1945 fra Kristian Hindhede, den har fået navn efter en gravhøj på marken. Gården er
oprindelig udstykket fra "Fårborggård" i 1920.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og udvidet i 1955. Kostalden er fra 1963, svinestald fra
1920, lade fra 1927 og maskinhus fra 1965. Gårdens besætning er på 2 årssøer og 4
ammekøer samt 30 stk. opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården
er der 2 traktorer og 1 kornsilo. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

FAARBORGVEJ 18, FÅRBORG, 6940 LEM.
HELGE RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Faarborgvej 11.
H.R. overtog gården den 1.-8.-1987 fra Kirstine og Aksel Stræde Gården kan føres
tilbage til 1870.
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er 890.000. Areal 28 ha.
Gårdens bygninger består af stue
hus, kostald, svinestald og lade
af ældre dato, der er en svine
stald fra 1964 og desuden er en
gastæt silo. Gården drives sam
men med Faarborgvej 11 og 20.

FAARBORGVEJ 20, "FÅRBORGGÅRD", FÄRBORG, 6940 LEM.
HELGE RASMUSSEN, gårdejer, omtales under Faarborgvej 11 og 18.
H.R. overtog gården den 1.-4.-1985 fra Ellen og Gunnar Hansen. Gården nævnes første
gang omkring 1585, den har været en fæstegård under "Brejningård".
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og senere moderniseret. Maskinhuset er fra 1986. Gården
drives sammen med Faarborgvej 11 og 18.
GAMMELBYVEJ 1, GAMMELBY, 6980 TIM, tlf. 97-333428.
HOLGER KNUDSEN, gårdejer, født den 21.-8.-1942, søn af Ane og Niels Knudsen,
Tim.
H.K. er lastoptager i Hvide Sande. Han overtog gården i maj 1984 fra Arnold D.
Pedersen.
Ejendomsskyld 240.000. Areal 4,8 ha.
Stuehuset er af ældre dato. Ko- og svinestald samt lade er fra omkring 1948. Gårdens
besætning er på 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På
gården er der 1 traktor og der bruges en del maskinstation.

GAMMELBYVEJ 3, GAMMELBY,
6980 TIM.
JØRN HJORT JENSEN, gårdejer,
omtales under Gammelbyvej 8.
J.H.J. overtog gården i marts
1986 fra Niels Jakobsen.
Ejendomsskyld 480.000. Areal
26,5 ha.
Stuehuset er opført 1917. Hesteog fårestalde er fra 1917, lade
fra 1935 og maskinhus fra 1962.
Der en 1 kornsilo. Gården drives
sammen med Gammelbyvej 8.

GAMMELBYVEJ 7, "VESTER
VANG", GAMMELBY, 6971 SPJALD, tlf. 97-384071.
HENRY SØGÅRD ANDERSEN,
gårdejer, født den 3.-7.-1953,
søn af Maja og Erik Søgaard
Andersen, Møborg, gift den 2.11.-1974 med Lene Rindom, med
hjælpende hustru og kontoruddan
net, født den 2.-2.-1954, datter
af Ingeborg og Kresten Rindom,
Hvingel. Parret har børnene: Majbrit, født den 1.-7.-1977, Tommy, født den 31.-7.-1978, Kian Erik, født den 6.-11.-1980 og Miranda Maja, født den
19.-6.-1982.
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husmandsbrug, det er udstykket fra Thorsted Præstegård.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 3,1 ha. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1962 og tilbygget i 1982. Ko- og svinestald er fra 1962, foderhus
og maskinhus fra 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25
ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, desuden produceres der 40 slagtesvin årligt.
På gården er der 2 traktorer og der bruges en del maskinstation.

GAMMELBYVEJ 8, GAMMELBY,
6980 TIM, tlf. 97-333528.
JØRN HJORT JENSEN, gårdejer,
født den 6.-8.-1956, søn af Jensine og Ejner Jensen, Løvel, gift
den 22.-10.-1977 med Margit
Ganderup, medhjælpende hustru,
født den 23.-4.-1958, datter af
Elisabeth og Andreas Ganderup,
Ulfborg. Parret har børnene: Majbritt født den 15.-7.-1978, Jea
nette født den 7.-2.-1980 og Jim
mi født den 13.-8.-1982.
J.H.J. overtog gården den 1.-10.-1985 fra Niels Jakobsen.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 67 ha., heraf 5 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1978. Kostald og foderhus er fra 1979, maskinhus fra 1965 og
der er gylletank. Gården drives med en kvægprodktion på 100 årskøer, 120 ungdyr, det
er en blandet besætning, desuden er der 32 moder får af racen Texel samt 3 heste af
racen Araber og der er 4 ponyer. Araberhestene er udstillet og der er taget bronze
medalje for dem. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er
der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, 1 minilæsser og 1
malkestald. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sam
men med Gammelbyvej 3.
GAMMELBYVEJ 9, GAMMELBY,
6971 SPJALD, tlf. 97-384084.
LEO NIELSEN, gårdejer, født
den 25.-10.-1938, søn af Sine og
Jørgen Nielsen, Sønderesp, gift
den 12.-5.-1962 med Inger Marie
Toft Knudsen, medhjælpende hu
stru, født den 13.-10.-1943, dat
ter af Agnethe og Peder Toft
Knudsen, Thorsted. Parret har
børnene: Henning, født d. 27.9.-1962, Jørgen, født d. 11.-3.-

1966 og Kristian, født den 22.- 5.-1970.
L.N. er postbud. Han overtog gården i 1962, den er bygget som statshusmandsbrug
udstykket fra Thorsted Præstegård.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 27,9 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1962. Ko- og svinestald er fra 1962 og maskinhus fra 1976.
Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 18 ungdyr og 6 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der 4 årssøer og der produceres ca. 70 slagtesvin årligt. På
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 lagersilo og 1 varm
luft tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
GAMMELBYVEJ 10, GAMMELBY, 6971 SPJALD, tlf. 97384123.
HELGE SKYTTE, gårdejer, født den 31.-7.-1934, søn af Astrid og Niels Skytte, Øster
gård, gift den 16.-5.-1962 med Tove Sinkjær, husmor født den 1.-8.-1938, datter af
Kirstine og Mads Sinkjær, Kodal. Parret har børnene: Anne Dorte, født d. 6.-10.-1966,
Tine, født den 22.-4.-1972 og Marie, født den 20.-6.-1978.
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holm Landbrugsskole. Han over
tog gården 1962 da den blev
udstykket som statshusmandsbrug
fra Thorsted Præstegård.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 27
ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1962. Ko
stald, svinestald og lade er fra
1962. Gårdens besætning er på
40 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn og raps. På gården
er der 1 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo og 1 varm luft tørreri.

GE3LVE3 1, "LANGAGERGAARD", TORSTED, 6980 TIM, tlf. 97-333335.
ANDERS BRUNSGAARD, gårdejer, født den 21.-7.-1967, søn af Eva og Ebbe Bruns
gaard, Torsted.
A.B. er husbondafløser, han har været på Lægård Landbrugsskole og overtog gården
den 1.-1.-1988 fra sin farbror, Niels 3uul Brunsgaard, gården kom i familiens eje i
1936. Areal 29,4 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1988-89. Garagen er fra 1956 og laden er
ældre. Planteproduktionens salgsafgrøder
korn og raps. På gården er der 1 traktor
og der bruges en del maskinstation.
GE3LVE3 3, "GE3DAL", TORSTED,
6980 TIM, tlf. 97-333631.
ALBERT BONDESGAARD, gård
ejer, født den 6.-11.-1958, søn af
Karen og Poul Bondesgaard, Tor
sted, gift den 19.-4.-1984 med
Betty Poulsen, køkken medhjæl
per født den 27.-6.-1956, datter
af Signe og Peder Poulsen, Staby. Parret har børnene: Sussi,
født den 31.-8.-1982 og Malene,
født den 10.-4.-1985.
A.B. driver maskinstation sammen med ejendommen. Han overtog gården den
1.-7.-1987 fra sin far Poul Bondesgaard. Gården har været i familiens eje gennem
flere generationer.
Areal 152 ha., heraf 91 ha. skov
og plantage.
Stuehuset er opført i 1985. Svinestaldene er fra 1967 og 1974,
lade fra 1951 og maskinhus fra
1978. Gårdens besætning er på 4
ammekøer, 2 ungdyr og 5 slagte
kalve af racen Hereford. Plante
produktionens salgsafgrøder er
korn og raps. På gården er der 2
traktorere, 1 mejetærsker, 1
skårlægger, 1 kornsilo, 1 kold
luft tørreri og 1 træfyr. Til ejendommen hører desuden ejendommen Gejlvej 8, til den
hører et stuehus fra 1900, kostald og lade fra 1900 samt et værksted fra 1941.

GE3LVE3 4, TORSTED, 6980 TIM, tlf. 97-333342.
MADS TRAB3ERG, gårdejer, født den 15.-5.-1928, søn af Anna og Elias Trabjerg, Tor
sted, gift den 30.-11.-1956 med Meta Kjærsgaard, husmor, født den 3.-11.-1930, datter
af Signe og 3acob Kjærsgaard, Torsted. Parret har børnene: Ingeborg, født den
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M.T. har været pä Slangerup Landbrugsskole. Han overtog gården i 1956, da den blev
udstykket til statshusmandsbrug fra "Brændgaard".
Ejendomsskyld 650.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1956 samt
maskinhus fra 1955. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. På gården er der 1 traktor og træfyr. Der bruges en del maskinstation.

GL. LANDEVEJ 2, "BRORSTRUP
HUS", SDR. BRORSTRUP, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-346125.
JØRGEN KNUDSEN, gårdejer,
født den 16.-7.-1936, søn af Else
og Niels Knudsen, Rindom, gift
den 3.-2.-1967 med Edith Østergaard, medhjælpende hustru,
født den 6.-11.-1938, datter af
Kathrine og Svend Østergaard,
Bregning. Parret har børnene:
Else, født den 3.-2.-1968, Mo
gens, født den 18.-3.-1972 og Søren, født den 2.-6.-1980.
J.K. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 14.-12.-1966 fra
Finn Jakobsen. Ejendomsskyld 990.000. Areal 25,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra
1915 og tilbygget i 1978, maskinhus fra 1972 og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 26 årskøer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres ca. 200 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer, der bruges en del
maskinstation.
GRIMSTRUPVEJ 1, "VESTRE
GRIMSTRUP", GRIMSTRUP, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-330039.
MIKKEL PEDER NØRGAARD,
landmand, født den 11.-9.-1918,
søn af Krestine og Anders Peder
Nørgaard, Madum, gift den 26.10.-1943 med Else Madsen, hus
mor, født den 27.-4.-192I, datter
af Marie og Kristian Madsen, Staby. Parret har børnene: Krestine,
født den 18.-1.-1945, Svend,
født den 25.-5.-1948 og Inger Marie, født den 6.-6.-1956.
M.P.N. overtog gården den 20.-9.-1943 fra Laurids Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 17 ha., der er fra solgt 2,6 ha., der er 3,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1980. Gården brændte i 1979 og blev genopført med pelsrum,
tørreri og værksted i 1980, der er bygget 5 stk. 2 rk. minkhaller fra 1983-1984, og der
er bygget 1 6 rk. i 1972, der er lade og maskinhus fra 1985. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 640 tæver. Planteproduktionen ssalgsafgrøder er korn og
raps. På gården er der 2 traktorer, 1 jordvarmeanlæg og vindmølleanpart. Der bruges
maskinstation til høst og der er deltids medhjælp i pelsningstiden.
GRØNBJERGVEJ 3, "BONDERGAARDSHUS", TORSTED, 6980 TIM.
FRANTS HALD, gårdejer, omtales under Torstedvej 73.
F.H. overtog gården den 1.-7.-1986 fra Svend Erling Andersen.
Areal 95 ha., heraf tilkøbt 43 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret i 1987. Kostalden fra 1968 er ændret til
svinestald i 1988, der er svinestald fra 1968, lade fra 1976 og maskinhus fra 1974.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt. Gården drives sam
men med Torstedvej 73.
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TORSTED, 6980 TIM.
GUNNI GINTBERG, gårdejer,
født den 11.-5.-1930, søn af Elna
og Kristian Gintberg, Sdr. Lim,
gift den 19.-10.-1956 med Ingrid
Helle, husmor født den 22.-9.1928, datter af Dagny og Aage
Helle, Billum. Parret har børne
ne: Thomas, født den 7.-1.-1959
og Mette, født den 16.-6.-1968.
G.G. har været på Ladenlund
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-11.-1958 fra sin faster, Tinna Gintberg, nuværende ejer er 5 generation
på gården, som kom i familiens eje i 1837.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 100 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 30 ha. hede, mose
og skov.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1975. Svinestaldene er fra 1959 og 1972,
laden fra 1900 er tilbygget i 1960 og maskinhusene er fra 1967 og 1945. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 850 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og en gastæt silo.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

GRØNBJERGVEJ 6, "HØRIS",
TORSTED, 6980 TIM, tlf. 97333317.
HARRY ANDERSEN, gårdejer,
født den 24.-12.-1925, søn af
Maren og Anders Andersen, Tor
sted, gift den 15.-5.-1954 med
Gerda Adsersen, medhjælpende
hustru, født den 16.-4.-1933, dat
ter af Karen og Nis Adsersen,
Nr. Nebel. Parret har børnene:
Karen, født den 13.-2.-1956, An
ton, født den 2.-2.-1958, Tor
ben, født den 25.-7.-1961 og Frands Emil født den 30.-8.-1962.
H.A. har været på Slangerup Landbrugsskole. Han overtog jorden i 1954, da den blev
udstykket til statshusmandsbrug fra "Ristoft", som er H.A.s barndomshjem, han
byggede selv gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 5,5 ha. skov og
hede.
Stuehuset er opført i 1954, restaureret og tilbygget i 1974. Ko- og svinestald samt
maskinhuset er fra 1954, svinestalde fra 1962 og 1976, laden fra 1954 er tilbygget i
1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og
raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo og 1 varm luft tørreri.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
GRØNBJERGVEJ 12, "ØSTERSTEEN", TORSTED, 6980 TIM.
JENS JENSEN, gårdejer, omtales under Torstedvej 78.
J.J. overtog gården den 1.-3.-1989 fra Jørgen Frederiksen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 50,6 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1959. Ko- og svinestald samt lade er fra 1959 og maskinhus
1965. På gården er der 1 vandingsmaskine. Gården drives sammen med Torstedvej 78.
GRØNBJERGVEJ 16, TORSTED, 6971 SPJALD, tlf. 97-384448.
OLE ØSTERGAARD, gårdejer, født den 24.-10.-1959, søn af Grethe og Arne Østergaard, Grønbjerg, gift den 26.-8.-1989 med Birte Justesen, korrespondent, født den
17.-7.-1960, datter af Edith og Poul Erik Justesen, Ringkøbing.
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Borris og Bygholm landbrugssko
ler. Han overtog gården den 1.7.-1988 fra Jørgen Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
28 ha.. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og
restaureret i 1976. Kostaldene
er fra 1936 og 1969, der er til
bygget lade i 1973, lade fra
1969 og maskinhus fra 1951, des
uden er der udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 32 årskøer, 34 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3
traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandingsmaskine og lagersilo. Der bruges en del
maskinstation.

HALKÆRVEJ 1, "THESBJERGGAARD", HALKÆR, 6980 TIM,
tlf. 97-331014.
NIELS THESBJERG, gårdejer,
født den 24.-9.-1932, søn af Severine og Hans Thesbjerg, Hal
kær, gift den 6.-12.-1961 med
Anne Lis Spaabæk, medhjælpende
hustru, født den 4.-2.-1941, dat
ter af Thora og Kristian Spaa
bæk, Ørnhøj. Parret har børnene:
Grethe, født den 28.-8.-1962, Birthe,
født den 22.-9.-1964 og Jørgen, født den 14.-11.-1968.
N.T. har været på Lægaard Landbrugsskole og har været formand for Stadil Mejeri.
Han overtog gården den 1.- 11.-1961 fra sin far Hans Thesbjerg, nuværende ejer er 6.
generation på gården, som har været i familiens eje fra 1790.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 66,7 ha., heraf 3 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1949, svinestalde
fra 1962 og 1968, garage, stald og værksted fra 1933, lade fra 1870 og maskinhus fra
1974. Desuden er der medarbejderbolig fra 1971-72, den er beliggende Halkærvej 2.
Gårdens besætning er på 22 ammekøer, 8 ungdyr og 60 slagtekalve af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og pillegræs. På gården er der
3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kornsilo og 1 varm luft tørreri. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HALKÆRVEJ 8, "SLYK", HALKÆR,6980 TIM, tlf. 97-331048.
HANS SLYK, gårdejer, født den 23.-9.-1913, søn af Maren og Kristian Slyk, Halkær.
H.S. overtog gården den 1.-11.-1949 fra sin far Kristian Slyk, som købte gården i
1908. Ejendomsskyld 860.000. Areal 61,4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1858 og løbende restaureret. Stalden er fra 1923, svineog ungkreaturstald fra 1923 er tilbygget i 1953, lade og maskinhus fra 1962. Gården
drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen
RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer, andel i
roeoptager med tank, 1 lagersilo og 1 varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.

HEAGER ENGVEJ 4, "HEAGERGAARD", HEAGER, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335550.
JENS AMBY JENSEN, gårdejer, født den 9.-8.-1943, søn af Karen og Kristian Nielsen
Jensen, Skals, bor sammen med Helle Thunbo, pædagog, født den 6.-2.-1959, datter af
Lilly og Gerner Christensen, København.
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Han overtog gården den 15.-8.-1989
fra William Pedersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 30
ha.
Stuehuset er opført i 1905 og lø
bende restaureret. Kostalden fra
1905 er ændret til svinestald i
1970, svinestalden fra 1905 er
tilbygget i 1970, hestestald fra
1905 er ændret til værksted i
1989, lade fra 1905 og maskin
hus fra 1962. Gården drives p.t.
uden besætning, men man regner med en besætning af ammekøer og slagtesvin. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og pillegræs. På gården er der 2 traktorer, der
bruges en del maskinstation.

HEAGER ENGVEJ 6, "HOLMGAARD", HEAGER, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-335157.
LAURIDS KJÆR CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 9.-1.-1936, søn
af Anne og Knud Christian Chri
stensen, Heager, gift d. 2.-5.-1964
med Jonna Bæk Iversen, medhjæl
pende hustru, født den 18.-1.1940, datter af Anna og Iver
Iversen, Nobæk. Parret ar børne
ne: Jesper, født den 1.-2.-1968,
Lene, født den 9.-4.1-1969 og Tove, født den 22.-9.-1976.
L.K.C. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1964 fra
sin far Knud Christensen, som købte den i 1936.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha., heraf 3 ha. skov. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1964. Kostalde fra 1917 og 1974, lade fra
1917, maskinhuset fra 1974 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 38 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er pillegræs. På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1
lagersilo og 1 varm luft tørreri. Der bruges en del maskinstation.
HEAGER ENGVEJ 8, "ENGGAARDEN", HEAGER, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-335248.
NIELS HENRIK JACOBSEN,
minkavler født den 9.-12.-1957,
søn af Frida Kjærgaard og Svend
Jacobsen, Voldbjerg, gift den
2.-4.- 1988 med Karin Sveigaard,
bager, født den 19.-9.-1965, dat
ter af Anna Lund og Kristian
Laursen, Jegindø.
N.H.J. er uddannet skibsbygger,
men arbejder nu som lastopta
ger i Hvide Sande. Han overtog gården i efteråret i 1982 fra Jørgen Ebbe Grønberg.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 7,2 ha. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og restaureret i 1989. Bygningerne fra 1960 er opført efter
en brand, de består af kostald, svinestald og lade, ko- og svinestald er ændret til
pelserum i 1988, der er bygget lukket minkhal samme år, 2 minkhaller er fra 1983-85
og en 4 rk. minkhal er fra 1989, maskinhuset er fra 1986. Gården drives som mink
farm med en bestand på 800 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
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og korn. Pä gården er der 1 traktor og halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp og der
bruges en del maskinstation.
HEAGERVEJ 1, HEAGER, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335320.
KURT RINDOM, gårdejer, født den 5.-4.1-1961, søn af Ingeborg og Kristian Rindom,
Hee.
K.R. er mekaniker. Han overtog gården d. 1.-9.-1986 fra Susanne og Henning Jensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 6,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1905, tilbygget i 1972 og restaureret efter en brand i 1989. Koog svinestald fra 1905 er moderniseret i 1945 og ændret til lagerrum i 1986, maskin
hus fra 1972.
HEAGERVEJ 4, HEAGER, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-335287.
AAGE BERTELSEN, gårdejer,
født den 6.-4.-1928, søn af Ma
ria og Jens Bertelsen, Herborg,
gift d. 2.-5.-1954 med Ingrid
Korsholm Brogaard, husmor født
d. 28.- 2.-1934, datter af Marie
og Olav Brogaard, V. Tim. Par
ret har børnene: Jens Olav, født
den 17.-2.- 1956, Jørgen, født d.
15.-5.-1959, Karsten, født den
24.-8.-1961 og Poul, født den 12.-12.-1963.
AA.B. er lagerarbejder ved Superfoss. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra Søren
Slot. Gården blev i 1898 flyttet og opbygget af delvis brugte materialer.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 18 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1898, restaureret og tilbygget i 1967. Ko- og svinestald er fra
1898. På gården er der 1 traktor og 1 halmfyr.
HEAGERVEJ 5, HEAGER, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-330015.
GRAVERS GRAVERSEN, gårdejer,
født den 19.-4.-1931, søn af El
len og Jens Graversen, Grønbjerg,
gift den 29.-11-.1958 med Ida
Esager, medhjælpende hustru,
født den 11.-8.-1939, datter af
Johanne og Agner Esager, Staby.
Parret har børnene: Jens, født
den 14.-8.-1960, Hanne, født den
21.- 3.-1961 og Agner, født den
26.- 9.-1966.
G.G. overtog gården den 3.-10.-1958 fra Peder Lumborg Nielsen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha.
Stuehuset er opført i 1968. Kostalden er fra 1938, der er en ældre svinestald, der er
ændret til ungdyrstald i 1978, der er bygget 2 minkhaller i 1986 og 1 lukket minkhal i
1985, lade fra 1900 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på
16 årskøer, 25 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en minkbestand
på 300 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Der bruges en del maskinstation.
HEAGERVEJ 8, HEAGER, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330125.
ANDERS TRANKJÆR STENGAARD, husmand født den 27.-6.-1923, søn af Marie og
Niels Stengaard, Torsted, gift den 13.-9.-1946 med Thea Pedersen, husmor, født den
23.-3.-1922, datter af Katrine og Andreas Pedersen, Tim. Parret har børnene: Elna,
født 16.-12.-1946, Niels, født den 24.-1.-1948, Andreas, født den 30.-8.-1949, Peder,
født den 30.-12.-1953 og Bente, født den 13.-9.-1955.
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den den 20.-10.-1946 fra Verner
Astesen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 10
ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er
1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907 og lø
bende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra 1953, ma
skinhuset fra 1963. Gårdens be
sætning er på 2 årssøer og der
produceres ca. 35 slagtesvin år
ligt, desuden er der 5 ammekøer, 5 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. På gården er der 1 traktor og der
bruges en del maskinstation.

HEAGERVEJ 12, HEAGER, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-330029.
OVE PEDERSEN, gårdejer, født
den 6.-3.-1938, søn af Stine og
Niels Pedersen, Heager, gift den
8.-3.-1964 med Edith Nørgaard
Thesbjerg, hjemmehjælper, født
den 16.-4.-1945, datter af Nanna
og Niels Thesbjerg, Hee. Parret
har børnene: Gitte, født den 6.9.-1964, Mette, født den 12.-11.1968 og Erik, født den 11.-3.1973.
O.P. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1966 fra sin
far, Niels Pedersen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. eng. Der er
lejet 5 ha.
Stuehuet er tilbygget og restaureret af flere gange, senest i 1984. Svinestaldene er
fra 1975, der er bygget farestald, goldsostald og lade i 1984 efter en brand, maskin
huset er fra 1974 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 60
årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, der bruges en
del maskinstation.

HEBOLGÅRDE 2, "STRANDGÅR
DEN", HEBOLTOFT, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-323620.
JENS KIRK, gårdejer, født den
4.-2.-1942, søn af Julie og Jens
Kirk, Heboltoft, gift den 11.-7.1969 med Brit Inger Storhaug,
født den 15.-11.-1944, datter af
Asta og Otto Storhaug, Tønsberg,
Norge. Parret har børnene: An
ne, Kathrine, født den 21.-4.1970 og Jens Otto, født den 11.8.-1975.
J.K. er uddannet agronom på Landbohøjskolen, han har været på Asmildkloster Land
brugsskole og er formand for Ringkøbing-Ulborgegnens Landboforening. Han overtog
gården, som er bygget på jorden, der hørte til Hebolgårde 1. Den blev overtaget i
1976 fra Jens Jørgen Christensen, Hebolgårde 1 og kan føres tilbage til 1690, måske
længere.
Ejendomsskyld 3.100.000. Areal 47 ha., der er tilkøbt 19 ha. fra fødehjemmet
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Stuehuset er opført i 1979/80. Ko- og ungdyrstald samt foderlade er fra 1980, desuden
er der gylletank, udendørs køresilo og gastæt silo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 125 årskøer, 140 ungdyr og 70 slagtekalve af racen Jersey.Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der 4 traktorer og 1 vandingsmaskine.
Der er 1 fast medhjælper samt 1 fodermester og der bruges maskinstation til høst.

HEBOLGÅRDE 3, "HEBOLGÄRD",
HEBOLTOFT, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-322091.
BENT NIELSEN, gårdejer, født
den 21.-8.-1941, søn af Else Kri
stine og Svend Aage Nielsen,
Heboltoft, gift den 14.-11.-1964
med Bodil Bækdal Jensen, syge
hjælper, født den 9.-6.-1941, dat
ter af Anna og Jens Jørgen Jen
sen, Velling. Parret har børnene:
Jens Aage, født den 5.-9.-1965,
Dorthe, født den 14.-9.-1967 og
Bjarne, født den 23.-4.-1974.
B.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1973 fra sin
far Svend Aage Nielsen, gården fik sin nuværende placering i 1891.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 32 ha.
Stuehuset er opført i 1891 og løbende restaureret. Kvægstaldene er fra 1973 og 1978,
lade og roehus fra 1973, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer og 1
vandingsmaskine. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.

HEDEVEJ 2, "HEDEVANG", HO
VER, 6971 SPJALD, tlf. 97348132.
LEO JENSEN, gårdejer, født den
15.-5.-1953, søn af Anna og Ove
Jensen, Hover, bor sammen med
Henny Larsen, medhjælpende sam
lever, født den 16.-9.-1954, dat
ter af Helga og Peder Larsen,
Staby. Parret har børnene: Rikke,
født den 7.-8.-1977, Claus, født
den 7.-5.-1980, Helle, født den
15.-5.-1982 og Steen, født den 11.- 8.-1984.
L.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog halvdenlen af gården i januar
1978 fra sin far Ove Jensen. Ejendommen drives som I/S sammen med faderen. Nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1912.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 104 ha., heraf tilkøbt 50 ha., der er 10 ha. skov og
plantage samt 5 ha. eng. Der er lejet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og løbende restaureret. Kostalden fra 1904 er tilbygget
1916, ungdyrstalde fra 1977 og 1990, kostald fra 1978, svinestald og lade fra 1930 og
maskinhus fra 1986, foderhus fra 1982 og der er gylletanke samt indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og fremavlsbyg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 van
dingsmaskiner, 1 roeoptager med tank og aftopper, 1 automatisk kraftfoderanlæg, 1
plansilo, 1 gastæt kornsilo, 1 varm luft tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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KØBING, tlf. 97-335478.
TAGE POULSEN, husmand født
den 28.-11.-1935, søn af Magda
lene og Niels Poulsen, Madum,
gift den 22.-9.-1962 med Gerda
Christensen, husmor, født den
den 6.-5.-1944, datter af Metha
og Georg Christensen, Holmsland.
Parret har børnene: Niels Chri
stian, født den 6.-2.-1963, Tor
ben, født den 12.-7.-1964, Ak
sel, født den 20.-9.-1965 og Kaj, født den 29.-8.-1971.
G.C. er træindustriarbejder.
T.P. arbejder som landbrugsmedhjælper og har været kredsformand for Ulfborg-Hind
Herreds Husmandsforening. Han overtog gården den 1.-4.-1983 fra Christian Olsen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 9 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Svinestald og lade er fra
1955. Gårdens besætning er på 5 moderfår af racen Oxforddown. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. På gården er der 1 traktor og der bruges maskinstation.

HEEBRO 2, "GAMMELTOFT",
NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97330294.
HENNING JENSEN, gårdejer,
født den 14.-9.-1959, søn af Lilly
og Niels Christian Jensen, No,
gift den 20.-5.-1989 med Susanne
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 26.-10.-1962, datter af
Lise og Poul Jensen, Velling.
Parret har børnene: Louise Inge
borg, født den 13.-4.-1983 og
Tina, født den 7.-2.-1988.
H.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-8.-1986 fra sin
far Niels Christian Jensen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 39,6 ha., heraf 5 ha. skov og plantage. Der er lejet
16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1974. Kvægstalde er fra 1968, spaltestald fra 1977, svinestald
fra 1944 er ændret til kalvestald, lade fra 1944, maskinhus fra 1976 og der er uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer, 80 ungdyr og 26
slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer, 1 blandingsmaskine og 1 la
gersilo. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
HEEBRO 4, LYBÆKMOSE, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-330128.
JØRGEN BENT RASMUSSEN,
husmand, født den 31.-5.-1935,
søn af Karen Marie og Svend
Rasmussen, Blovstrød, gift den
11.-12.- 1955 med Kirsten Kirkegaard, husmor, født den 24.-3.1937, datter af Johanne Krestine
og Jens Christian Kirkegaard,
Madum. Parret har børnene: Han
ne Grethe, født den 17.-2.-1956,
Ulla Marianne, født den 23.-8.1958, Harry Steen, født den 21.-11.-1959, Evard Møller, født den 9.-3.-1962 og Poul
Henry, født den 8.-10.-1968.
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overtog gården den 1.-4.-1958 fra Marius Birkmose.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 5 ha.
Stuehuset er restaureret og ombygget i 1977. Kostaldene er fra 1977, lade og værk
sted fra 1987. Gårdens besætning er på 7 ammekøer, 6 ungdyr og 14 slagtekalve af
racen DRK og Limousine. På gården er der 2 traktorer, der bruges maskinstation.
HEEBRO 8, LYBÆK, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-330151.
JENS MØLLER, gårdejer, født
den 28.-1.-1944, søn af Anne og
Richard Møller, Sdr. Lem.
J.M. har været på Ribe Kjærsgaard Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-1.-1970 fra
Niels Nielsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
23 ha., heraf 1 ha. plantage. Der
er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt og løbende restaureret. Kostalden fra 1965 er til
bygget i 1980, spaltestald fra 1981, maskinhus fra 1982 samt foderhus og lade fra
1950. Gården drives med en kvægproduktion på 45 åskøer, 70 ungdyr og 22 slagtekalve
af racen RDM. Planteproduktionen salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, rug, havre og
byg. På gården er der 5 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 lagersilo til korn. Der
bruges en del maskinstation.
HEEBRO 10, "HEEBROGAARD", LYBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335306.
PREBEN MADSEN, gårdejer, født den 18.-6.-1948, søn af Esther og Gustav Madsen,
Skjern, gift den 29.-3.-1975 med Anne Margrethe Jensen, bankassistent, født den
27.-1.-1953, datter af Else og Svend Jensen, Højmark. Parret har børnene: Lars, født
den 24.-10.-1977 og Bo, født den 1.-8.-1983.
P.M. har været på Ribe Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården den l.-ll.1974 fra Thomas Skovmose.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47 ha., heraf 8 ha. eng og skov.
Gården nedbrændte i 1911 og blev genopført med stuehus, der løbende er restaureret.
Avlsbygningerne blev genopført med kostald, svinestald og lade, svinestalden er senere
blevet ændret til kalvestald i 1978, der er bygget spaltestald i 1977, maskinhus fra
1948, foderhus og maskinhus fra 1980, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM. På gården er der 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 automatisk kraftfoderanlæg
oglagersilo til korn. Der bruges en del maskinstation.
HERNINGVEJ 100, RINDUM,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-321789.
KAJ MADSEN, gårdejer, født
den 31.-7.-1940, søn af Marie og
Hans Madsen, Hanning, gift den
10.-4.- 1962 med Inger Lise Ja
cobsen, medhjælpende hustru,
født den 26.-4.-1941, datter af
Dagmar og Jacob Gadegaard Ja
cobsen, Opsund. Parret har bør
nene: Lene, født den 5.-12.-1959,
Jette, født den 21.-3.-1963, Jør
gen, født den 6.-7.-1966 og tvillingerne Inger og Birthe, født den 25.-5.-1969.
K.M. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1964 fra
Jacob Pedersen. Gården blev udstykket fra "Isagergård" i 1929-30.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og senere moderniseret. Kvægstaldene er fra 1930 og
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kvægproduktion på 28 årskøer, 27 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 kornsilo
samt varm og kold luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HERNINGVEJ 114, "BROGÅRD",
RØGIND, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-343107.
HELGE JØRGENSEN, gårdejer,
født den 17.-12.-1927, søn af
Anne og Ansgar Jørgensen, Kars
bæk, gift den 15.-11.-1958 med
Ruth Bitch Sørensen, hjemmesy
geplejerske, født den 8.-8.-1934,
datter af Eli og Hans Bitch Sø
rensen, Hammelev. Parret har
børnene: Hans Ove, født den
2.-5.-1962 og Poul, født den
3.-9.-1964.
H.J. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1958 fra
Jens Peder Nielsen, den kan føres tilbage til omkring 1790.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1967. Kostald fra 1954 er ombygget til svinestald i 1986, et
tidligere maskinhus er ombygget til svinestald, lade fra 1969, maskinhus fra 1973 og
der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.100 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, 1 tårnsilo, varm og kold luft tørreri samt anparter i Tændpibe
Vindmøllerlaug. Der bruges maskinstation til høst.
HERNINGVEJ 116, "STENGÅRD",
RØGIND, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-343234.
NIELS HENRY NYGAARD, gård
ejer, født den 10.-6.-1943, søn af
Kathrine og Jens Nygaard, Røgind, gift den 20.-4.-1968 med
Jonna Andersen, hjemmehjælper,
født den 5.-8.-1947, datter af
Marta og Harry Andersen, Sta
dild. Parret har børnene: Marian
ne, født den 4.-7.-1968, Jens
Jørgen, født den 3.-3.-1971,
Jesper, født den 27.-7.-1974 og Pia, født den 31.-7.-1979.
N.H.N. er tankvognchauffør og har været på Kalø Landbrugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1971 fra Kristian Nielsen, gården opstod i 1917.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og moderniseret senest i 1976. Svinestaldene er fra 1975 og
1980, lade fra 1980 og maskinhus fra 1981. Gården drives med en svineproduktion på
65 årssøer, der sælges ca. 1.100 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer og anparter i Holm
gård Vindmøllelaug. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HERNINGVEJ 118, "VIRKELYST", NØRHEDE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-343151.
JENS KORSHOLM, gårdejer, født den 17.-3.-1936, søn af Maren og Alfred Korsholm,
Virkelyst, gift den 25.-5.-1963 med Minna Marie Elmholt, medhjælpende hustru, født
den 21.-4.-1938, datter af Marry og Knud Elmholt, Studsgård. Parret har børnene:
Anne-Grethe, født den 31.-1.-1965, Lars Ole, født den 7.-3.-1968, Svend Erik, født den
22.-1.-1971 og Flemming, født den 4.-4.-1982.
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Jens Korsholm har været på Læ
gård Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-5.-1963 fra sin
far Alfred Korsholm, som købte
gården den 1.-10.-1931, han
navngav gården, som opstod i
1911 som hedegård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
27,5 ha. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og lø
bende moderniseret. Kostalden
fra 1953 er udvidet i 1964, ung
dyrstald er udvidet og moderniseret i 1978, svinestald fra 1973, garage og værksted
fra 1981, staklade fra 1950, kartoffelhus fra 1943, lade fra 1938, maskinhus fra 1967
og roehuset er fra 1964. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer og 45
stk. opdræt af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 650 stk. På
gården er der 3 traktorer, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HERNINGVEJ 119, "HATKJÆRHUS", NØRHEDE, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-343155.
HOLGER SAABY NIELSEN, gård
ejer, født den 29.-10.-1931, søn
af Johanne og Senius Nielsen,
Velling, gift den 12.-11.-1960
med Asta Kaas, medhjælpende
hustru, født den 28.-1.-1934, dat
ter af Edel og Ejner Kaas, Vejrup. Parret har børnene: Arne,
født den 9.-4.-1962, Edel, født
den 27.-2.- 1964, Ellen, født den
17.-3.-1967 og Bent, født den 5.-6.-1969.
H.S.N. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1960 fra
Jytta og Richard Madsen, gården har været skærsliberhus.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1939, svinestald
fra 1962 er indrettet til værksted, maskinhus fra 1967, garage fra 1978 og laden er
omdannet til kornmagasin. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer og 25
ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården
er der 2 traktorer, 1 kornsilo samt varm og kold luft tørreri. Der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet.
HERNINGVEJ 121, NØRHEDE,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-343150.
SØREN GRAVERSEN, gårdejer,
født den 1.-1.-1941, søn af Asta
og Jens Graversen, Nørhede, gift
den 9.-5.-1981 med Yrsa Jensen,
medhjælpende hustru, født den
19.-3.-1953, datter af Ulrikke og
Søren Jensen, Højby. Parret har
børnene: Ulrikke, født den 29.12.-1972, Dennis, født den 23.10.-1975, Jan, født d. 14.-9.-1982
og Finn, født den 17.-4.-1984.
S.G. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1968 fra sin
far Jens Graversen, som købte den i 1942, gården opstod i 1911.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
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Stuehuset er opført i 1911 og blev restaureret og udvidet i 1988. Avlsbygningerne
nedbrændte i 1988, spaltestalden fra 1976 blev genopbygget efter branden, der blev
bygget kartoffelhus og kølerum samt lade i 1989 og maskinhuset er fra 1975, der er
gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 50 stk af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, grøntsager, jordbær og blandt andet
også pluk-selv jordbær. På gården er der 3 traktorer, 1 rørvandingsanlæg, 1 kartoffel
optager, 1 plantemaskine, 1 såmaskine til grøntsager og 1 halmfyr. Der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet og i jordbærsæsonen er der en 40-50 ansatte.
HERNINGVEJ 127, "SIGGÅRD",
NØRHEDE, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-343162.
ERIK KROGSGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 21.-9.-1960,
søn af Birte og Thomas Krogsgaard Nielsen, Stauning, bor sam
men med Jette Pilgaard Knud
sen, medhjælpende samlever,
født den 14.-7.-1966, datter af
Stinne og Ernst Knudsen, Muld
bjerg. Parret har børnene: Bri
an, født den 25.-8.-1987 og Claus, født den 27.- 1.-1989.
E.K.N. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den
5.-2.-1986 fra Hanne Bilgrav Andersen, gården opstår omkring 1905.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 3 ha. skov og
lignende. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1982/83. Kostald og lade fra 1966, kostal
dene er ombygget i 1988, samme år blev der bygget ungdyrstald, kalvestalden er fra
1927, maskinhus fra 1986 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 55 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er korn og pillegræs. På gården er der 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HERNINGVEJ 131, NØRHEDE,
6950 RINGKØBING, tlf. 97343160.
SVEND KRARUP, gårdejer, født
den 28.-4.-1918, søn af Olga og
Niels Krarup, Møborg.
S.K. har været på Borris Land
brugsskole.
Han overtog gården i 1956 fra
Ejvind Larsen, gården er udstyk
ket fra "Holmgård". Areal 18 ha.
Jorden er bort forpagtet.
Stuehuset er opført i 1950. Ko- og svinestald er af ældre dato, de er bygget før 1929
og laden er fra 1929. Gårdens besætning er på 50 høns.

HERNINGVEJ 140, "LILLE SANDHOLM", NØRHEDE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97343154.
HANS JØRGEN PEDERSEN, gårdejer, født den 14.-11.-1923, søn af Marie Magdalene
og Anders Kristian Pedersen, Holsted, gift den 13.-12.-1947 med Minna Jensen, født
den 4.-9.-1927, datter af Anne Margrethe og Otto Jensen, Nygård. Parret har børnene:
Anne Marie, født den 14.-2.-1952, Per, født den 5.-9.-1958, Inger Margrethe, født den
26.-10.-1959 og Hans, født den 22.-6.-1970.
H.J.P. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1948 fra
Peder Stampe Højmark, gården udstykkedes delvis fra "Nymølle" omkring 1936.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagte! til
sønnen Per, som har en minkproduktion på gården.
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ombygget til pelseri, sønnen Per har bygget minkhaller i perioden 1981-1986, laderne
er fra 1936 og maskinhus fra 1980. Gårdens minkproduktion, der ejes af sønnen Per,
er på 800 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, ærter, raps og
korn. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr. Der
bruges lidt maskinstation.

HERNINGVEJ 152, "NØRHEDE
GÄRD", NØRHEDE, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-343185.
GUDMUND BANK OLESEN,
gårdejer, født den 13.-3.-1930,
søn af Nicoline og Anton Bank
Olesen, Nørhede, gift den 15.-11.1957 med Kathrine (Tinne) Lau
ridsen, medhjælpende hustru,
født den 17.-9.-1936, datter af
Ingrid og Peder Lauridsen, Gam
melsogn. Parret har børnene:
Hans Jørgen, født den 31.-10.-1958,
Poul,
født den 11.-9.-1962, Anton, født den 15.-11.-1964 og Tove, født den 12.-9.-1966.
G.B.O. overtog gården i maj 1970 fra sin far Anton Bank Olesen, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 15 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1898 og løbende moderniseret. Kostalden er fra ca. 1954,
svinestalden fra 1898 er moderniseret i 1954, laden fra 1947 er ombygget til svine
stald i 1973, maskinhuset er fra 1975. Gården drives som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 10 årskøer, 2 ungdyr og 6 slagtekalve af blandet race, svineproduk
tionen er på 16 årssøer, der sælges ca. 225 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøde
er korn. På gården er der 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

HJORTMOSEVEJ 1, "GAMMELGAARD", NO, 69501 RINGKØ
BING, tlf. 97-300148.
KNUD ERLING JENSEN, gårdejer,
født den 2.-2.-1941, søn af Anna
og Thorvald Jensen, No, gift den
20.-5.-1971 med Signe Møller Plousgaard, teknisk assistent, født
den 27.-8.-1944, datter af Ketty
og Kristen Plousgaard, Gammel
sogn. Parret har børnene: Ketty,
født den 22.-8.-1972, Anette,
født den 27.-1.-1974 og Heidi,
født den 10.-8.-1975.
K.E.J. kører for Ringkøbing Amts Dagblad. Han har været på Dalum Landbrugsskole
og har været i repræsentantskabet for Ringkøbing Mejeri og MD-Foods. Han overtog
gården i januar 1971 fra sin far Thorvald Jensen, som købte den som brandtomt i
1937.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 45,6 ha., heraf 6 ha. beplantning. 6 ha. sandgrav er
udlejet til kommunen som fyldplads og der lejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1938, restaureret og tilbygget flere gange, senest i 1981. Ko
stald og svinestald er fra 1971, ny spaltestald og lade fra 1974, svinestald fra 1966,
maskinhus fra 1972 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion
på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug og hvede.
På gården er der 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 lagersilo og 1 halmfyr. Der
bruges en del maskinstation.
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NO, 6950 RINGKØBING, tif. 97330225.
BENTE PEDERSEN OG SVEND
AAGE DAMGAARD, minkavlere.
B.P. er født den 26.-8.-1960,
datter af Mary og Egon Peder
sen, No, bor sammen med Svend
Aage Damgaard, værkførerassi
stent født den 4.-1.-1960, søn af
Edith og Anders Damgaard, Ring
købing.
B.P. overtog gården den 1.-7.1984 fra Solvej Bendtsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 13,8 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra 1938, der er
bygget lukket 4 rk. minkhaller i 1986 og 1988 samt 1 åben 3 rk. minkhal i 1988, lade
og maskinhus fra 1938. Bestanden er på 600 minktæver. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og raps. På gården er der 1 traktor og 1 halmfyr. Der bruges en del
maskinstation.
HJORTMOSEVEJ 7, "HJORTMOSEGAARD", HJORTMOSE, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-330221.
OVE AHLE ANDERSEN, gårdejer,
født den 2.-8.-1955, søn af Es
ther og Thomas Kjær Andersen,
Holmsland, gift den 24.-3.-1979
med Jytte Christensen, bankassi
stent, født den 5.-2.1-1956, dat
ter af Marie og Jens Carl Chri
stensen, Ringkøbing. Parret har
børnene: Ida, født d. 23.-1.-1984
og David, født den 26.-7.-1985.
O.A.A. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
2.-1.-1981 fra Herbert Vang Andersen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 1 ha. mose m.v.
Stuehuset er opført i 1915, det er tilbygget i 1962 og restaureret i 1978. Kostald og
lade er bygget efter en brand i 1983, kalvestald fra 1954 samt lade og maskinhus fra
1978, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøde er ærter. På gården er der 2 traktorer. Der er 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.

HOLMAGER 2, "VENNERGÄRD",
VENNER, 6940 LEM, tlf. 97323230.
STEEN BJØRNSGAARD, gårdejer,
født den 10.-5.-1957, søn af Ger
da Bjørnsgaard og Jens Laurids
Madsen, Velling, gift den 16.-6.1979 med Birte Grimstrup, Va
kancevikar, født den 16.-7.-1958,
datter af Aase og Svend Grim
strup, Lem. Parret har børnene::
Trine, født den 6.-8.-1981, Thomas,
født den 7.-3.-1984 og Tilde, født den 5.-9.-1987.
S.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-8.-1983 fra
sin far Jens Laurids Madsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som opstod i
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Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret. Svinestald fra 1958, svinestald fra
1949 er moderniseret i 1983, hvor der også blev bygget halmhus og maskinhus, lade
fra 1858 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer,
der sælges ca. 1800 smågrise og 200 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. På gården er der 1 traktor og halmfyr. Der bruges maskinstation
til høst. Gården er pr. 1 .-2.-1990 solgt til Johannes Henning Kirk, "Midtibygård",
Vennervej 12.

HOLMAGER 3, "LILLE HOLM
AGER", HOLMAGER, 6950 RIN
GKØBING, tlf. 97-321629.
HOLGER NYGAARD, gårdejer,
født den 11.-9.-1946, søn af An
na og Harry Nygaard, "Lille
Holmager".
H.N. har været på Nordisk Land
brugsskole og er uddannet land
brugstekniker, han er formand
for Lem-Kjæregnens pumpelaug.
Han overtog gården den 1.-3.-1977
fra sin far Harry Nygaard, som
købte den i 1942, gården kan føres tilbage til 1868.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha., heraf er tilkøbt 1,6 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Kostalden fra 1950 er omfattende ombygget i 1977, lade
fra 1952 er ombygget til ungdyr senest i 1987, maskinhus fra 1984, der er udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 41 årskøer og 51 ung
dyr af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. På gården
er der 2 traktorer og 1 rørvandingssystem. Der bruges en del maskinstation.

HOLMAGER 4, VELLING, 6940
LEM, tlf 97-323583.
KURT JØRGENSEN, gårdejer,
født den 17.-10.-1946, søn af Eli
og Vilhelm Jørgensen, Skodsebølle, gift den 22.-7.-1972 med Ka
ren Råbjerg Halkjær, kontorassi
stent, født den 12.-3.-1950, dat
ter af Inga og Niels Halkjær,
Rindum. Parret har børnene:: Ni
els født den 14.-4.-1980 og Lars,
født den 5.-11.-1982.
K.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af skolenævnet ved
Velling Skole. Han overtog gården den 15.-3.-1979 fra sine svigerforældre Inga og
Niels Halkjær, som købte den i 1948. Gården er udstykket fra Holmager 2 i 1912.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Kostald og lade er fra 1912, svinestaldene er fra 1979 og 1987, ungdyrstald fra 1989, maskinhus fra 1984, der er gylle
tank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer og der sælges
ca. 1.800 smågrise og 200 slagtesvin. På gården er der 1 traktor, der bruges maskin
station til lidt af markarbejdet.

HOLMAGER 6, "STORE HOLMAGER", VENNER, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321616.
NIELS JØRGEN BÆKDAL JENSEN, gårdejer, født den 28.-6.-1950, søn af Anna Eli
sabeth og Jens Jørgen Bækdal Jensen, Store Holmager, gift den 7.-6.-1986 med Helle
Marie Holm, sygehjælper, født den 16.-3.-1956, datter af Inger Margrethe og Kristen
Holm, Ringkøbing. Parret har børnene:: Marianne, født den 19.-10.-1975, Michael, født
den 17.-4.-1978, Lone, født den 23.-5.-1983 og Lise, født den 3.-3.-1986.
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Niels J.B. Jensen har været på
Hammerum Landbrugsskole, han
er kredsrepræsentant i MD-Foods
og i bestyrelsen for Lem-Kjær
pumpelaug. Han overtog gården i
1972 fra sin far Jens Jørgen
Bækdal Jensen, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
blev købt af bedstefaderen i
1899. Gården kan føres tilbage
til 1533.
Ejendomsskyld 2.850.000. Areal
93 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der
er 3 ha. plantage og ligende. Desuden er der forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret 1986-1989. Kostalden fra 1931 er løbende
moderniseret, løsdriftstald fra 1976, svinestalde fra 1931 er ombygget til kalvestald,
svinestalden fra 1956 er udvidet med en lejlighed på 1. sal, laden fra 1931 benyttes til
ungdyrstald, maskinhus fra 1940 er udvidet i 1974, der er roehus fra 1968 og der er 2
gylletanke samt gastætsilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 110
ungdyr og større slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og pillegræs. På gården er der 4 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 1 kornsilo, varm luft
tørreri, halmfyr og fodersilo. Der er 1 fast medhjælper, der bruges lidt maskinstation.

HOLMGÅRDE 1, NYGÅRD, 6940
LEM, tlf. 97-343248.
KARL JØRGENSEN, gårdejer,
født den 15.-1.-1925, søn af An
na og Niels Jørgensen, Hersom,
gift den 3.-12.-1949 med Lise
Nygaard, født den 3.-12.-1919,
datter af Maren og Niels Nygaard,
Nygaard.
K.J. overtog gården d. 1.-5.-1951
fra sine svigerforældre Maren og
Niels Nygaard, som købte den i
1914. Gården blev udstykket fra "Nørreholmgaard" i 1894.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 10,2 ha., der er frasolgt 1 ha., der er 1 ha. eng. Der er
udlejet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1894, udvidet i 1916 og løbende moderniseret herefter. Kostal
den fra 1894 er udvidet flere gange, senest i 1963, lade fra 1916 og maskinhus fra
1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 160 stk. årligt. På gården er der
1 traktor, der bruges maskinstation til høst.
HOLMGÅRDE 2, "NØRRE HOLM
GÅRD", HØJMARK, 6940 LEM,
tlf. 97-343024.
JENS JAKOB KJÆRSGÅRD,
gårdejer, født den 17.-4.-1934,
søn af Dina og Knud Kjærsgård,
Højmark, gift den 30.-3.-1964
med Anna Grethe Proustgård,
medhjælpende hustru,, født
30.-8.-1939, datter af Mathilde
og Christian Proustgård, Holms
land. Parret har børnene: Jette
født den 27.-6.1969 og Poul, født d. 8.-6.-1975.
J.J.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far Knud
Kjærsgård, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 50 ha., heraf 5 ha. skov.
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Stuehuset er opført i 1978. Svinestaldene er fra 1959, 1960 og 1974, laden fra 1900 er
restaureret i 1950 og maskinhusene er fra 1967 og 1973, der er indrettet pelseri i en
del af staldbygningen og der er bygget mink haller i 1964 og 1972. Gården drives med
en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Desuden er der en
minkbestand på 200 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, 1 tårnsilo, varm og kold
luft tørreri samt anparter i Holmgård Vindmøllelaug. Der bruges lidt maskinstation.

HOLMGÅRDE 8, "SDR HOLMGÅRD, 6940 LEM, tlf. 97-343058.
HANS ERIK THOMSEN, gårdejer,
født den 7.-6.-1926, søn af Jensine og Kr. Thomsen, Korsgård,
gift den 26.-5.-1950 med Jenny
Kirstine Vahr, født den 15.-2.1926, datter af Nielsine og Pe
der Nielsen Vahr, Store Vahr.
Parret har børnene: Kristen,
født den 19.- 2.-1951, Merete,
født den 11.-6.-1952 og Lisbeth,
født den 12.-5.-1955.
H.E.T. er medlem af menighedsrådet ved Sdr. Lem kirke, han er formand for Præste
gårdsudvalget. Han overtog gården den 11.-12.-1956 fra Niels Tuesen, gården har sin
rod i den gamle hovedgård "Holmgård", som hørte under Kronen og tilhørte Dronning
Margrethe den første. Derefter hørte den under Ribe bispesæde indtil reformationen,
Sdr. Lem Kirke har i en periode hørt under gården. Gården fik sin nuværende place
ring i 1797 og blev samtidig delt, hvorved "Nørre Holmgård" opstod.
Areal 65 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1797 og løbende vedligeholdt. Kostalden er fra 1923, hestestald
fra 1942-43 er senere ombygget til spaldtestald, laden fra 1923 er udvidet i 1942-43,
maskinhuset fra 1960 er ombygget til hestestald i 1978 og der blev bygget nyt maskin
hus. Gården drives med en stambesætning af Jydske heste, der er 1 hingst, 3 hopper
samt opdræt. Der er taget flere præmier ved bl.a. ungskue. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps, ærter, græsfrø og pillegræs. På gården er der 3 traktorer,
1 mejetærsker og 1 halmfyr. Der bruges meget lidt maskinstation.
HOLSTEBROVEJ 69, HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335018.
ARNE SØE PLOUSGAARD, gårdejer, født den 19.-4.-1925, søn af Ane og Kresten
Søe Plousgaard, Hee, gift den 15.-12.-1972 med Elna Holme, sygeplejerske, født den
3.-9.-1930, datter af Ingeborg og Aksel Holme, Struer.
A.S.P. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1959 fra
sin far Kresten Søe Plousgaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret. Kostalden er af ældre dato og
ændret til svinestald i 1965, svinestaldene er fra 1925 og 1973, laden fra 1925 er
ændret til svinestald i 1968, samme år blev der bygget maskinhus og der er gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsaggrøder er ærter og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 gastæt kornsilo. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 78, "BOLLERUP ØSTERGAARD", RINDUM, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-320268.
HANS BISBALLE ØSTERGAARD, gårdejer, født den 13.-12.-1955, søn af Gudny og
Jens Østergaard, Rindum, gift den 1.-12.-1979 med Karen Margrethe Pedersen,
medhjælpende hustru, født den 1.-12.-1955, datter af Elna og Thorkild Pedersen,
Aastruplund. Parret har børnene: Uffe, født den 6.-5.-1980, Mette, født den 6.-9.1983, Jeppe, født den 29.-5.-1987 og Stinne, født den 20.-2.-1989.
H.B.Ø. har været på Bygholm og Lægaard landbrugsskoler. Han overtog første halvdel
af gården i 1984 og drev den som I/S, til han købte hele ejendommen den 1.-8.-1989

-224fra sin far Jens Østergaard, nu
værende ejer er 6. generation på
gården.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal
90 ha., heraf 5 ha. skov og lig
nende.
Stuehuset er opført i 1929 og lø
bende restaureret. Kostalden fra
1973 er delvis ændret til svine
stald i 1984, farestald fra 1974,
svinestald fra 1929, lade fra
1973, maskinhus fra 1963 og der
er gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 100 årssøer, alle smågrisene sælges. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, fremavlskorn og frøgræs. På gården er der 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo, 1 varm luft tørreri og halmfyr. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 99, "SØNDERKJÆR", HEE, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335009.
HANS HOLM MORTENSEN, gård
ejer, født den 19.-7.-1941, søn af
Jenny og Vagn Holm Mortensen,
Hee.
H.H.M. har været på Lyngby
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-4.-1969 fra Søren Vestergaard.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal
70 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 13. ha.
Stuehuset er opført i 1974-75. Svinestaldende er fra 1910, 1979, 1982, 1985 og 1986,
lade fra 1910, maskinhus fra 1980 og der er gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 8.000 årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
industrikartofler, pillegræs, raps og hestebønner. På gården er der 4 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 automatisk vådfodringsanlæg og 1 gastæt silo. Der
er 1 fast medhjælper på gården, som drives sammen med Lilkjærvej 7.
HOLSTEBROVEJ 101, "VESTERKJÆR, 6950 RINGKØBING.
HANS BYSKOV JEPPESEN, gårdejer omtales under Agersbækvej 22.
H.B.J. overtog gården den 1.-4.-1989 fra Gunnar Kamp Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret i 1980. Der er 2 svinestalde fra 1969
og 1978, laden er fra omkring 1900, maskinhus fra 1980 og der er gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 5.000 stk. Der er 1 vådfodringsanlæg på
gården, som drives sammen med Agersbækvej 22.
HOLSTEBROVEJ 103, "SØNDERVANG", HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335021.
PEDER MELDGAARD, landmand, født den 23.-8.-1927, søn af Tinne og Anders Niel
sen, Hee, gift den 6.-3.-1954 med Martha Pedersen, syerske, født den 9.-4.-1926,
datter af Marie og Jens Peder Pedersen, Nr. Omme. Parret har børnene: Anders, født
den 17.-5.-1955, Jens, født den 28.-2.-1958 og Tinne, født den 9.-5.-1961.
P.M. har været på Ladenlund Landbrugsskole. Han overtog jorden i 1953, da det blev
udstykket som statshusmandsbrug fra "Meldgaard" i 1953, "Meldgaard" er P.M.'s hjem
og har været i slægtens eje gennem 3 generationer.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 11 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1953 og tilbygget i 1978. Ko- og svinestald samt hønsehus og
lade er fra 1953.
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VANG", HEE, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335533.
JENS HAUNSTRUP NIELSEN,
teleleder, født den 22.-7.-1944,
søn af Jensine og Aksel Nielsen,
Feldborg, gift den 2.-7.-1966
med Jytte Havnstrup Nielsen,
født den 15.-3.-1948, datter af
Ruth og Mads Østergård, Feld
borg. Parret har børnene: Brian,
født den 3.-10.-1966 og Lone,
født den 1.-12.-1968.
J.H.N. er ansat ved Jysk Telefon. Han overtog gården den 1.-1.-1989 fra Kristian
Staunsbjerg. Jordarealet ligger meget spredt, ialt 6 steder. Ejendomsskyld 650.000.
Areal 18 ha., der er 2,5 ha. eng ved Hover Å's udløb. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1830 og senere restaureret. Ko- og svinestald fra 1959 er
ombygget til garage, hobbyrum, lager og aktivitetsrum. Laden er fra 1929. På gården
er der 1 traktor.

HOLSTEBROVEJ 107, ØSTERGAARD, HEE, 6950 RINGKØBING.
MARTIN RIIS, gårdejer omtales
under Tim Kirkevej 4.
M.R. overtog gården i foråret
1988 fra Evald Krarup. Ejendoms
skyld 1.100.000. Areal 45 ha.
Stuehuset er opført i 1832. Ko
stald og lade er fra 1906, svine
stald fra 1961 og maskinhuset
fra 1975. Gården drives sammen
med Tim Kirkevej 4.
HOLSTEBROVEJ 113, 6980 TIM, tlf. 97-333170.
NIELS SUSGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 20.-5.-1930, søn af Anna og Niels
Susgaard Nielsen, Staby, gift den 14.-9.-1956 med Karen Hansen, husmor, født den
2.-3.-1932, datter af Laura og Hans Hansen, Vedersø. Parret har børnened: Bodil, født
den 27.-5.-1957, Bente, født den 1.-4.-1959 og Ove, født den 13.-2.-1963.
N.S.N. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården i september 1956
fra Karl Rasmussen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 32,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og tilbygget i 1968. Kostalden fra 1928 er tilbygget flere
gange, senest i 1972, laden er fra 1952 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. På gården
er der 2 traktorer og andel i en mejetærsker. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 114, "NØRTOFT",
HEE, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-335025.
HANS CHRISTIAN HANSEN, læ
rer, født den 10.-12.-1943, søn
af Astrid og Karl Hansen, Hejns
vig, gift den 2.-1.-1971 med Ka
ren Holm Mortensen, husmor,
født den 23.-9.-1947, datter af
Jenny og Vagn Holm Mortensen,
Hee. Parret har børnene: Vivi,
født den 29.-1.-1973, Heine,
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H.C.H. er lærer ved Hee Skole, han er medlem af Menighedsrådet og overtog gården i
oktober 1971 fra Julius Olesen, som byggede gården i 1924. Gården har tidligere
været kro, den var da placeret vest for hovedvejen og gårdens historie kan føres
tilbage til 1664.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14,2 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra
1924.
HOLSTEBROVEJ 115, "MØLDRUP",
SØNDERBY, 6980 TIM, tlf. 97333285.
FRANK JØRGENSEN, gårdejer,
født den 5.-1.-1949, søn af Eva
og Svend Jørgensen, Findinge,
gift den 27.-5.-1972 med Helga
Larsen, medhjælpende hustru,
født den 15.-9.-1951, datter af
Gerda og Johannes Larsen,
Vester Tim. Parret har børnene:
Solvejg, født den 12.-7.-1973 og
Kirsten, født den 12.-7.-1977.
F.J. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1972 fra Elna
og Peder Sig.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1959, svinestald
og maskinhuset er fra 1978. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduk
tion på 33 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er
på 50 årssøer og der produceres ca. 900 slagtesvin. På gården er der 2 traktorer og 1
mejetærsker. Der bruges en del maskinstation.

HOLSTEBROVEJ 118, NØRKÆR", HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335043.
GRETHE HOLM RASMUSSEN, sygeplejerske, født den 20.-12.-1953, datter af Jenny
og Vagn Holm Mortensen, Hee, gift den 27.-10.-1973 med Jan Holm Rasmussen, afde
lingsleder, født den 23.-11.-1949, søn af Ruth og Frank Rasmussen, Holbæk. Parret
har børnene: Louise, født den 15.-5.-1979, Mette, født den 30.-4.-1982 og Niels, født
den 14.-7.-1985.
G.H.R. overtog gården i august 1981 fra sine forældre Jenny og Vagn Holm Mor
tensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1914.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35,5 ha., der er 7,5 ha. skov og plantage.
Stuehuset er opført omkring 1834 og restaureret i 1980. Kostaldene er fra 1959,
svinestald og lade er ca. 100 år gamle, maskinhusene er fra 1944 og 1983, der er
gylletank og udendørs silo. Gården drives med en ammekobesætning på 33 ammekøer,
16 ungdyr og 16 slagtekalve af racen Limousine, desuden produceres der 240 slagte
svin årligt og der er 2 heste af racen New Forest og Welsh. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, korn og pillegræs. På gården er 2 traktorer og 1
vandingsmaskine. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
HOLSTEBROVEJ 120, HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335462.
HANS LARSEN, landmand, født den 29.-3.-1958, søn af Annelise og Laurids Larsen,
Horsens, gift den 5.-9.-1987 med Birthe Nielsen, syerske, født den 16.-2.-1961, datter
af Solvejg og Aksel Nielsen, Kølkær. Parret har børnene: Stefan, født den 3.-9.-1986,
Morten, født den 9.-5.-1988 og Sabine, født den 13.-6.-1989.
H.L. er afdelingsleder ved DLG, han har været på Ladelund og Bygholm Landbrugs
skoler. Han overtog gården den 1.-4.-1982 fra Jens Bak.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1989 efter en brand i 1988. Svinestaldene er fra 1896 og 1978,
lade fra 1938, maskinhus fra 1978 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.750 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
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bruges en del maskinstation.
HOLSTEBROVEJ 124, "MØLLEGAARD", HEE, 6950 RINGKØ
BING.
MARTIN RIIS, gårdejer, omtales
under Tim Kirkevej 4.
M.R. overtog gården den l.-l.1983 fra Gerda Andersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal
33,5 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt.
Avlsbygningerne af ældre dato
består af kostald, svinestald og
lade og maskinhus. Gården drives sammen med Tim Kirkevej 4.

HOLSTEBROVEJ 127, "KÆRGAARD", 6980 TIM, tlf. 97-333099.
OVE SUSGAARD NIELSEN, gårdejer, født den 13.-2.-1983, søn af Karen og Niels Susgaard Nielsen, Tim.
O.S.N. har været på Lægaard og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården
den 15.-8.-1987 fra Hans Christensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og restaureret i 1968. Der er en gammel kostald fra 1955
og en ny kostald er under opførelse, lade og maskinhus er fra 1955, bygningerne fra
1955 er opført efter brand. Det påtænkes at indkøbe en besætning på 80 malkekøer i
efteråret 1989. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. På gården er der 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 malkestald, 1 kornlager og 1 varm luft tørreri. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 131, "KOGSGAARDHUS", SØNDERBY, 6980
TIM, tlf. 97-333441.
ALF NIELSEN, husmand, født
den 23.-4.-1915, søn af Dagmar
og Christian Valdemar Nielsen,
Ulfborg, gift den 3.-6.-1945 med
Anna Smedegaard Christensen,
husmor, født den 10.-9.-1914, dat
ter af Hansine Dorthea og Jo
hannes Arent Christensen, Sønderby.
Parret har datteren Irma, født
den 12.-5.-1947.
A.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-3.-1948 fra sin
svigerfar, Johannes Arent Christensen.
Ejendomsskyld 450.000.0 Areal 9 ha., der er frasolgt 2 ha., der er 1,5 ha. skov bl.a.
med juletræsproduktion. Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Gården brændte i 1924 og blev
genopført med ko- og svinestald, som er tilbygget i 1964, desuden blev der bygget
lade i 1924. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og
porrer. På gården er der 1 traktor og 1 sprinklervandingsanlæg. Der bruges maskin
station til høst.
HOLSTEBROVEJ 132, "SØNDERGAARD", SØNDERBY, 6980 TIM, tlf.97-333074.
JEPPE KJÆRGAARD, gårdejer, født den 17.-6.-1930, søn af Ingeborg og Kr. Hansen
Kjærgaard, Sønderby, gift den 14.-10.-1961 med Ane Marie Andersen, husmor, født
den 2.-5.-1937, datter af Martha Kirstine og Harry Andersen, Stadil. Parret har
børnene: Harry Normann, født den 9.-11.-1957, Lone, født den 21.-3.-1962, Agnete,
født den 8.-6.-1963 og Bent, født den 1.-5.-1969.
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Lægaard Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-1.-1956
fra sin far Kr. Hansen Kjærgaard,
som købte den i 1913.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
42,8 ha., heraf tilkøbt 16 ha.,
der er frasolgt 3,8 ha., 18 ha. er
eng og 1 ha. krat. Desuden er
der forpagtet 34,7 ha.
Stuehuset er opført i 1939, resta
ureret og tilbygget i 1976. Ko
stalden fra 1888 er ændret til
kalvestald, der er bygget kostalde i 1960 og 1973, hestestald og vognport fra 1939 er
ændret til ungdyrstald og maskinhuset er fra 1975, der er udendørs kørersilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 45 ungdyr og 18
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. På
gården er der 3 traktorer, 1 roeoptager med tank og 1 lagersilo. Der bruges en del
maskinstation.

HOLSTEBROVEJ 134, SØNDER
BY, 6980 TIM, tlf. 97-333472.
AASE OG CARL KJELDSEN,
gårdejere. Aa.K. er født den
20.-12.- 1954, datter af Anne
Marie og Børge Kristensen, Yllebjerg, gift den 24.-3.-1984 med
Carl Kjeldsen, født den 11.-5.-1949,
søn af Olga og Sigurd Kjeldsen,
Timring. Parret har datteren An
na Marie, født den 31.-1.-1980.
AA.K. er uddannet damefrisør,
hun er i bestyrelsen for Ulfborg
Hind Herreds Husmandsforening, i bestyrelsen for DRK-avlsforening og kvægbrugs
udvalget i Ulfborg Hind Herred. Parret overtog gården den 15.-10.-1985 fra Ole
Lauridsen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 19 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Svinestalden fra 1972 er ændret til
kostald i 1979, maskinhus fra 1975 og foderhus fra 1982. Gården drives med en kvæg
produktion på 42 årskøer og 60 ungdyr af racerne DRK og SDM. På gården er der 2
traktorer og der bruges en del maskinstation.
HOLSTEBROVEJ 140, "SVENSGAARDMARK", SØNDERBY,
6980 TIM, tlf. 97-333271.
HENNING SVENSGAARD, land
mand, født den 23.-3.-1941, søn
af Gudrun og Gunnar Svensgaard,
Sønderby, gift den 24.-10.-1964
med Else Christensen, husmor,
født den 22.-3.-1943, datter af
Ingrid og Kresten Kirkegaard
Christensen, Vellev. Parret har
børnene: Susanne, født d. 2.-9.1966, Peder, født d. 27.-9.-1968,
Karsten, født den 29.-2.-1972 og Jesper, født den 29.-12.-1978.
H.S. arbejder ved DLG i Tim. Han overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin far, Gunnar
Svensgaard. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 2,5 ha.
beplantning. Der er udlejet 2,5 ha.
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omkring 1900 og maskinhuset fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 10
årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt, desuden er der 10 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs, raps og hvede. På gården
er der 1 traktor og 1 sprinklervandingsanlæg. Der bruges maskinstation til høst.

HOLSTEBROVEJ 143, "SKOVLY",
6980 TIM, tlf. 97-333386.
ANNA ANDERSEN OG LEIF SI
MONSEN, gårdejerer. L.S. er
født den 15.-12.-1965, søn af
Esther og Ib Simonsen, Østerby,
gift den 10.-2.-1990 med Anna
Andersen, butiksassistent, født
den 12.-2.-1965, datter af Ger
da og Svend Andersen, Stauning.
L.S. arbejder som montør. Parret overtog gården den 1.-1.-1990 fra Ib Simonsen.
Oorden er udlejet.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 16 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaurerert. Ko- og svinestald samt lade er fra
1956, ny svinestald fra 1978 og maskinhus fra 1970. Der er ingen besætning på gården,
men der er 2 traktorer og træfyr.
HOLSTEBROVEJ 150, "MØL
GÅRD", TIM, 6980 TIM, tlf. 97333404.
SØREN 1SRAELSEN, konsulent,
født den 1.-9.-1944, søn af Sofie
og Asger Israelsen, Vejleby, gift
den 14.-10.-1972 med Kiss Nobis
Mortensen, pædagogmedhjælper,
født den 25.-5.-1950, datter af
Kissa og Anton Mortensen, Bor
ding. Parret har børnene: Stina,
født den 30.-7.-1974 og Marie,
født den 4.-12.-1976.
S.I. er uddannet på Nordisk Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-8.-1973 fra
Christian Mølgård.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 30,9 ha., heraf 5 ha. tørvemose.
Stuehuset er opført i 1830 og restaureret i 1974. Ko- og svinestald fra 1929 er ændret
til fårestald og garage i 1973-74, laden er fra 1831. Gårdens besætning er på 22
moderfår samt lam, det er dels Texel og dels krydsninger, desuden er der 3 heste.
Planteproduktionens salgsafgrøde pillegræs. På gården er der 1 traktor og der bruges
en del maskinstation.
HOLSTEBROVEJ 152, "NYHOLM",
TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333578.
HENNING KLAUSEN, gårdejer,
født den 22.-12.-1952, søn af
Nanna og Anders Jørgen Klausen, Tim, gift dén 15.-12.-1979
med Karin Lindgaard, graver,
født den 6.-10.-1956, datter af
Birgit Lindgaard og Hans Poul
sen, Ringkøbing. Parret har bør
nene: Helle, født den 25.-2.-1977
og Henriette, født den 28.-5.-1979.
K.L. er graver ved Madum kirke.
1H.K. har været på Bygholm og Vejlby Landbrugsskoler, han er formand for Ringkø-
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læplantningslaug og formand for Ringkøbingegnens læplantningslaug. Han overtog
gården den 1.-11.-1978 fra sin mor Nanna Klausen, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i familiens eje i 1914.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 49 ha., heraf 16 ha. hede og skov og der er 5 ha.
nyplantning.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret i 1988. Svinestaldene er fra 1914, 1950,
1979 og 1984, lade fra 1979 og maskinhus fra 1986, der er en ældre staklade fra 1950.
Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise
årligt, desuden er der 13 moderfår samt lam af racen Leicester. Planteproduktionens
salgsafgrøder er industrikartofler og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 halmfyr
samt nogle kompostorm. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HOLSTEBROVEJ 154, BEJKJÆR, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492711.
HENNING JENSEN, gårdejer, født den 2.-3.-1950, søn af Inger og Jens Poul Jensen,
Hee, bor sammen med Hanne Karlsson, operatør, født den 26.-12.-1956, datter af
Mary Hansen, Ødsted og Kurt Matiassen, Vejle. H.K. har børnene: Anja, født den
10.-10.-1978 og Tony, født den 14.-9.-1979. H.J. har børnene: Marie, født den
30.-9.-1980 og Hanne, født den 7.-6.-1983.
H.J. arbejder ved Jysk Telefon. Han overtog gården den 1.-7.-1988 fra Holger Lyhne
Jensen.
Ejendomsskyld 895.000. Areal 75,5 ha., heraf 55 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1853 og restaureret i 1989. Ko- og svinestald fra 1942 er delvis
ændret til lager og pelserri i 1988, svinestald fra 1960, der er bygget 2 minkhaller i
1986 og 1 i 1988, garage fra 1974, lade fra 1960 og maskinhus fra 1958, der er gylle
tank. Gårdens besætning er på 2 årssøer, 2 heste, 1 Fjordhest og 1 pony, desuden er
der 5 moderfår, det er krydsninger. Minkfarmen, som har en bestand på 340 mink
tæver, drives som I/S. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2
traktorer, der bruges en del maskinstation.

HOVERDALVEJ 3, "HEDEGAARD", HOVER, 6971 SPJALD, tlf. 97-348044.
KRISTEN HEDE KJELDGAARD, gårdejer, født den 7.-11.-1912, søn af Mariane og
Jesper Hansen Kjeldgaard, Hover, gift den 12.-5.-1945 med Bertha Andersen, lærer,
født den 26.-10.-1915, datter af Jørgine og Hans Andersen, Rørup. Parret har børnene:
Jørgen, født den 24.-4.-1946 og Margit, født den 20.-2.-1951.
K.H.K. har været i sognerådet oghar været vurderingsmand for Hover-Torsted Kom
mune. Han overtog gården den 20.-8.-1940 fra sin far Jesper Hansen Kjeldgaard,
gården har været i familiens eje fra omkring år 1700.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 41 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret i 1976. Der er bygget aftægtshus i 1918.
Kostalden er ændret til svinestald i 1960, svinestald fra 1924, hestestalden er ændret
til kornlager i 1960, en ældre lade er udvidet i 1914 og maskinhusene er fra 1920 og
1965. På gården er der 2 traktorer, 1 plansilo og 1 varm luft tørreri.
HOVERDALVEJ 8, "STENSGAARD", HOVERDAL, 6971
SPJALD, tlf. 97348110.
OSVALD KNUDSEN, gårdejer,
født den 10.-6.-1932, søn af
Margrethe og Kristian Knudsen,
Hoverdal, gift den 8.-12.-1956
med Bente Buchbjerg Skovmose,
husmor og håndgerningslærer,
født den 5.-5.-1935, datter af
Magna og Niels Skovmose, Fjaldring. Parret har datteren Lene,
født den 3.-5.-1965.
O.K. overtog gården den 1.-11.-1956 fra sin far Kristian Knudsen, som købte den i
1932. Gården er udstykket fra "Hedegaard".
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Stuehuset er opført i 1932, restaureret og tilbygget i 1956. Ko- og svinestald fra 1932
er ændret til svin i 1970, ny svinestald fra 1961, lade fra 1932 og maskinhusene er fra
1972 og 1986. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 lagersilo. Der er en skoledreng til hjælp på deltid.
HOVERDALVEJ 10, "HØJGAARD", HOVER, 6971 SPJALD, tlf. 97-348002.
FRODE AGERGAARD, landmand, født den 8.-9.-1936, søn af Nanna og Jens Agergaard, Hover, gift den 23.-11.-1963 med Edel Gunhild Tarpgaard, bondekone, født den
13.-9.-1941, datter af Dagny og Marius Tarpgaard, Vedersø. Parret har børnene: Inge,
født den 10.-6.-1965, Jane, født den 26.-4.-1967, Maria, født den 28.-11.-1970, Sine,
født den 17.-2.-1972 og Jakob, født den 27.-8.-1978.
F.A. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1963 fra
sine forældre Nanna og Jens Agergaard, som købte den i 1925. Gården blev udstykket
i 1912.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 35 ha., heraf 4 ha. eng. Der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1978. Kostalden er fra 1968, ungdyrstald
fra 1974, svinestald er ændret til kalvestald i 1973, lade fra 1912, maskinhus fra 1950
og roehus fra 1947. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og
20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo, 1 tårnsilo,
varm luft tørreri og 1 træfyr. Gården drives sammen med Vesterlund, Præstevej 14.

HOVERGAARDEVEJ 1, "ØSTRE
HOVERGAARDE", HOVERGAARDE, 6971 SPJALD, tlf. 97-348165.
VILLY ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 10.-12.-1947, søn af
Grethe og Erling Østergaard, Hovergaarde, gift den 23.-7.-1977
med Jette Sørensen, medhjælpen
de hustru, født den 22.-3.-1948,
datter af Nanna og Verner Søren
sen, Mejsing. Parret har børnene:
Mette, født den 15.-7.-1978, Ran
di, født den 7.-6.-1980 og Brith,
født den 19.-6.-1982.
V.Ø. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1975 fra sin
far Erling Østergaard.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38,5 ha., heraf 2 ha. hede. Der er lejet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1862 og restaureret i 1952. Kvægstaldene er fra 1911, 1966,
1975 og 1979, lader fra 1851 og 1975, maskinhus fra 1968, foderhus fra 1979 og der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 30 slag
tekalve af racen SDM, desuden er der 4 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og hvede. På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 lagersilo og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.
HOVERGAARDEVEJ 3, HOVERGAARDE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-348151.
ERNST VANTING- SØRENSEN, gårdejer, født den 20.-4.-1946, søn af Gertrud og Adolf
Sørensen, Hovergaarde, gift den 21.-8.-1971 med Anette Haubjerg, medhjælpende
hustru, født den 8.-8.-1954, datter af Helga og Johannes Haubjerg, Hover. Parret har
børnene: Merete, født den 27.-9.-1971, Tommy, født den 22.-4.-1975, Henrik, født den
9.-4.-1979 og Johan, født den 20.-6.-1985.
E.V.S. er formand for Ulfborg-Hind Herreds familiebrug, han er formand for Husmændenes Landbrugscenter i Hanning, i bestyrelsen for Ringkøbings Amts Indkøbsforening
og i bestyrelsen for Ringkøbing Amts Husmandsforening.

-232Ernst V. Sørensen overtog går
den den 1.-8.-1972 fra sin far
Adolf Sørensen, der byggede
ejendommen som statshusmands
brug i 1939, den blev udstykket
fra "Hovergaarde".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
33 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og
restaureret i 1984. Kostald og
lade er fra 1939 og tilbygget i
1953, ny kostald og maskinhus
fra 1977 og foderhus fra 1988.
Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 50 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer
og 1 vandingsmaskine. Der bruges en del maskinstation. Hovergaardevej 6 er tilkøbt
og nu lagt ind under gården.

HOVERGAARDEVEJ 4, "HOVER
GAARDE",
HOVERGAARDE,
6971 SPJALD, tlf. 97-348012.
OLE KRISTENSEN, landmand,
født den 20.-10.-1929, søn af
Agnes og Anders Kristensen, Ho
vergaarde, gift den 3.-2.-1962
med Grethe Klemmensen, medhjæl
pende hustru, født den 11.-10.-1943,
datter af Hilda og Bernhard
Klemmensen, Grønbjerg. Parret
har børnene: Helle, født d. 20.-4.1962, Ida, født den 11.-3.-1963

og Jette, født den 18.-11.-1966.
O.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1960 fra sin
far Anders Kristensen. Gården har været i familiens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1849 og løbende restaureret. Kvægstaldene er fra 1870 og 1966,
svinestald fra 1930 er ændret til kalvestald i 1970, mødingshus fra 1930, lade fra
1870, maskinhus fra 1983 og der er gylletank samt udendørs kørersilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er rug, ærter og raps. På gården er der 2 traktorer,
1 minilæsser, plansilo, varm luft tørreri og halmfyr. Der bruges en del maskinstation.
HOVERVEJ 66-68, "STORE BRATBJERG", HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335312.
JØRGEN HEUER RINDOM, gårdejer, født den 25.-7.-1964, søn af Christa og Andreas
Rindom, Hee, bor sammen med Karin Sandgrav, bankassistent, født den 24.-5.-1962,
datter af Nanna og Ejner Sandgrav, Holmsland.
J.H.R. har været på Lægaard og Asmildkloster landbrugsskoler. Han overtog gården
den 1.-7.-1988 fra sin far Andreas Rindom.
Areal 202 ha., heraf 23 ha. skov og 13 ha. eng, der er 0,5 ha. juletræer.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Der er bygget medhjælperbolig i
1975. Ungdyrstalden er fra 1975, kostald fra 1906, kartoffelhus og lade fra 1974,
gammel lade fra 1906 og maskinhus fra 1954. Gårdens besætning er på 20 ammekøer,
15 ungdyr og 60 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, ærter, raps, korn, frøgræs og pillegræs. På gården er der 3 traktorer, 1
mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, 1 kartoffeloptager samt diverse maskiner til kartof
feldyrkning og 1 halmfyr. Der er en deltids medhjælper på gården.
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BJERG", BRATBJERG, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-335253.
KURT ANDERSEN, landmand,
født den 28.-1.-1937, søn af
Krestine og Theodor Andersen,
Fabjerg, gift den 16.-10.-1965
med Margretha Jensen, husmor,
født den 27.-9.-1946, datter af
Anne Marie og Jens Christian
Jensen, Fabjerg. Parret har bør
nene: Anette og Ingrid, født den
28.-4.-1966, Brian, født den 23.-10.-1973 og Kennet, født den 7.-3.-1975.
K.A. overtog gården den 1.-7.-1970 fra Jens Møller Pedersen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36,7 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og løbende restaureret. Spaltestalden er fra 1975, kviestald
og lade fra 1978, gammel svinestald fra 1965 er ændret til kostald i 1975 og maskin
huset er fra 1989, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 35 års
køer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer, 1 van
dingsmaskine. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HOVER VEJ 70, "VESTER HJELM",
HOVER, 6971 SPJALD, tlf. 97348008.
EJNAR BURCH THOMSEN, gård
ejer, født den 23.-6.-1938, søn af
Gerda og Jørgen Thomsen, Egt
ved, gift den 16.-5.-1964 med
Signe Smedegaard, datter af Kir
sten og Henrik Linde Smedegaard,
Hover. Parret har børnene: Birte,
født den 31.-8.-1965 og Heine,
født den 13.-7.-1970.
E.B.T. overtog gården i april
1964 fra sine svigerforældre, Kirsten og Henrik Linde Smedegaard, som købte den i
1922.
Areal 47,7 ha., heraf 13 ha. skov og eng. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret i 1979. Gården brændte i 1965 og blev
genopført med en lystdriftstald, kalvestaldene og maskinhuset er fra 1971, der er
staklade fra 1952 og desuden er der gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 36 ammekøer, 8 ungdyr og 2 tyre af racen Simmentaler, det er en avlsbe
sætning som udstiller på ungskuer og andre dyreskuer, der er hentet flere præmeier
hjem og der er importeret dyr fra Sverige. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og frøgræs. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 plansilo. Der
bruges en del maskinstation.
HOVERVEJ 73, "NY BRATBJERG", HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335453.
OLE ANDERSEN, gårdejer, født den 1.-11.-1943, søn af Stine og Niels Andersen, Hee.
O.A. er lastoptager i Hvide Sande. Han overtog gården i efteråret 1975 fra sin far
Niels Andersen, der byggede gården som statshusmandsbrug i 1948, den blev udstykket
fra "Store Bratbjerg".
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1948. Kostalden fra 1948 er ændret til svinestald i 1989,
svinestald fra 1988, der er bygget 2 minkhaller i 1988 og maskinhus fra 1970, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 22 årssøer, desuden indkøbes en
del smågrise og der produceres ca. 2.000 slagtesvin. Minkproduktionen er på 200
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 1 traktor,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og der er automatisk vådfodringsanlæg og halmfyr.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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RINGKØBING, tlf. 97-335207.
HANS M. 3ENSEN, gårdejer,
født den 30.-4.-1927, søn af An
ne og Hans M. 3ensen, Bratbjerg,
gift den 26.-11.-1955 med Esther
Carlson, husmor, født d. 28.-4.1929, datter af 3ørgine og Marstrand Carlson, Stakroge. Parret
har børnene: Gudrun, født den
26.-10.-1956, Vita, født den 30.6.-1958, Hanne, født den 10.-12.-1960 og Hans Henning, født den 26.-3.-1965.
H.M.3. er uddannet agronom, han er formand for Tørrecentral Vest 3ylland, han er
Borgmester i Ringkøbing og overtog gården den 1.-7.-1955 fra sin far Hans M. 3ensen,
som købte gården i 1932. Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 187 ha., heraf tilkøbt 70 ha.,
der er 55 ha. skov og hede. Desuden er der 5,5 ha. fredet med gravhøje, der er ialt
ca. 10 stk.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret og ombygget i 1975. Kostalden fra 1952 er
ændret i 1966 efter en brand, svinestalden er også ombygget efter branden i 1966,
kartoffelhus fra 1971, lade fra 1966 og maskinhuset fra 1954 er tilbygget i 1970/72 og
foderhus fra 1960. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps, korn, industrikartofler og pillegræs. På gården er der 3 traktorer, 1
mejetærsker, 4 vandingsmaskiner, 1 randegraver, 1 gummiged, 1 kartoffeloptager, 1
lagersilo, 1 varm luft tørreri og 1 træfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården, og til
gården hører der et fodermesterhus.

HOVERVE3 81, "ØSTER H3ELM",
HOVER, 6971 SP3ALD, tlf. 97348059.
KRISTIAN SIG, gårdejer, født
den 27.-2.-1954, søn af Gerda og
Erik Sig, Hover, gift den 20.-12.—
1980 med Bodil Larsen, medhjæl
pende hustru og børnehave pæda
gog, født den 13.-11.-1957, dat
ter af Maren og Thorvald Larsen,
Stadil. Parret har børnene: Mads,
født den 14.-7.-1981, 3eppe, født

den 27.-3.1-1984 og Torben, født den 4.-7.-1987.
K.S. har været på Lægaard og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den 15.6.-1980 fra sin far Erik Sig, nuværende ejer er 6 generation på gården.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 63 ha., heraf 13 ha. skov, hede og eng og der er lejet
27 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1924 er moderni
seret senest i 1985, svinestald fra 1967 er ændret til ungdyrstald i 1985, samme år
blev der bygget foderhus, laden er fra 1870, maskinhusene er fra 1952 og 1977, der er
2 indendørs kørersiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 års
køer, 60 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, industri kartofler og raps. På gården er der 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 gummiged, 1 kartoffeloptager, 1 roeoptager med tank, 1 automa
tisk kraftfodringsanlæg og andel i skårlægger. Der er 1 fast medhjælper på gården.
HOVERVE3 85, "K3ELDGAARD", HOVER, 6971 SP3ALD, tlf. 97-348022.
ANDREAS K3ELDGAARD STAMPE, gårdejer, født den 23.6.-1939, søn
Kartrine og Peder Christian Stampe, No, gift den 16.-9.-1967 med Agnethe
sygeplejerske, født den 14.-7.-1941, datter af Sidsel Kirstine og William
Grønbjerg. Parret har børnene: Knud Erik, født den 5.-8.-1968, Solvejg,
3.-12.-1969, Ole, født den 28.-1.-1974 og Søren, født den 28.-11.-1975.

af Anne
Sønderby,
Sønderby,
født den
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Lægaard Landbrugsskole. Han
overtog gården i november 1961
fra sin morbror Knud Kjeldgaard
Hansen, gården kom i familiens
eje omkring 1650.
Ejendomsskyld 2.050.000. Areal
70 ha., heraf 20 ha. skov og
mose, 1,5 ha. juletræskultur og
10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915 og re
staureret i 1978. Kostald og lade
er fra 1915, løsdriftstald fra
1973, svinestald fra 1930, maskinhus fra 1989, foderhuse fra 1973 og 1975, desuden er
der indendørs kørersilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktoin på 65 års
køer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter.
På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 malkestald og automatisk kraft
fodringsanlæg, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er en deltids
medhjælper og der bruges en del maskinstation. Gården drives sammen med Lyngsmosevej 4.

HOVERVEJ 87, "GADE", HOVER,
6971 SPJALD, tlf. 97-348190.
ANDERS STRØM, pelsdyravler,
søn af Erhardt Strøm, Hover, bor
sammen med Kirsten Harpøth
Fuglsang, assistent, datter af
Kristian Fuglsang, Hover. Parret
har børnene: Kristian, Louise og
Martin.
A.S. er uddannet tømrer og over
tog gården den 1.-11.-1979 fra
sin far Erhardt Strøm. Areal 20
ha, heraf 7 ha. eng. Der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1988. Kostalden fra 1959 er ændret til pelsrum i 1980 og til
bygget i 1987, der er bygget 22 minkhaller 1979-1987, laden er fra 1984 og fodertank
fra samme år. Gården drives med en minkbestand på 2.200 tæver, desuden er der 5
moderfår af racen Oxforddown. På gården er der 2 traktorer, 1 fodermaskine og 1
savssmuldsfyr. Der er 1 fast medhjælper.

HOVERVEJ 91, "VESTER KIRKE
GAARD", HOVER, 6971 SPJALD,
tlf. 97-348001.
GUNNER KIRKEGAARD, gårdejer
født d? 25.-2.-1925, søn af Ragn
hild og Anton Kirkegaard, Hover,
gift den 3.-12.-1959 med Valborg
Pøhl, medhjælpende hustru, født
den 23.-11.-1923, datter af Nan
na og Peder Pøhl, Grønbjerg.
Parret har børnene: Hanne, født
den 19.-6.-1961, Ragnhild, født
den 25.-2.-1963, Agnethe, født
den 19.-9.-1966 og Anders, født den 4.-10.-1979.
G.K. har været på Lægaard Landbrugsskole, han har været i sognerådet i Hover Kom
mune og overtog gården den 28.-10.-1958, fra sin far Anton Kirkegaard, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1861.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 64,5 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 6 ha. eng.
Gården nedbrændte i 1926 og blev genopført med et stuehus i 1926, som er restau-
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fra 1926, lade fra 1926 er ændret til svinestald i 1965 og maskinhuset er fra 1972.
Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der produceres 900 slagtesvin og
de øvrige smågrise sælges. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Der bruges en del maskinstation.
HOVERVEJ 99, "NY KIRKEGAARD", HOVER, 6971 SPJALD, tlf. 97-348018.
LEO OLESEN, gårdejer, født den 4.-5.-1935, søn af Maren Kartrine og Alfred Olesen,
Hover, gift den 8.-5.-1961 med Esther Skytte Jensen, husmor, født den 1.-12.-1935,
datter af Sigrid og Mads Gustav Jensen, Mulbjerg. Parret har børnene: Steen, født den
11.-1.-1962, Kirsten, født den 16.-4.-1963, Jens Jørgen, født den 25.-5.-1965 og
Ann-Katrine, født den 15.-2.-1978.
L.O. er ringer og graver ved Hove Kirke, han har været på Lægaard Landbrugsskole
og overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin far Alfred Olesen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen i 1916.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17 ha. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra
1916, ko- og svinestald er ændret til svin i 1972, ny sostald fra 1979 og maskinhus fra
1969. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.300 små
grise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og industrikartofler. På
gården er der 2 traktorer og der bruges en del maskinstation.
HOVERVEJ 103, "ØSTER KIRKE
GAARD", HOVER, 6971 SPJALD,
tlf. 97-348196.
CHRISTIAN BJERG, gårdejer,
født den 26.-3.-1958, søn af Else
og Peder Bjerg, Mejis, gift den
5.-12.-1981 med Tove Henriksen,
teknisk assistent, født den 11.10.-1959, datter af Lis og Niels
Henriksen, Hanning. Parret har
børnene: Anne, født den 2.-3.1983, Jens, født den 14.-11.-1985
og Peder, født den 18.-7.-1988.
C.B. har været på Ladenlund og Lægaard landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Videbækegnens Landboforening og i regionsudvalget for kvæg i Ringkøbing Amt. Han
overtog gården den 1.-8.-1981 fra DLR.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 38 ha., heraf 3 ha. skov og lignende. De er lejet 38
ha.
Gården brændte i 1961-62 og blev genopført med stuehus. Kostalden er fra 1961,
ungdyrstald fra 1924, lade fra 1924, svinestald fra 1962 er ændret til kalvestald i
1983, maskinhuset er fra 1970, roehus fra 1980, og der er udendørs køresilo. Desuden
er der et hus beliggende Hovervej 101, som bruges til medhjælperbolig. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er byg og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 vandingsmaskine.
Der er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.
HOVERVEJ 105, "NY VOSTRUP", HOVER, 6971 SPJALD, tlf. 97-348005.
TAGE HERMANSEN, gårdejer, født den 30.-12.-1923, søn af Anna og Jørgen Hermansen, Mejis, gift den 28.-7.-1953 med Elna Vastrup, født den 1.-6.-1927, datter af Anna
og Jens Vastrup, Hover. Parret har børnene: Bent, født den 18.-12.-1954, Lisbeth, født
den 7.-2.-1956 og Henning, født den 3.-8.-1957.
T.H. har været på Kærgaard Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-8.-1953 fra sin
svigerfar Jens Vastrup, som byggede ejendommen i 1923.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 27 ha., heraf 9 ha. eng, gi. grusgrav og skov.
Stuehuset er opført i 1923. Ko- og svinestald fra 1923 er ændret til svin i 1980, lade
fra 1917 og maskinhus fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 9 årssøer,
der produceres ca. 150 slagtesvin og resten sælges som torvegrise. Planteproduktio-
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nens salgsafgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo og
kold luft tørreri. Der bruges en del maskinstation.
HOVERVEJ 120, HOVER, 6971
SPJALD, tlf. 97-348183.
VILLY IVERSEN, gårdejer, født
den 8.-8.-1957, søn af Esther og
Askær Iversen, Hover, gift den
d29.-4.-1988 med Inge Lis Laur
sen, butiksassistent, født den 5.4.-1963, datter af Elna og Aksel
Laursen, Hammelsvang mark.
Parret har børnene: Allan, født
den 11.-12.-1984 og Helle, født
den 31.-7.-1987.
V.I. er uddannet mekaniker. Han
overtog gården den 1.-4.-1989 fra sin far Askær Iversen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1924. Kostalden og laden er fra 1924, kostalden er ændret i
1975, svinestald fra 1974, maskinhus fra 1972. Gården drives med en svineproduktion
på 12 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøde er pillegræs. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og varm
luft tørreri. Der bruges en del maskinstation.
HOVERVEJ 121, "HEDELUND", HOVER, 6971 SPJALD, tlf. 97-348202.
FREDE SIG, gårdejer, født den 14.-8.-1958, søn af Gerda og Erik Sig, Hover, bor
sammen med Gitte Hvid, børnehave pædagog, født den 13.-2.-1967, datter af Anne
Marie og Henning Hvid, Rækkermølle.
F.S. har været på Ribe Kjærsgaard Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den
1.-7.-1989 fra sin far Erik Sig.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 44 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret i 1980. Svinestalden fra 1900 er ændret til
værksted i 1982, laden er ca. 100 år gammel og maskinhuset er fra 1986. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. På gården
er der 2 traktorer, andel i mejetærsker, 2 stensamlere, 1 plansilo, varm luft tørreri og
halm fyr, desuden er der et savværk under opstilling til opskæring af tømmer og
emballagetræ.

HOVERVEJ 122, "BLANKENBJERG", HOVER, 6971 SPJALD,
tlf. 97-348026.
JENS BRÆNDGAARD LAURID
SEN, gårdejer, født den 23.-2.-1935,
søn af Nikoline og Laurids Lau
ridsen, Hover.
Søsteren Kristiane, født d. 19.7.-1933 passer huset.
J.B.L har været på Lægaard
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-1.-1964 fra sin far
Laurids Lauridsen, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje siden 1884.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 35,5 ha., der er 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret i 1979/80. Ko- og svinestald er fra 1959,
slagtesvinestald fra 1971, lade fra 1931 og maskinhus fra 1972. Gården drives med en
kvægproduktion på 22 årskøer, 20 ungdyr og 11 slagtekalve af racen RDM, desuden er
der en svineproduktion på 12 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin. På gården
er der 2 traktorer, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Der bruges en del maskinstation.
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HUG, 6990 ULFBORG, tlf. 97331228.
MARIE BJERREGAARD, gård
ejer, født den 12.-1.-1920, dat
ter af Inger Knudsen Vestergaard
og Jakob Jensen Bjerregaard,
Hug.
M.B. overtog gården i 1972 fra
sin far Jakob Jensen Bjerregaard,
som havde den fra 1917, nuvæ
rende ejer er 4. generation på
gården.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 27 ha., heraf 1 ha. plantage og bakker. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt, det er tilbygget og restaureret i 1930. Ko- og svinestald er ca. 100 år gammel, heste og fårestald er fra 1916 og lade fra 1870.

HUGVEJ 7, "LINDHOLT", HUG, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331260.
NIELS GULDAGER AARUP, gårdejer, født den 11.-4.-1949, søn af Kristiane og Mads
Dalsgaard Aarup, Hug.
N.G.AA. overtog gården den 31.—12.-1977 fra sin far Mads Dalsgaard Aarup.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1931 og 1974,
ungdyrstald fra 1930, lade fra 1890 og maskinhus fra 1982. Gården drives med en
kvægproduktion på 48 årskøer og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Der
bruges en del maskinstation.
HUSBY KLITVEJ 3, "KLITGAAR
DEN", HUSBY KLIT, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-331407.
OLE KLOKKER, gårdejer, født
den 27.-1.-1932, søn af Nora og
Martin Olesen, Ringkøbing, gift
den 30.-3.-1961 med Ulla Jesper
sen, manufakturhandler, født den
14.-9.-1938, datter af Ebba og
Harry
Jespersen, Ringkøbing. Par
»KLITGAARDEN«
ret har børnene: Lene, født den
27.-2.-1963 og Jesper, født den
16.-4.-1966.
O.K. er handelsuddannet og har tidligere drevet købmandsforretning. Han overtog
gården i januar 1988 fra Landsdommer Helge Hoff.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 44 ha., heraf 16 ha. klitter o.l. som er fredet. Jorden er
udlejet.
Den gamle hovedbygning er fra 1827, nyere stuehus er fra 1962. Kostalden er fra
1827, svinestald og lade fra 1955 og maskinhus fra 1958. Der er indrettet 3 lejligheder
i bygningerne og de udlejes i sommertiden. Gårdens besætning er på 10 moderfår af
racen Oxforddown.

HUSBY KLITVEJ 7, BÆKBYGAARD, HUSBY KLIT, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331052.
VIGGO BÆKBY BERTELSEN, gårdejer, født den 26.-1.-1929, søn af Anna og Søren
Bertelsen, Husby Klit.
V.B.B. har været på Asmildkloster Landbrugsskole og har været formand for Herefordforeningen, han er strandfoged. Han overtog gården i 1959 fra sin mor Anna
Bertelsen, som var Danmarks første kvindelige strandfoged, nuværende ejer er mindst
4. generation på gården.
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er 980.000. Areal 77 ha., heraf
37 ha. fredet klitter og hede.
Der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1887. Koog svinestald fra 1887 er nybyg
get og ændret til løsdriftstald til
kødkvæg i 1970, aftægtslejlighed
fra 1887 som udlejes til turister,
der er lade og løsdriftstalde fra
1974 og en ældre lade fra 1887.
Gården drives med en ammekobesætning på 30 ammekøer samt
opdræt af racen Hereford, det er en avlsbesætning, hvor opdrættet hovedsaligt sælges
til avl, der udstilles på dyrskuer og ungskuet og der er hentet en del 1. præmier,
marken drives økologisk, hovedsagligt med græs til grøntpiller. Desuden er der 10
moderfår og 2 hopper med føl af racen Islandskeheste. På gården er der 2 traktorer,
der bruges en del maskinstation. Desuden sælges der en del rør til tagdækning.

HUSBY KLITVEJ 17, HUSBY KLIT, 6990 ULFBORG, tlf. 97331296.
IVER IVERSEN KLIT, gårdejer, født den 30.-1.-1942, søn af Andrea Sine og Niels
Iversen Klit, Husby Klit, gift den 10.-4.-1967 med Lilly Margrethe Olesen, husmor,
født den 9.-9.-1941, datter af Anna og Hans Møller Bank, Velling. Parret har børnene:
Niels, født den 16.-12.-1968 og Jette, født den 28.-12.-1976.
I.I.K. er strandfoged. Han forpagtede gården den 1.-4.-1967 og købte den den
1.-4.-1973 af sin far Niels Iversen, gården har været i familiens eje i flere
generationer.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 17,5 ha. rørskær og
44 ha. fredet klitter.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Kostald, svinestald og lade er fra
1884 og maskinhus fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn, ærter, raps og rør. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
rørhøster, 1 plansilo og varm luft tørreri. Der er medhjælper til rørhøstning og der
høstes også for fremmede.

HVINGELVEJ 4, "NØRKJÆR", HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335466.
BENT SIIG, gårdejer, født den 23.-6.-1934, søn af Karen og Anton Siig Christensen,
Råsted, gift den 15.-6.-1957 med Kartrine Harbo Nielsen, husmor, født den 5.-5.-1932,
datte af Elise og Johannes Nielsen, Ulfborg Kirkeby. Parret har børnene: Kaj, født
den 13.-6.-1950, Poul Anker, født den 26.-3.-1960, Benny, født den 3.-4.-1965 og Bo,
født den 30.-12.-1973.
B.S. har opsamlingscentral for minkskind. Han overtog gården den 15.-6.-1987 fra
Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., der er frasolgt 2,8 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1987. Kostalden fra 1968 er tilbygget i
1978 og ændret til lager og udleveringscentral i 1987, en ældre svinestald er ændret
til garage og fyrrum i 1987, der er bygget lukket minkhal og 2 åbne minkhaller i
1987, der er en ældre lade og maskinhus fra 1989. Gården drives med en minkproduk
tion på 500 minktæver, desuden er der 15 moderfår, alle krydsninger, og 1 ammeko
med kalv af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps.
På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 halmfyr. Der er
medhjælper i pelsningstiden.
HVINGELVEJ 5, "MOSELUND", HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335087.
ANTON KIRKEGAARD, gårdejer, født den 9.-9.-1950, søn af Else og Ejner Kirkegaard, Hvingel, gift den 12.-12.-1970 med Ellen Bjerg, specialarbejder, født den
29.-9.-1952, datter af Jensine og Kresten Bjerg, Stadil. Parret har børnene: Tina, født
den 2.-4.-1971, Britta født den 23.-2.-1974 og Steen, født den 21.-3.-1978.
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den 1.-4.-1988 fra sin far, Ejner
Kirkegaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal
47 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha, der
er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1916 og lø
bende restaureret. Gården brænd
te i 1976 og blev genopført med
svinestald og lade. Gården drives
med en svineproduktion på 55
årssøer, der produceres ca. 1.100
slagtesvin årligt. På gården er
der 2 traktorer og 1 gastæt silo. Der bruges en del maskinstation.

HVINGELVEJ 6a, HVINGEL, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-335409.
OLE SUSGÅRD, tømrer, født den
25.-4.-1953, søn af Hilda og Kri
stian Susgaard, Stadil, bor sam
men med Birthe Damgaard Niel
sen, bibliotekar, født den 13.-3.—
1962, datter af Else og Hans
Damgaard Nielsen, Hvingel. Par
ret har børnene: Peter, født d.
18.-6.-1979, Ditte, født den
31.-1.-1982 og Jesper, født den
25.-4.-1985.
O.S. overtog gården den 15.-11.-1982 fra Henry Kristensen, ejendommen er bygget
som statshusmandsbrug i 1929, den er udstykket fra "Nørkær".
Ejendomsskyld 920.000. Areal 14,2 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1982. Der er bygget 2 minkhaller fra 1985
til 1988, laden fra 1929 er ændret til pelsrum i 1987 og maskinhuset er fra 1989.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 880 tæver, desuden er der 3 ammekøer af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården
er der 2 traktorer og 1 halmfyr. Der bruges en del maskinstation.
HVINGELVEJ 6b, "BIRKKJÆR", HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335197.
EGON BÆKDAL HANSEN, minkavler, født den 21.-8.-1935, søn af Anna og Jens Chri
stian Hansen, Hvingel, gift i 1959 med Edith Hansen, rengøringsassistent, født den
30.-5.-1935, datter af Katrine og Peder Hansen, Fyn. Parret har børnene: Mona, født
den 9.-7.-1959, Bente, født den 10.1-7.-1960, Gitte, født den 5.-12.-1961 og Torben,
født den 28.-2.-1968.
E.B.H. overtog gården i juli 1987 fra Hans Holm Mortensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1987. Ko- og svinestald samt lade fra 1926
er ombygget til pelsrum i 1987, der er bygget 6 minkhaller i 1987, der er gylletank.
Gården drives med en bestand på 1150 tæver. På gården er der 1 traktor.
HVINGELVEJ 7, HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335361.
HANS VISSING JAKOBSEN, gårdejer, født den 25.-1.-1940, søn af Laura og Andreas
V. Jakobsen, Tommerup, gift den 9.-12.-1967 med Agneta Kristiansen, lærer, født den
20.-8.-1945, datter af Anna og Mads Kristiansen, Spjald. Parret har børnene: Poul,
født den 4.-5.-1969 og Jens, født den 9.-2.-1974.
H.V.J. er fåreklipper og sælger staldinventar og hegn. Han overtog gården den
1.-7.-1977 fra Jakob Hansen Møller.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 3 ha. skov og 2
ha. eng.
Stuehuset er opført i 1970. Kostalden fra 1970 er opbygget efter en brand, der er
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bygget minkhaller i 1988, lade i 1977 og maskinhus i 1984. Gården drives med besæt
ning på 10 ammekøer og 2 ungdyr, det er krydsninger, desuden er der 40 moderfår af
racerne Gotlandsk Pels og Lyneburgere. Mink bestanden er på 200 tæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der
bruges maskinstation til høst.

HVINGELVEJ 10, HVINGEL,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-335288.
MOGENS OG KIRSTINE HANSEN.
M.H. er konsulent, han er født
den 16.-10.-1943, søn af Ingeborg
og Anders Johannes Hansen, Skel
by Sogn, gift den 30.-12.-1966
med Kerstine Søgaard Hansen,
sygehjælper, født den 13.-4.-1944,
datter af Edith Dagny og Frits
Ruby Hansen, Hvingel. Parret
har børnene: Louise, født den
26.-6.-1967 og Anders Johannes, født den 14.-8.-1969.
M.H. er landskonsulent for kødkvæg. Han overtog gården i august 1986 fra sin
svigerfar, Fritz Rugby Hansen, som købte gården i 1943.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 26 ha. 19 ha. er forpagtet ud.
Stuehuset er opført i 1727 og restaureret i 1987. Kostald, svinestald og lade er bygget
i 1727, senere genopført efter en brand, maskinhuset fra 1975. Gårdens besætning er
på 2 ammekøer og 1 ungdyr, det er krydsninger, der er 10 krydsnings moderfår, 1 hest
og der produceres 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og
kartofler. På gården er der 1 traktor, 1 vandingsmaskine og 1 kombifyr. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
HVINGELVEJ 11, "TUDSEMOSE", HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335172.
JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født den 13.-10.-1936, søn af Anna og Uffe Peder
sen, Fousing.
J.P. er kontrollør ved Postvæsnet. Han overtog gården den 1.-8.-1973 fra Erik Bank
Sørensen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 20 ha., heraf 4 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1950 og løbende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra
1928, maskinhus fra 1935. Gårdens besætning er på 18 moderfår af racen Oxforddown,
desuden er der 1 Jyskhest og 1 Nordbakke. Planteproduktionens salgsafgrøde er pille
græs. På gården er der 1 traktor og der bruges en del maskinstation.
HVINGELVEJ 22, "NYGAARD",
HVINGEL, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335205.
KNUD ERIK NIELSEN, gårdejer,
født den 18.-11.-1937, søn af
Mary og Karl Verner Nielsen,
Hvingel.
K.E.N. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården i
august 1965 fra Iver Kjær Toft.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
27,2 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der
er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1924, nye
svinestalde fra 1973 og 1977, lade fra 1924 og 1989, maskinhuse fra 1963 og 1975, der
er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca.
800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er
der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gastæt silo. Der bruges en del maskinstation.
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HENNING PEDERSEN, gårdejer, født den. 22.-1.-1939, søn af Anna og Valdemar
Pedersen, Tim, gift den 8.-4.-1961 med Ria Brun, medhjælpende hustru, født den
6.-6.-1942, datter af Frida og Peder Brun, Flensborg. Parret har børnene: Tom, født
den 13.-9.-1967 og Anita, født den 23.-5.-1973.
H.P. købte 5 ejendomme i 1971, sammenlagde dem og byggede sin gård.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal 70 ha., heraf 1 ha. skov og eng. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Kostalden fra 1971 er ændret til svinestald i 1985, svine
stald og lade fra 1971 samt maskinhus fra 1981. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 3.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.
HVINGELVEJ 28, "Æ BAK",
HVINGEL, 6950 RINGKØBING,
tlf- 97335206.
HANS DAMGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 14.-6.-1929,
søn af Julie Hansen og Kristian
Damgaard Nielsen, Hvingel, gift
den 4.-1.-1956 med Else Kjeldgaard Stampe, medhjælpende hu
stru, født den 11.-2.-1932, dat
ter af Kartrine Kjeldgaard Han
sen og Peder Stampe, No. Parret
har børnene: Anne Kartrine,
født den 4.-12.-1956, Kristian Peder, født den 10.-12.-1958, Julia, født den 12.-10.1960, Birthe, født den 13.-3.-1962 og Verner, født den 4.-12.-1968.
H.D.N. har været på Høng Husmandsskole, han er medlem af Ringkøbing Byråd. Han
overtog gården den 1.-9.-1955 fra sin far Kristian Damgaard Nielsen, som købte
gården i 1925.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 49,5 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 5,5 ha. mose.
Der er lejet 82 ha.
Stuehuset er opført i 1988. Laden er fra 1949, maskinhusene fra 1973 og 1986. Gården
drives udelukkende med planteproduktion beståenden af ærter, raps, korn og industri
kartofler. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartof
fellægger, 1 kartoffeloptager og 1 træfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

HVINGELVEJ 29, "LILLE ASTRUP",
HVINGEL, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335116.
JAKOB RINDOM, gårdejer, født
den 8.-5.-1924, søn af Ingeborg
og Anders Peder Rindom, Hvin
gel.
J.R. overtog gården i december
1950 fra sin far Anders Peder
Rindom, som købte gården i
1920.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
24,8 ha., heraf tilkøbt 16,5 ha.,
der er frasolgt 25 ha. og der er 5 ha. eng. Engen er udlejet.
Stuehuset er opført i 1877. Ko- og svinestald fra 1877 er tilbygget i 1951, laden er
fra 1877 og maskinhus fra 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af raps, ærter og korn. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine.

HVINGELVEJ 32, HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335261.
KURT PEDERSEN, gårdejer, født den 9.-5.-1954, søn af Anna og Valdemar Pedersen,
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født den 9.-3.-1982 og Rene, født den 12.-4.-1987.
K.P. er tømrer. Han overtog gården den 15.-8.-1982 fra sin svigerfar Svend Aage
Graversen, som byggede ejendommen i 1954, da den blev udstykket som statshusmands
brug fra Astrupholm.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 29 ha., heraf 1 ha. skov, de 0,5 ha. er med juletræs
kultur. Der er lejet 19 ha.
Stuehuset er opført i 1954. Ko- og svinestald fra 1954 er tilbygget senest i 1972,
maskinhusene er fra 1963 og 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og havre. På
gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 halmfyr.
HVINGELVEJ 33, "ASTRUPHØJ",
HVINGEL, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335223.
BENT RINDOM, gårdejer, født
den 28.-4.-1953, søn af Vera og
Anton Rindom, Hvingel, gift den
9.-4.-1977 med Lilly Danielsen,
kontorassistent, født den 6.-11.1955, datter af Meta og Henrik
Danielsen, Pølsmark. Parret har
børnene: Martin, født den 21.3.-1979, Linda, født den 29.-2.1980 og Pia, født d. 4.-9.-1987.
B.R. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-12.-1982 fra sin
far Anton Rindom, der byggede gården som statshusmandsbrug, da den blev udstykket
fra "Lille Astrupgaard" i 1955.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 26 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1955 og restaureret i 1962. Kostalden fra 1955 er ændret til
svinestald i 1979, svinestald fra 1984, laden fra 1955 er ændret til svinestald i 1960,
maskinhuset og staklade er fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 87 årssøer, der sælges ca 2.100 smågrise årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og halm
fyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HVINGELVEJ 39, "MOSEGAARD",
6970 SPJALD.
RAGNA FRANDSEN, omtales un
der Oksfeldvej 1.
R.F. overtog gården i 1979 fra
sin far Alfred Sig.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
80 ha., heraf 30 ha. skov og hede
samt afgræsnings areal.
Stuehuset er af ældre dato og re
staureret omkring 1965. Kostalden
er ændret til svinestald omkring
1962, svinestald er ombygget i
1965, desuden er der et maskinhus fra 1960 og en ældre lade. Gården drives sammen
med Oksfeldvej 1.
HVINGELVEJ 41, "NY MOSEGAARD", HOVER, 6971 SPJALD, tlf. 97-348086.
JOHAN KRISTIAN KRISTENSEN, gårdejer, født den 18.-8.-1918, søn af Inge Marie og
Jens Peder Kristensen, Torsted, gift den 30.-7.-1958 med Nanna Møller, husmor, født
den 30.-7.-1932, datter af Frida og Jens Møller, Hover. Parret har børnene: Jens, født
den 1.-11.-1959 og Egon, født den 8.-11.-1966.
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den i efteråret 1954 fra Gunner
Mosegaard, gården blev udstyk
ket som Statshusmandsbrug i
1934 fra Mosegaard.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 17
ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er
fra solgt 7,5 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1934 og
tilbygget i 1974. Ko- og svinestald samt lade er fra 1934, de
er ændret i 1971 og maskinhuset
er fra 1973. Gårdens besætning
er på 3 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 lagersilo. Gården drives uden frem
med arbejdskraft.

HVINGELVEJ 43, "LILLE KJELDGAARD", HOVER, 6971 SPJALD,
tlf. 97-348076.
POUL CONRAD JAKOBSEN,
gårdejer, født den 11.-4.-1932,
søn af Krestiane og Jens Jakob
sen, Snejberg, gift den 17.-4.-1958
med Bodil Thesbjerg, medhjælpende
hustru, født den 19.-4.-1937, dat
ter af Nanna og Niels Thesbjerg,
Hee. Parret har børnene: Jonna,
født den 30.-4.-1961 og Britta,
født den 1.-5.-1961, Birger, født
den 24.-1.-1964, Anette, født den 23.-11.-1970 og Susanne, født den 2.-10.-1975.
P.C.J. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i marts i 1958 fra
Marinus Nielsen, der byggede gården i 1951, den blev udstykket som statshusmands
brug fra "Kjeldgaard".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. eng. Der er lejet 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1951, restaureret og tilbygget senest i 1976. Ko- og svinestald
samt lade fra 1951 er ændret til svin i 1967, der er bygget løsdriftstald i 1973 og den
er tilbygget i 1978, farestald fra 1973, maskinhus fra 1961 og der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 2.800 smågrise
årligt, desuden er der 30 ammekøer af racen Charolais, der sælges nogle avlsdyr og en
del slagtedyr. På gården er der 2 traktorer. Der er 1 fast medhjælper og der bruges
en del maskinstation.
HYKKELBJERGVEJ 25, "HYKKEL
BJERG", 6940 LEM, tlf. 97341067.
KRISTEN HYKKELBJERG, gård
ejer, født den 5.-2.-1934, søn af
Nora og Jens Hykkelbjerg, Hykkelbjerg, gift den 1.-7.-1967 med
Else Hedegaard Jørgensen, lærer,
født den 7.-4.-1935, datter af
Mary og Jens Hedegaard Jørgen
sen, Lindknud. Parret har sønnen
Jens, født den 5.-10.-1970.
K.H. har været på Lægaard
Landbrugsskole, han er kirkeværge ved Lem Sogn. Han overtog gården den 1.-1.-1961
fra sin far Jens Hykkelbjerg, det vides med sikkerhed, at nuværende ejer er 7. gene
ration på gården, måske 13. generation. Gården eksisterede med sikkerhed i 1580, der
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Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er frasolgt 20 ha., der
er 11 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1863 og løbende restaureret. Kostald og lade fra 1908 er løbende
vedligeholdt, svinestald fra 1958 er ombygget til kreatur i 1982, maskinhuset fra 1961,
der er gylletank. Gårdens besætning er på 20 ammekøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På
gården er der 2 traktorer, 1 halmfyr og anparter i Ulfkjær Vindmølle. Maskinstation
bruges til høst.

HØBROVEJ 11, "TOFTBORG",
TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333643.
LEO THORLJP, landmand, født
den 19.-1.-1953, søn af Maren og
Elvin Thorup, Vedersø, gift den
20.-10.-1979 med Hanne Birkmo
se, født den 27.-8.-1960, datter
af Ellen og Arne Birkmose, No.
Parret har børnene: Esben, født
den 25.-4.-1980, Lise, født den
23.-10.-1983 og Tue, født den
2.-10.-1989.
L.T. har været på Bygholm
Landbrugsskole. Han overtog gården 1.-4.-1981 fra Kristian Frahm Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 38,5 ha., heraf 5,5 ha. skov m.v. Der er lejet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1935, restaureret og tilbygget i 1977. Svinestaldene er fra 1935
og 1982, lade fra 1935, maskinhus fra 1932 og der er gylletank. Gården drives med en
smågriseproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.100 smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og industrikartofler. På gården er der 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 lagersilo og 1 varm luft tørreri. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
HØBROVEJ 14, "MØLGAARDHUS", TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333087.
MADS BROGAARD, blomsterhandler, født den 20.-2.-1917, søn af Andrea og Laurids
Brogaard, Tim, gift den 30.-7.-1946 med Tove Damgaard Thuesen, blomsterhandler,
født den 12.-8.-1926, datter af Anna og Johannes Damgaard Thuesen, Tim. Parret har
børnene: Jens Johan, født den 7.-1.-1946, Kurt Jørgen, født den 13.-9.-1948 og Anne
Berit, født den 20.-4.-1950.
Ægteparret har drevet blomsterforretning i Tim fra 1962 til 1985. T.D.T. har været på
Beder gartnerskole.
M.B. overtog gården i juli 1946 fra sin far Laurids Brogaard, som købte gården i 1905.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 22 ha., heraf 10 ha. plantage. 12 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1927, høn
sehus fra 1947, drivhus fra 1977 og maskinhus fra 1943. Planteproduktionens salgsaf
grøder er plantesalg af skovtræer. På gården er der 1 traktor, .1 sprinklervandingsan
læg og kombifyr.
HØBROVEJ 16, "RYTTERBORG",
HVINGEL, 6950 RINGKØBING,
97-335485.
JENS JØRN KALLESØ SØREN
SEN, faglærer, født den 15.-3.1958, søn af Gurli og Regner Sø
rensen, Ringkøbing, gift den 4.8.-1985 med Jette Bjerrum, kon
torassistent, født den 30.-4.-1958,
datter af Ellen og Christian Bjer
rum, Skjern. Parret har børnene:
Sofie, født den 28.-1.-1987 og
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J.J.K.S. er faglærer, indenfor slagterfaget, på Holstebro tekninske skole. Han overtog
gården den 1.-1.-1985 fra Egon Sørensen.
Areal 24 ha., der er frasolgt 1,8 ha., der er 3,5 ha. eng og 5,5 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1975/76. Staldbygningen er ændret til andet formål i 1975/76,
der er bygget lukket minkhal i 1987, lade og maskinhus fra 1981. Gården drives med
en bestand på 200 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er
der 1 traktor og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

HØBROVE3 18, HVINGÉL, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-335377.
SØREN RUBY HANSEN, gårdejer,
født den 23.-12.-1955, søn af
Edith Dagny Søgaard og Frits
Ruby Hansen, Hee, bor sammen
med Ellen Marie Rasmussen,
hjemmehjælper, født den 2.-9.1948, datter af Aslev og Monrad
Rasmussen, Norge. Parret har
børnene: Laila, født den 8.-2.1976 og Karina, født den 29.9.-1977.
S.R.H. har været på Ribe Kærsgaard Landbrugsskole 2 gange. Han overtog gården den
1.-4.-1980 fra Niels Madsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31,3 ha., heraf 5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 18
ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Kostalden er fra 1948, der er
bygget ny i 1980, laden er fra 1948 og maskinhus fra 1988. Gården drives med en
kvægproduktion på 38 årskøer og 45 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er industrikartofler og korn. På gården er der 3 traktorer. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet og desuden er der 1 fast medhjælper på gården.
HØBROVEJ 19, "HEDEVANG",
HVINGEL, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335404.
HENNING PETERSEN, pelsdyrav
ler, født den 22.-11.-1954, søn af
Else og Niels Peder Petersen,
Stadilø, gift den 7.-7.-1989 med
Tove Sig, tekniker, født den 12.5.-1959, datter af Elna og Peder
Sig, Tim. Parret har børnene: Ni
els Peder, født den 11.-3.-1983
og Lisbeth, født den 19.-7.-1985.
H.P. er uddannet landbrugsmaskinsmed, han arbejder på en minkfarm. Han overtog gården den 1.-12.-1980 fra Gun
ner Hansen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 16,2 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1900, det er restaureret og om- og tilbygget i 1985. Ko- og
svinestald fra 1962 er ændret til pelseri i 1987, der er 4 2rk. minkhaller fra 1987/88
og 1 lukket 6rk. minkhal fra 1983 og 1988, maskinhuset er fra 1962. Gården drives
som minkfarm med en bestand på 620 tæver, desuden er der en ammeko og 1 slagtekalv af racen SDM. På gården er der 1 traktor og der er andel i krebsavl.
HØBROVE3 21, "NØRREMARK", HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97.-335171.
OTTO SCHELIN, pensioneret underdirektør, født den 4.-8.-1918, gift den 27.-10.-1943
med Kirsten Sørensen, født den 31.-7.-1919.
O.S. arbejder med metalskulpturer og akvareller. Han overtog gården den 1.-4.-1972
fra Marie og Peder Madsen.
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"Nørremark"s ejendomsskyld er
520.000. Areal 14,5 ha., heraf 5
ha. marginal jord.
Stuehuset er gennemrestaureret
i 1975. Avlsbygningerne består
af kostald, svinestald og lade
samt et fodehus. Gårdens besæt
ning er på 2 ammekøer, 3 ung
dyr og 3 slagtekalve af racen
Hereford. På gården er der 1
traktor og der bruges maskinstation.
HØBROVEJ 23, "NØRGAARD",
HVINGEL, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335135.
KARL BJERREGAARD, gårdejer,
født den 20.-7.-1940, søn af Ella
og Hans Bjerregaard, Hee, gift
den 13.-3.-1971 med Ebba Kamp
Jensen, medhjælpende hustru,
født den 8.-4.-1947, datter af
Metha og Peder Kamp Jensen,
Madum. Parret har sønnen Claus
Peder, født den 2.-9.-1971.
K.B. er udlært murer. Han over
tog gården den 1.-4.-1979 fra Herluf Bjerregaard.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf 3,5 ha. skov.
Avlsbygningerne består af kostald, maskinhus og foderhus. Gården drives med en kvæg
produktion på 54 årskøer og 75 ungdyr af racen SDM. På gården er der 2 traktorer, 1
vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
HØBROVEJ 25, HVINGEL, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-335307.
SVEN LUND, gårdejer, født den
24.-8.-1945, søn af Anna og Jens
Thomsen Lund, Alslev, gift den
15.-3.-1975 med Else Krogh Jen
sen, medhjælpende hustru, født
den 11.-9.-1956, datter af Vera
og Jens Krogh Jensen, Skjern.
Parret har børnene: Dorthe, født
den 24.-12.-1976 og Carsten,
født den 8.-5.-1980.
S.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han har været i repræsentantskabet for Ringkøbingegnens Mejerisel
skab. Han overtog gården i november 1974 fra Peder Emil Hansen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. eng. Der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Kostaldene er tilbygget i 1972, spaltestald fra 1979, lade
fra 1967 og maskinhus fra 1989. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer,
75 ungdyr og 29 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer, 1 vandings
maskine og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges en del
maskinstation.

HØBROVEJ 27, "GALSGAARD", HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335227.
NIELS J. HOLGERSEN, gårdejer, født den 22.-8.-1928, søn af Frida og Lars Holgersen, Stadil, gift den 15.-5.-1954 med Elisa Olesen, husmor, født den 12.-2.-1931,
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sen, Stadil. Parret har børnene:
Ruth, født den 11.-2.-1957, Ta
ge, født den 5.-9.-1959 og Lars,
født den 8.-1.-1971.
Niels J. Holgersen har været på
Lægaard Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-4.-1954
fra Knud Halkjær.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
42 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1899 og
løbende restaureret. Ko- og svi
nestald er fra 1963, laden fra 1899 er opført efter en brand og maskinhuset er fra
1967. Gården drives med en kvægproduktion på 19 årskøer, 25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 350 slagtesvin årligt. På gården er der 2
traktorer og der bruges en del maskinstation.
I. C. CHRISTENSENS VEJ 20,
"HEGNSGAARD", HEE, 6950
RINGKØBING, tlf. 97.-335029.
KRESTEN VANG PETERSEN,
gårdejer, født den 1.-2.-1925, søn
af Marie og Jens Peder Petersen,
Grønbjerg, gift den 9.-4.-1954
med Kaja Johanne Møller Peder
sen, født den 20.-3.-1928, datter
af Marie og Kristen Møller Peder
sen, Lindved. Parret har børnene:
Bodil, født den 4.-6.-1955, Erik,
født den 17.-3.-1958, Lis, født
den 1.-6.-1963 og Bente, født den 1.-7.-1965.
K.V.P. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården den 1.-4.-1954
og købte den den 1.-4.-1970 fra Hee Menighedsråd.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1912 og løbende restaureret samt tilbygget i 1975. Kostal
den er ombygget til svinestald i 1979, laden er ombygget i 1962 og samme år blev der
bygget maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, pillegræs og ærter. På gården er der 1
traktor, 1 mejetærsker og der bruges en del maskinstation.

I. C. CHRISTENSENS VEJ 21, "KARSTOFT", SIRSBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335105.
RICHARD THESBJERG, landmand, født den 30.-5.-1921, søn af Ane og Niels Thesbjerg, Sdr. Nissum, gift den 27.-12.-1954 med Johanne Kirstine Jensen, husmor, født
den 18.-9.-1929, datter af Pouline og Anders Jensen, Torsted. Parret har børnene:
Birgit, født den 21.-10.-1955, Villy, født den 29.-1.-1958, Henning, født den 8.-2.-1961
og Egon, født den 9.-4.-1964.
R.T. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 7.-8.-1953 fra
Mikkel Mikkelsen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er udlejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1954/55 og er restaureret i 1972. Ko- og svinestald er fra
1954/55, den er bygget efter en brand, hvor hele gården blev flyttet, maskinhuset er
fra 1981. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps.
På gården er der 1 traktor og 1 halmfyr. Der bruges en del maskinstation.
I. C. CHRISTENSENS VEJ 24, "GAMMEL SKOLE", HAELBY, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-335149.
AAGE JOHAN JENSEN, husmand, født den 1.-2.-1919, søn af Johanne og Laurids
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1.-12.-1940 med Kerstine Marie
Møller, husmor, født den 23.-1.1920, datter af Elliva Methea og
Jens Peter Møller, Tørring. Par
ret har børnene: dens, født den
27.-7.-1942, Elin, født den 29.10.-1945 og Ib, født den 18.-11.1956.
Aage.3. Jensen har været garn
montør på fabrikken "Frydendahl
Pedersen" og har været formand
for Hee Husmandsforening. Han
overtog gården den 1.-11.-1940 fra Mette Marie Lauridsen. På gården var der skole
indtil 1900, da skolen blev flyttet til Hee.
Ejendomsskyld 320.000. Areal 8 ha. heraf tilkøbt 4 ha., der er 2 ha. hede og skov.
Stuehuset er opført i 1848 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1848 og de
er tilbygget omkring 1900. Besætningen består af fedesvin og høns. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 1 traktor, 1 plansilo og kold
luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

I. C. CHRISTENSENS VEJ 25, "SIERSBÆKGAARD", SIRSBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-335418.
OLE ANDERSEN, gårdejer, født den 24.-11.-1950, søn af Karen og Kaj Andersen,
Åbenrå.
O.A. arbejder som deltids elektriker. Han overtog gården i april 1981 fra Martin
Vestergaard.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 30 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1975. Svinestalden er fra 1900 og laderne
fra 1920 og 1986. Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der sælges ca.
50 smågrise og 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, frø, raps og
ærter, desuden er der ca. 0,5 ha. hindbær som selvpluk. På gården er der 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, varm luft tørreri og 1 halmfyr. Der bruges en del
maskinstation.
I. C. CHRISTENSENS VEJ 26, "HAELBY NYGAARD", HAELBY, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335162.
SIGURD ESAGER, gårdejer, født den 8.-7.-1930, søn af Mette Marie og Hans N.
Esager, Staby, gift den 6.-12.-1958 med Inger Nielsen, husmor, født den 7.-10.-1936,
datter af Marie og Peder Nielsen, Staby. Parret har børnene: Steen, født d. 19.-5.1959, Jørn, født den 28.-8.-1962 og Agnethe, født den 25.-3.-1966.
S.E. har været på Lægård Landbrugsskole og har været formand for Ringkøbing Amts
Husmandsforening. Han overtog gården den 15.-11.-1958 fra Otto Christiansen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22,5 ha. Der er lejet 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra 1955 er
ændret til svinestald i 1987, laden fra 1955 er ændret til stald i 1969 og maskinhuset
fra 1973. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 600
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der
3 traktorer, der bruges en del maskinstation.

I. C. CHRISTENSENS VEJ 28, "NØRGAARD", HAELBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335069.
ANE CHRISTENSEN, gårdejer, født den 3.-3.-1929, datter af Mathilde og Peder Bjerg,
Hee, gift den 25.-11.-1949 med Ernst W. Christensen, gårdejer, født den 22.-5.-1917,
søn af Maren og Mads Christian Christensen, Hee. Parret har børnene: Mads Christian,
født den 24.-2.-1951, Peder, født den 18.-2.-1953, Arne, født den 14.-7.-1957,
Elisabeth, født den 17.-10.-1959 og Inge Marie, født den 30.-12.-1965.
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Ernst W. Christensen døde den
24.-11.-1984. Han har været på
Borris Landbrugsskole og overtog
gården i efteråret 1949 fra sin
far Mads Christian Christensen.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 30
ha., heraf 3 ha. skov. Der er
udlejet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og
løbende restaureret. Kostalden
fra 1903 er tilbygget i 1955,
svinestaldene og lade er fra 1903. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. På gården er der 1 traktor,
der bruges en del maskinstation.
I. C. CHRISTENSENS VEJ 36, "SIERSBÆKLUND", HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335300.
KAJ BJØRKMAN, psykolog, født den 19.-9.-1949, søn af Ruth og Harald Andersen,
gift den 29.-8.-1980 med Gunilla Bjørkman, psykolog, født den 27.-2.-1955, datter af
Kerstin og Anders Bjørkman. Parret har børnene: Ilone, Johannes og Laura.
K.B. overtog gården den 1.-6.-1985 fra Johannes Halkjær.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret i 1985. Løsdriftstalden er fra 1987, der er
hestestald til ca. 20 heste og ridehus samt et maskinhus fra 1950. Gården drives med
en ammekobesætning på 10 ammekøer af racen Limousine, desuden er der 22 heste.
Gården drives som stutteri. På gården er der 2 traktorer og 1 halmfyr. Der bruges en
del maskinstation.

J. BJERG-THOMSENSVEJ 2,
"BROGAARD", HEE, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-335108.
KONRAD SKARREGAARD, gård
ejer, født den 12.-10.-1941, søn
af Maren og Alfred Skarregaard,
Tim, gift den 4.-9.-1968 med
Karen Gregersen, medhjælpende
hustru, født den 20.-12.-1937,
datter af Dagny og Arne Greger
sen, Møborg. Parret har børnene:
Karsten, født den 14.-3.-1969 og
Per, født den 19.-11.-1970.
K.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1968 fra
Thorvald Jensen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 10 ha. rørskær og
eng.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaureret. Kostalden fra 1949 er udbygget
flere gange, senest i 1981, svinestald fra 1949 er ændret til ungdyrstald i 1981,
samme år blev der bygget foderhus, laden er fra 1949 , maskinhus fra 1972 og der
indendørs kørersilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 års
køer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn
og raps. På gården er der 3 traktorer, der bruges en del maskinstation.

J. BJERG-THOMSENSVEJ 4, "VEJRGAARD", VOLDBJERGMARK, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335042.
INGA MADSEN, gårdejer, født den 21.-10.-1924, datter af Anna og Christian Okkels,
Rind, gift den 22.-5.-1946 med Tage Madsen, født den 20.-1.-1919, søn af Krestine og
Kristen Madsen, Søby.
T.M. døde i marts 1985. Parret har børnene: Kristen, født den 27.-9.-1947, Anna, født
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T.M. har været på Borris Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Hee Mejeri
og i komunalbestyrelsen for både Hee og Ringkøbing Kommune. Han overtog gården i
1944 fra Olav Emil Olesen.
Ejendommskyld 1.200.000. Areal 44 ha.
Stuehuset er opført i 1792 og løbende restaureret. Kostalden fra 1925 er ændret til
svinestald i 1977, hestestald og tørvehus er ca. 100 år gamle, laden fra 1892 og
maskinhus fra 1954. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, fabrikskartofler og korn. På gården
er der 1 lagersilo, varm luft tørreri og halmfyr. Gården er lejet ud til sønnen Kristen,
som driver den sammen med I. C. Christensensvej 17.

J. BJERG-THOMSENSVEJ 6, "ENGHOLM", V. VOLDBJERGMARK, 6950 RINGKØBING.
HANS BYSKOV JEPPESEN, gårdejer omtales under Agersbækvej 22.
H.B.J. overtog gården den 1.-8.-1989 fra D.L.R.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret i 1978. Svinestaldene er fra 1948 og 1969
samt lade fra 1948. Gården drives sammen med Agersbækvej 22.

KARSBÆK VEJ 2, "SKIBBERDAL",
KARSBÆK, 6940 LEM, tlf. 97343015.
HARALD CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 8.-8.-1914, søn af Bo
lette og Villum Peder Christen
sen, Karsbæk, gift den 7.-6.-1940
med Gudrun Pedersen, født den
3.-10.-1915, datter af Kirsten
Marie og Peder Kristian Peder
sen, Spørring. Parret har børne
ne: Henry, født den 10.-5.-1944
og Anette, født den 10.-6.-1949.
H.C. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1963 fra sin
bror, Knud Christensen. Nuværende ejers bedstefar købte gården i 1902, broderen
overtog den i 1947.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 47,3 ha., der er ca. 14 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1959. Kostaldene er fra 1954, gammelt stuehus er ombygget til
svinestald i 1959, kostalden er ombygget til svinestald i 1954, laden er af ældre dato
og maskinhuset er fra 1974. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, ærter, raps og pillegræs. På gården er der 2 traktorer, 1 kornsilo, varm og
kold luft tørreri samt 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.
KARSBÆKVEJ 5, KARSBÆK,
6940 LEM, tlf. 97-343054.
PER HØEGSBERG, gårdejer, født
den 10.-3.-1955, søn af Henny og
Hans Christian Høegsberg, Kars
bæk, gift den 23.-4.-1988 med
Karin Rasmussen, kontorassi
stent, født den 21.-7.-1961,
datter af Asta og Henning Ras
mussen, Lem. Parret har børne
ne: Mads, født den 27.-1.-1986
og Lasse, født den 16.-7.-1988.
P.H. overtog første halvdel af
gården i 1977 og resten i december 1985 fra faderen, Hans Christian Høegsberg, som
købte den i 1954.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 10 ha. eng. Der er
lejet 4 ha.
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fra 1945, maskinhus fra 1970 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, pillegræs og
ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 halmfyr.

KARSBÆKVEJ 9, HØJMARK,
6940 LEM, tlf. 97-343018.
CHRISTEN NYGAARD, gårdejer,
født den 22.-5.-1940, søn af Al
bert og Frida Nygaard, Højmark,
gift den 22.-3.-1967 med Maren
Frost, medhjælpende hustru, født
den 6.-9.-1946, datter af Kristi
ane og Andreas Frost, Madum.
Parret har børnene: Helle, Car
sten og Martin.
C.N. har været på Lægaard Land
brugsskole. Han overtog gården
i juni 1968 fra Albert Nygaard, den nuværende ejers bedstefar købte gården i 1888 og
solgte den i 1932, gården har i sin tid hørt under Tvis Kloster. Areal 56 ha., heraf 10
ha. skov, eng og hede.
Stuehuset er opført omkring 1871 og løbende restaureret. Kvægstaldene er fra 1905 og
1951, svinestalde fra 1959 og 1979, hestestald og lade fra 1905, maskinhus fra 1953 er
senere udvidet og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1.700 stk. årligt, desuden er der 7 ammekøer, 7 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Li
mousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs, frøgræs, raps og ærter. På
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo, varm og kold
luft tørreri og der er anparter i Bjerge Vindmøllelaug. Der bruges meget lidt
maskinstation.

KARSBÆKVEJ 10, 6940 LEM,
tlf. 97-343314.
CARSTEN LYHNE JENSEN, gård
ejer, født den 13.-9.-1951, søn af
Else og Svend Jensen, Højmark,
gift den 7.-8.-1976 med Ulla
Sandager Kristiansen, medhjælpende
hustru, født den 18.-5.-1954, dat
ter af Poula og Alfred Kristian
sen, Lem. Parret har børnene:
Christina, født den 19.-4.-1976,
Claus, født den 18.-9.-1977,
Maja, født den 28.-10.-1980 og
Mikkel, født den 20.-9.-1983.
C.L.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1979 fra
Thorvald Graversen, som købte den i 1925. Gården opstår i 1909.
Areal 17 ha. Der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Svinestald fra 1972 er ombygget til klimastald og ungdyr
stald og senere ombygget i 1986, farestald og drægtighedsstald er fra 1979/80, der er
maskinhus og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200 årssøer, der
sælges ca. 4.500 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og pille
græs. På gården er der 2 traktorer og der er anparter i Holmgaard Vindmøllelaug. Der
bruges maskinstation til høst.

KARSBÆKVEJ 12, 6940 LEM, tlf. 97-343446.
PETER ARNOLD SVARRER, tømrersvend, født den 13.-10.-1961, søn af Anni og An
ker Svarrer, Ribe, gift den 10.-6.-1989 med Charlotte Møller, kontorassistent, født
den 3.-11.-1965, datter af Margit og Jørgen Møller, Rømø.
P.A.S. overtog gården i september 1988 fra Helene og Mourits Høj Andersen, hvis
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Ejendomsskyld 470.000. Areal 11,3 ha. Der er bortforpagte! 11 ha.
Stuehuset er opført i 1914, senere udvidet og løbende moderniseret. Svinestalden fra
1914 er udvidet flere gange, senest i 1965 og maskinhuset er fra 1976. På gården er
der 1 traktor og 1 halmfyr.

KARSBÆKVEJ 13, LAMBÆK,
6940 LEM, tlf. 97-343092.
JENS KÆRGAARD MULBJERG,
gårdejer, født den 9.-6.-1929,
søn af Bodil Kirstine og Christi
an Mulbjerg, Lambæk, gift den
31.- 5.-1952 med Ester Refstrup
Jensen, født den 14.-7.-1929,
datter af Marie og Jens Søren
sen Jensen, (Søren Refstrup),
Lem. Parret har børnene: Tove,
født den 8.-4.-1953 og Anette,
født den 22.-4.-1971.
J.K.M. er lokal konsulent for Top Danmark, han har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården i november i 1958 fra sine forældre, Bodil Kirstine og
Christian Mulbjerg, som købte den i 1921.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende moderniseret og udvidet i 1988. Kostalden er
ombygget i 1953, sostald fra 1973, lade fra 1926 og maskinhus fra 1977. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps, ærter, pillegræs og hvede. På gården er der 2 traktorer og 1 vandingsmaskine.
Der bruges maskinstation til høst.

KARSBÆKVEJ 14, 6940 LEM.
NIELS CHRESTEN NIKOLAJSEN, gårdejer, omtales under Karsbækvej 16.
N.C.N. overtog gården i august 1988 fra Hans Kristian Nielsen, gården er opstået
omkring 1951.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 7 ha.
Stuehuset er opført i 1950. Kostald, svinestald og lade er fra 1950, goldsostald og
farrestald fra 1979. Gården drives sammen med Karsbækvej 16.
KARSBÆKVEJ 16, "LEM HEDE
GÅRD", 6940 LEM, tlf. 97343326.
NIELS CHRESTEN NIKOLAJSEN,
gårdejer, født den 14.-12.-1951,
søn af Anna og Anders Chresten
Nikolajsen, Lem.
N.C.N. har været på Bygholm
Landbrugsskole, han er i besty
relsen for R.A.G. Han overtog
gården den 1.-4.-1980 fra Anders
Søndergård Andersen. Gården er
opstået omkring 1930.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 38 ha., der er frasolgt 1 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Kostalden fra 1935 er renoveret i 1980, samme år blev der
bygget farestald, svinestalden fra 1935 er renoveret i 1987, lade fra 1935 og 1980,
maskinhus fra 1985 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110
årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise og 450 slagtesvin årligt. På gården er der 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og kold luft tørreri. Der bruges lidt maskinstati
on, gården drives sammen med Karsbækvej 14.

-254KARSBÆKVEJ 21, HØJMARK
HEDE, 6940 LEM, tlf 97-343119.
ANDERS CHRESTEN NIKOLAJSEN, gårdejer, født den 30.-1.1912, søn af Mariane og Kresten
Nikolajsen, Holstebro, gift den
10.-6.-1949 med Anna Hykkelbjerg, født den 18.-8.-1924, dat
ter af Rigmor og Niels Hykkelbjerg, Moesgård. Parret har bør
nene: Rigmor, født den 20.-10.1950, Niels Chresten, født den
14.-12.-1951, Mariane, født den
17.-12.-1952 og Bent, født den 21.-7.-1955.
A.C.N. overtog gården i juni 1951 fra Hans Bank. Gården opstår i 1944, markerne blev
opdyrket i 1930.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 12. ha. Jorden er bortforpagtet til sønnen, Niels
Chresten.
Stuehuset er opført i 1952. Ko- og svinestald fra 1952 er ombygget til svinestald i
1978, hønsehus og lade fra 1944 samt maskinhus fra 1975. På gården er der 1 traktor.

KILEVEJ 2, "MOGENSBJERG",
VEDERSØ KÆR, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-331147.
JOHN H. ALBERTSEN, gårdejer,
født den 16.-2.-1962, søn af Inge
og Bent Albertsen, Bur, bor sam
men med Hanne Hansen, medhjæl
pende sammenlever, født d 20.9.-1963, datter af Ane og Kurt
Hansen, Galten. Parret har bør
nene: Thomas, født den 28.-9.1980 og Tina, født den 3.-4.1984.
J.H.A. har været på Asmildkloster og Lægaard Landbrugsskoler. Han overtog gården
den 15.-12.-1988 fra Anders Smedegaard.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 33 ha., heraf 0,5 ha. skov. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1976, lade og
kalvestald er fra 1895, garage o.l. fra 1936, maskinhus fra 1978 og der er gylletank.
Oården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 65 ungdyr og 17 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. På gården er der 2 traktorer
og 1 kornlager. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
Gården blev den 15.-11.-1989 overtaget af:
BENT LODBERG MØLLER, født den 13.-9.-1946, søn af Richard Møller, gift den
21.-7.-1971 med Elly Marie Andersen, lærer, født den 10.-11.-1945, datter af Kristian
Andersen. Parret har børnene: Jette og Kim.
B.L.M. har været på Bygholm Landbrugsskole. Besætningen er nu på 54 årskøer, 80
ungdyr og 27 slagtekalve af racen SDM.
KILEVEJ 3, "GRØNKÆR", VEDERSØ KÆR, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331437.
ARNE GULDAGER AARUP, gårdejer, født den 16.-12.-1951, søn af Kristiane Guld
ager og Mads Dalsgaard Aarup, Vedersø, gift den 20.-6.-1981 med Anne Marie Peder
sen, syerske, født den 6.-3.-1956, datter af Else Kerstine Jensen og Niels Peder
Pedersen, Stadil. Parret har børnene: Danna, født den 6.-5.-1979, Trine, født den
6.-4.-1982 og Mads, født den 20.-2.-1987.
A.G.A er udlært smed, men han arbejder som maskinfører. Hanovertog gården den
1.-4.-1982 fra Senius Jørgensen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 46,9 ha., heraf af 5,5 ha. skov og 20 ha. eng. Der er
udlejet 16 ha.
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planteproduktion bestående af korn, raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og varm luft tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

KILEVEJ 5, VEDERSØ KÆR,
6990 ULFBORG, tlf. 97-331193.
ERIK VANG PEDERSEN, gårdejer,
født den 17.-3.-1958, søn af Ka
ja og Kristian Pedersen, Hee.
E.V.P. har været på Borris og
Grindsted landbrugsskoler. Han
overtog gården den 15.-10.-1986
fra Jens Lauridsen.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
36 ha., heraf 2 ha. eng. Der er
lejet 6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1965,
spaltestald og lade fra 1972, maskinhus fra 1971 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 39 årskøer, 50 ungdyr og 19 slagtekalve af racerne SDM og
DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer, 1
lagersilo og varm luft tørreri. Der bruges en del maskinstation.
KILEVEJ 6, VEDERSØ KÆR,
6990 ULFBORG, tlf. 97-331232.
BENT SMEDEGAARD, gårdejer,
født den 19.-10.-1939, søn af
Petra og Peder Smedegaar, Ve
dersø Kær.
B.S. overtog gården i efteråret
1971 fra sin far Peder Smedegaard, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som kom i
familiens eje omkring 1900.
Ejendomsskyld 490.000. Areal

15,5 ha., heraf 2 ha. eng. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1860 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra
1962, lade fra 1900 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en kvægproduktion på
17 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden opfedes der 50 slagte
svin årligt. På gården er der 1 traktor, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Der bruges en
del maskinstation.
KIRKEGADE 50, "SØNDERGÅRD",
6940 LEM, tlf. 97.341056.
CHRISTOFF SØNDERGAARD,
gårdejer, født den 15.-10.-1936,
søn af Kirsten og Chresten Søndergaard, Lem, gift den 25.-3.1961 med Tove Viftrup, født den
10.-8.-1938, datter af Sara og
Otto Viftrup, Vinderup. Parret
har børnene: Anni, født den 3.1.-1962, Erik, født den l.-ll.1963, Kirsten, født den 22.-5.1966, Ellen, født den 4.-10.-1969 og Søren, født den 11.-5.-1974.
C.S. har været på Riber Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården den
20.-1.-1961 fra sin mor, Kirsten Søndergaard. Gården har været i slægtens eje siden
1778 og muligvis tidligere, den har hørt under "Lundenæs" og senere under "Sdr.
Holmgård". Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 60 ha., heraf 10 ha. skov o.l.
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svinestald i 1975, svinestald fra 1961, lade fra 1886 og maskinhus fra 1978. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 800 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 plansilo, 1 portionstør
reri med varm og kold luft samt 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
KLAUSIEVEJ 8, "BAKKELY", TORSTED, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492076.
SVEND LARSEN, forpagter, født den 19.-10.-1939, søn af Gudrun og Peder Larsen,
Skodborg Hus, gift den 27.-3.-1965 med Herdis Nielsen, special arbejder, født den
25.-6.-1941, datter af Astrid Jepsen og Charles Nielsen. Parret har børnene: Susanne,
født den 15.-3.-1964, Hanne, født den 15.-1.-1966, Vibeke, født den 7.-10.-1968 og
Joan, født den 1.-9.-1972.
S.L. er husbondafløser. Han forpagtede gården den 1.-12.-1986 fra John Holmgaard.
Gården ejes af Karl Vestergaard, Ulfborg. Areal 28,6 ha.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt. Kostald og lade samt maskinhus er alle fra 1955.
Gårdens besætning er på 25 slagtekalve af blandet race, desuden er der en Frederiks
borg hest og 1 føl. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 1
traktor, 1 mejetærsker og 1 halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
KLAUSIEVEJ 12, LYSTBÆKKÆR,
6990 ULFBROG, tlf. 97-491473.
CARLO SLET, gårdejer, født
den 15.-1.-1938, søn af Anna og
Peder Slet, Lystbækkær, gift den
7.-7.-1962 med Solvej Hansen,
husmor, født den 9.-3.-1941, dat
ter af Marie og Roberth Hansen,
No. Parret har børnene: Benny,
født den 13.-4.-1965, Lissy, født
den 3.-10.-1968 og Rasmus, født
den 28.-12.-1976.
C.S. har været på Lægaard
Landbrugsskole, han er næstformand i DLG Nordvest og er i repræsentantskabet for
DLG og OK Danmark. Han overtog gården den 1.-6.-1962 fra sin far Peder Slet.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 25 ha. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret i 1976. Kostalden fra 1964 er tilbygget i
1973, svinestald fra 1980, lade fra 1982 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden
produceres der 1.200 slagtesvin årligt, og der er 4 ungkreaturer, alle krydsninger.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. På gården er der 2 traktorer, andel i
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 2 gastætte siloer og 1 halmfyr. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
KLAUSIEVEJ 14, "BORKGAARD",
LYSTBÆK, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491472.
EGON STRØM, gårdejer, født
den 3.-10.-1930, søn af Sine og
Morten Strøm, Hover, gift den
28.-2.-1960 med Inger Kristine
Lyngklip, husmor, født d. 9.-9.1936, datter af Jenny og Peder
Lyngklip, Lystbæk. Parret har
børnene: Arne, født den 28.-5.-1961,
Jenny, født den 10.-8.-1962, Hol
ger, født den 13.-3.-1965, Tor
ben, født den 30.-7.-1967 og Søren, født den 30.-10.-1970.
E.S. arbejder som skovarbejder ved Hedeselskabet, han har været på Borris Landbrugsskole
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og overtog gården den 1.-3.-1960 fra svigerfar Peder Lyngklip.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 36,9 ha., der er frasolgt 2 ha. eng, der er 10 ha. skov,
hede og mose.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt, det er restaureret senest i 1975. Ko- og svinestald
samt lade er af ældre dato. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af raps, korn og ærter. På gården er der 2 traktorer, der bruges en del maskin
station.
KLITMOSEVEJ 1, "KLITMOSE",
NO, 6950 RINGKØBING.
KRISTIAN FRYDENDAHL MIK
KELSEN, gårdejer, omtales
under Skraldhedevej 22.
K.F.M. overtog gården den i
april 1968 fra Jens Provstgaard
Nielsen, gården opstod omkring
1896 og bestod den gang af flere
Hedelodder.
Ejendomsskyld 500.000. Areal
16,5 ha., heraf 1,6 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1896. Kostald og lade fra 1905 er ombygget i 1934. Gården
drives sammen med Skraldhedevej 22.
KLITMOSEVEJ 2, "HØJVANG", ØSTER NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330094.
LEO ALBERTSEN, gårdejer, født den 29.-10.-1936, søn af Krestiane og Jens Christian
Albertsen, Staby, gift den 9.-11.-1963 med Ingeborg Tang Østergaard Madsen, medhjæl
pende hustru og hjemmehjælper, født den 15.-6.-1943, datter af Mette Katrine og Pe
der Østergaard, Hanning. Parret har børnene: Peder, født den 28.-12.-1965, Lene, født
den 25.-9.-1968, Jørn, født den 16.-8.-1973 og Bente, født den 24.-9.-1975.
L.A. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1963 fra
Niels Lauersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., heraf 1,5 ha. plantage. Der er lejet 10 ha. eng.
Gården nedbrændte i 1941 og blev genopført med et stuehus, der er restaureret i
1976. Ko- og svinestald samt lade blev genopført efter branden i 1941. Ko- og svine
stald er ændret til kostald i 1970, maskinhuset er fra 1977 og der er gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af ra
cen SDM. På gården er der 1 traktor, 1 vandingsmaskine, 1 lagersilo og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges en del maskinstation.
KORSVAD 5, "GL. DEGNBOL",
HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97343020.
JENS CLAUSAGER DEGNBOL,
gårdejer, født den 29.-12.-1934,
søn af Anna Clausager og Peder
Degnbol, gift i 1963 med Inger
Roed, lærer, født den 1.-7.-1936,
datter af Elisabeth Esbjerg og
Vagn Roed. Parret har børnene:
Annelise, født i 1964, Peder,
født i 1967 og Jesper, født i
1970.
J.C.D. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården i 1963 fra sin far,
Peder Degnbol, nuværende ejer er 4. generation på gården. J.C.D's oldefar købte den i
1867, hvor en parcel skiltes fra gården som "Ny Degnbol".
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30 ha.
Gården drives med en svineproduktion, hvorfra der produceres 1.100 slagtesvin, des
uden er der en mindre kødkvægsbesætning af racen Aberdeen-Angus.
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EBBE DEJGÅRD, gårdejer, født den 12.-12.-1926, søn af Birgitte Bjerre og Niels
Dejgård, Dejgård, gift den 17.-5.-1957 med Gudrun Pedersen, rengøringsassistent, født
den 27.-9.-1934, datter af Elma og Peder Pedersen, Nim. Parret har børnene: Birgitte,
født den 12.-8.-1959, Sine, født den 1.-5.-1961, Marie, født den 4.-3.-1964 og Niels,
født den 2.-2.-1969.
E.D. er ringer og graver ved Velling Kirke og sælger flagstænger, han har været på
Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1957 fra sin far, Niels Dej
gård. Gården har været i slægtens eje siden 1689, den blev nævnt første gang omkring
år 1500.
Areal 16 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende moderniseret. Kostald og lade er fra
1956, maskinhuse er fra 1968 og 1978. På gården er der 1 traktor og halmfyr.
KOUSTRUPVEJ 8, "NYGÅRD",
KOUSTRUP, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-321528.
NIELS TOKSVIG og METTE MA
RIE BJERRE, gårdejere.
N.T. er født den 1.-2.-1915 og
M.M.B. den 30.-7.-1926, de er
børn af Karen og Kristen Toksvig, Nygård.
M.M.B. blev gift den 20.-9.-1948
med Enrico Bjerre, født den 7.5.-1902, søn af Martine og Mads
Bjerre, Lomborg. Parret har
børnene: Karen, Mads, Kristen og Birgitte.
E.B. døde den 5.-2.-1982.
N.T. overtog gården i september 1965 fra sin far Kristen Toksvig, søsteren M.M.B.
overtog en del af gården i 1973. Deres far købte gården i 1913.
Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Kostald, svinestald og lade er fra
1925 og der er et maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der
produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
korn og pillegræs. På gården er der 1 traktor og der bruges maskinstation til høst.
KOUSTRUPVEJ 12, STAVNSKJÆR,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-322001.
GUNNER KROGSGAARD, minkav
ler, født den 13.-5.-1944, søn af
Stinne og Laurids Krosgaard, Klo
ster, gift den 18.-11.-1967 med
Sonja Bank Olesen, sygehjælper,
født den 3.-9.-1947, datter af
Anna og Hans Møller Bank Ole
sen, Staunskjær. Parret har bør
nene: Bjarne, født d. 2.-11.-1968,
Flemming, født den 24.-6.- 1971
og Lene, født den 14.-1.-1975.
G.K. er indtil marts 1990 præstegårdsforpagter ved Velling Præstegård, det har han
været i 17 år. Han overtog gården den 1.-11.-1989 fra sin svigerfar, Hans Møller Bank
Olesen. Gården er antalig 150 år gammel og blev købt af svigerfaderen i 1945.
Areal 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840, restaureret og udvidet i 1989. Ko- og svinestald er
fra 1962, der er bygget minkhaller fra 1985-1988, laden fra 1962 er ombygget til
pelseri. Gården drives med en minkbestand på 425 tæver, desuden er der 14 ammekøer
og 14 stk. opdræt af racen Hereford. På gården er der 1 traktor. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
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KRONHEDE, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-492046.
TAGE HOLMGAARD, gårdejer,
født den 12.-11.-1948, søn af
Katrine og Lorends Holmgaard,
Kronhede, gift den 21.-6.-1975
med Inger Marie Bach, medhjæl
pende hustru, født den 26.-12.1947, datter af Signe og Niels
Bach, Ikast. Parret har børnene:
Marianne, født den 4.-7.-1979 og
Birthe, født den 29.-9.-1982.
T.H. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1975 fra sin
far Lorends Holmgaard.
Areal 65,5 ha., heraf 10 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1939,restaureret og tilbygget i 1970. Ko- og svinestald fra 1962
er tilbygget flere gange indtil 1971, staklade fra 1966, maskinhus fra 1971 og foderhus
fra ca. 1970. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 års
køer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 15 årssøer
og der produceres ca. 300 slagtesvin. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 roetankmaskine, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Der bruges en del
maskinstation.

KRONHEDEVEJ 7, "MOSELUND",
LYSTBÆK, 6990 ULFBORG, tlf.
97-491503.
PEDER SIMONSEN, gårdejer,
født den 15.-8.-1926, søn af Krestine og Simon Peder Simonsen,
Lystbæk, gift den 25.-2.-1949
med Edith Lillelund, husmor,
født den 20.-9.-1927, datter af
Elvina og Anders Lillelund, Filsøgaard. Parret har børnene:
Knud Erik, født den 13.-9.-1951,
Ruth, født den 18.-4.-1955,
Astrid, født den 20.- 8.-1956, Jørgen, født den 5.-5.- 1958, Niels Peder, født den
27.-12.-1962 og Karl Ove, født den 31.-1.-1968.
P.S. overtog gården i april 1954 fra sin far Simon Peder Simonsen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 21, 5 ha., heraf 2 ha. skov og hede. Der er forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført i 1954 og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra 1954 er
tilbygget i 1967, laden er ombygget i 1981 og maskinhuset er fra 1965. Gården drives
med en kvægproduktion på 16 årskøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM,
svineproduktionen er på 3 årssøer og der produceres ca. 50 slagtesvin årligt. På
gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 lagersilo samt varm luft tørreri. Der
bruges en del maskinstation.

KRONHEDEVEJ 15, "FRYDENDAL", KRONHEDE, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492690.
KAJ MADSEN, gårdejer, født den 29.-6.-1934, søn af Kirstine og Søren Madsen,
Kronhede.
K.M. er medejer af "I/S Kronhede Savværk". Han overtog gården i efteråret 1972 fra
sin far Søren Madsen, som købte gården i 1940.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 35 ha., heraf 13 ha. plantage og hede.
Stuehuset er opført i 1983. Et drivhus fra 1986 anvendes som planteskole, lade fra
1965 og maskinhus fra 1974. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps,
planteskole planter, prydtræer, kristorn, rodendentron og roser. På gården er der 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo, 1 varm luft tørreri og 1 halmfyr.

-260-

KRONHEDEVEJ 25, "KRONLUND"
KRONHEDE, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-491774.
VAGN KRISTENSEN, gårdejer,
født den 17.-12.-1939, søn af Kir
stine og Haakon Kristensen,
Kronhede, gift d. 31.-7.-1965
med Inge Nielsen, medhjælpende
hustru og køkken hjælper, født
den 23.- 7.-1939, datter af Ka
ren Elise og Harald Alfred Niel
sen, Ørslev . Parret har børnene:
Lene, født den 27.-5.-1967 og
Gitte, født d. 14.-11.-1975.
V.K. har været på Fjordvang Landbrugsskole, han overtog gården d. 31.- 7.-1976 fra
sin far Haakon Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 109 ha., heraf tilkøbt 49,5 ha., der er 11 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret i 1978. Kostalden fra 1935 er ændret
til svinestald i 1974, lade fra 1935 er tilbygget i 1946 og maskinhuset er fra 1971.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 700 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
lagersilo, 1 varmluft tørreri og 1 halmfyr. Desuden er der en del biavl på ejendommen.
KÆRBYVEJ 10, "ELKJÆR", KÆR
BY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97321107.
JENS RAMSKOV ANDERSEN,
gårdejer, født den 13.-9.-1942,
søn af Asta og Kristian Ramskov
Andersen, Kærby, gift den 4.-12.1971 med Karen Marie Iversen,
medhjælpende hustru, født den
6.-5.-1948, datter af Anne og Jo
han Iversen, Mulbjerg. Parret har
børnene: Carsten, født den 2.-3.1973, Jørgen, født d. 29.-3.-1976

og Anette, født den 11.-5.-1979.
J.R.A. har været på Bygholm Landbrugsskole, han overtog gården i august 1970 fra sin
far Kristian Ramskov Andersen, som købte gården i 1939. Ejendomsskyld 2.600.000.
Areal 65 ha., heraf tilkøbt ialt 24 ha., der er 2 ha. skov. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og løbende restaureret. Kostalden fra 1930 er tilbygget i
1970, ungdyrstald fra samme år, svinestald fra 1930 er ombygget i 1959, lade fra 1930
og maskinhus fra 1976 og foderhus fra 1979, der er indendørs kørersilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres der 280 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, frøgræs og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 lagersilo og 1 varm
luft tørreri. Der er en fast medhjælper og der bruges en del maskinstation. Til ejen
dommen hører et aftægtshus opført i 1971.
KÆRBYVEJ 24, "LILLE NYGAARD", KÆRBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321196.
NIELS JEPPESEN, minkavler, født den 28.-2.-1930, søn af Karoline og Laurids Jeppe
sen, Kærby, gift den 12.-9.-1950 med Jenny Mose, husmor og køkken hjælper, født den
17.-9.-1930, datter af Stine og Søren Mose, No.
Parret har børnene: Erik, født d.
6.-10.-1950, Gerda, født den 12.- 3.-1952, Tove, født den 30.-5.1956, Kaj, født den
12.-6.-1958, Laurids, født den 3.-3.-1960 og Søren, født den 9.-3.-1968.
N.J. overtog gården den 1.-3.-1956 fra sin far Laurids Jeppesen, som byggede
ejendommen i år 1900 da den blev udstykke fra Nygaard. Ejendomsskyld 700.000.
Areal 12,3 ha., heraf 6 ha. plantage.
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i 1900 og løbende restaureret.
Ko- og svinestald fra 1905 er æn
dret flere gange senest til pelse
ri i 1986, der er bygget minkhal
ler i 1983 og 1987, de sidst op
førte ejes af sønnen Søren Jeppe
sen, laden er fra 1905 og maskin
hus fra 1961. Gården drives med
en minkbestand på 500 minktæ
ver der tilhører Niels Jeppesen
og 275 tæver der tilhører sønnen
Søren. Planteproduktionens salgs
afgrøde er byg. På gården er der 2 traktorer og 1 halmfyr. Der bruges en del maskinstation.
KÆRET 2, VEDERSØ, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331225.
NIELS JØRGENSEN, gårdejer, født den 1.-11.-1930, søn af Katrine og Jens Jørgensen,
Vedersø, gift den 21.-9.-1956, med Inger Margrethe Nielsen, husmor, født den 11.-2.1936, datter af Krestine og Niels Christian Nielsen, Husby. Parret har børnene: Agne
te, født den 28.-3.-1957, Jens Jørgen, født den 24.-5.-1962 og Anne Katrine, født den
9.-5.-1966.
N.J. har været kasser i Vedersø Menighedsråd gennem en årerække, han overtog går
den den 1.-6.-1963 fra sin far Jens Jørgensen, som byggede ejendommen i 1929 da den
blev udstykket fra hans hjem Kilevej 3. Ejendomsskyld 940.000. Areal 30,7 ha., heraf
tilkøbt 10 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1969. Ko- og svinestald samt lade er fra
1929, kostald fra 1962 er tilbygget i 1972 og maskinhus fra 1965. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race, desu
den produceres der ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
På gården er der 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.

KÆRET 5, "BORGENSGAARD",
VEDERSØ, 6990 ULFBORG, tlf.
97-331346.
KRISTEN BORGENSGAARD, gård
ejer, født den 26.-7.-1947, søn af
Anna og Svend Borgensgaard, Ve
dersø, gift d. 2.-10.-1972 med Ane Thesbjerg, sygeplejerske, født
den 30.-10.-1948, datter af Ma
ren og Valdemar Thesbjerg, Tarp.
Parret har børnene: Trine, født
den 22.-1.-1975 og Claus, født d.
20.-6.-1973.
K.B. har været på Lægaard Landbrugsskole, han overtog gården i august 1973 fra sin
far Svend Borgensgaard, nuværende ejer er 4. generation på gården. Ejendomsskyld
1.700.000. Areal 37 ha. Der er lejet 90 ha.
Gården brændte i 1928 og blev genopført med et stuehus som er restaureret i 1985.
Kostald og lade fra 1928 er ændret til svinestald i 1976, samme år blev der bygget
maskinhus, farrestal fra 1973 og kartoffelhus fra 1980. Gården drives med en svinepro
duktion på 90 årssøer, det er en L.Y. opformerings besætning hvor sogrisene sælges til
avl, resten sælges som torvegrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er læggekartof
ler, spisekartofler, løg, raps, korn, ærter og boghvede. På gården er der 4 traktorer, 1
mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 kartoffellægger, 1 kartoffelhypper, 1 frilægger, 1
kartoffeloptager, 1 kartoffelsorteringsanlæg, 1 kartoffel pakkeri, 1 afpresser til løg, 1
plansilo, 1 varm luft tørreri og 1 kul fyr. Der er 4 medhjælpere på gården som drives
sammen med Vesterhavsvej 10, Vedersø.
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SØ KÆR, 6990 ULFBORG, tlf.
97-331399.
ELIN OG KJELD INGVARDSEN,
pelsdyravlere, børn af Petra og
Svend Ingvardsen, Sdr. Bork. E.I.
er født den 11.-4.-1953, gift den
22.-7.-1978 med Kjeld Pedersen,
adjuinkt, født den 11.-9.-1952,
søn af Olga og Niels Christian
Pedersen, Baddum. Søskendepar
ret overtog gården i efteråret
1972 fra deres far Svend Ingvardsen. Der er et fredet voldareal ved hovedbygningen,
gården er beskrevet i'Trap Danmark. Areal 83,1 ha., heraf 13 ha. skov og 8 ha. eng.
Der er udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1852 og restaureret fra 1965 til 1972. Kostalden fra 1908, svinestald fra 1967 er ændret til ladebygning, laden fra 1908 er ombygget i 1957 og maskin
huset er fra 1975. Gårdens besætning er på 10 moderfår samt lam. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og hør. På gården er der 2 traktorer, 1 kornla
ger, 1 varm luft tørreri og 1 halmfyr. Der bruges en del maskinstation. Gården drives
sammen med I/S Bork Pelsdyrfarm, Sdr. Bork, pelsdyrfarmen drives også af de 2 sø
skende.
KÆRET 9, VEDERSØ KÆR, 6990
ULFBORG, tlf. 97-331293.
JOHANNES THOMSEN TARPGAARD, gårdejer, født den 8.-3.1923, søn af Anne Marie og Chri
stian Thomsen Tarpgaard, Veder
sø Kær, gift den 13.-5.-1961 med
Else Andreasen, hjemmehjælper,
født den 23.-9.-1940, datter af
Maren og Christian Andreasen,
Rom. Parret har børnene: Jytte,
født d. 23.-3.-1962 og Anne Ma-

rie, født den 10.-2.-1967.
J.T.T. har været på Lyngby Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-10.-1948 fra
sin far Christian Thomsen Tarpgaard. Ejendomsskyld 610.000. Areal 15 ha., heraf 3 ha.
eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Kostalden fra 1924 er ændret til
svinestald i 1983, lade fra 1909 og maskinhus fra 1959. Gården drives med en svinepro
duktion på 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt. På gården er der 1 trak
tor.
KÆRET 11, VEDERSØ KÆR,
6990 ULFBORG, tlf. 97-331248.
KRISTIAN HANSEN, gårdejer,
født den 9.-8.-1930, søn af Lau
ra og Hans Hansen, Vedersø
Kær, gift den 20.-2.-1955 med
Gerda Pedersen, født den 5.-4.1932, datter af Astrid og Kristi
an Pedersen, Hundstrup. Parret
har børnene: Jette, født d. 19.7.-1955, Karin, født den 20.-2.-1960 og Hans Kristian, født den 25.-4.-1963.
K.H. har været på Lægaard landbrugsskole, han er kommunal vurderings mand for fast
ejendom, han overtog gården den 1.-11.-1963 fra sin far Hans Hansen, nuværende ejer
er 4. generation på gården. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha. Der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret i 1967. Kostalden fra 1930 er tilbygget i
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1975, lade fra 1909 og maskinhuset fra 1950, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionen s
salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 lagersilo og 1 varm
luft tørreri. Der bruges en del maskinstation.

KÆRET 13, VEDERSØ KÆR, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331249.
KRESTINE KJÆR, gårdejer, født den 27.-10.-1941, datter af Dagny og Svend Aage
Andersen, Sdr. Nissum, gift den 14.-10.-1961 med Lars Ebbensgaard Kjær, født den
13.-9.-1915, søn af Marie og Jens Ebbensgaard Kjær. Parret har børnene: Jens, født
den 12.-1.-1963 og Svend, født den 26.-2.-1 9 65.
L.E.K. døde den 2.-7.-1987, han har været på Borris landbrugsskole og overtog gården
den den 1.-5.-1961 fra sin far Jens Ebbensgaard Kjær, Gården har været i slægtens
eje fra omkring 1700. Ejendomsskyld 900.000. Areal 33 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Alle bygningerne fra 1900 er opført
efter en brand, kostalden og laden er fra dette årstal, garage fra 1983 og maskinhus
fra 1959.
KÆRET 15, VEDERSØ KÆR,
6990 ULFBORG, tlf. 97-331167.
PEDER SAND KOLBY, gårdejer,
født den 17.-10.-1934, søn af
Signe og Jens Peter Kolby, Ve
dersø Kær, gift den 31.-5.-1963
med Ellen Opstrup, hjemmehjæl
per, født den 22.-1.-1941, datter
af Dagny og Aksel Opstrup, Sta
dil. Parret har børnene: Linda,
født den 9.-7.-1967, John, født
den 26.-2.-1969 og Signe Irene,
født den 9.-4.-1971.
P.S.K. har været på Lægaard landbrugsskole, han overtog gården den 1.-8.-1969 fra sin
far Jens Peter Kolby. Ejendomsskyld 810.000. Areal 24 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1963, løsdriftstald
fra 1977, svinestald fra 1934 er ændret til kalvestald og laden er ca. 100 år gammel.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 36 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM, desuden er der 1 årsso og der produceres ca. 20 slagtesvin årligt. Der ér
en hest med føl af Fjordracen. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er
der 2 traktorer, 1 lagersilo og 1 varmluft tørreri og der bruges en del maskinstation.

KÆRET 19, VEDERSØ KÆR, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331110.
VAGN KRISTENSEN, produktionschef, født den 18.-11.-1952, søn af Anna og Aage Kri
stensen, Ørnhøj, gift den 23.-7.-1988 med Solvejg Iversen, lærer, født den 19.-10.1956, datter af Hanne og Ejner Iversen, Ulfborg. Parret har børnene: Inge, født den
6.-11.- 1981, Helle, født den 28.-7.-1984 og Jens, født den 23.-12.-1987.
V.K. overtog gården den 1.-9.-1987 fra Knud Jensen. Ejendomsskyld 680.000. Areal 18
ha.
Stuehuset er opført i 1949 og løbende restaurert. Gården brændte i 1949 og blev gen
opført med en ko- og svinestald og lade, maskinhuset er fra 1987. Gårdens besætning
er på 6 ammekøer, 2 ungdyr og 4 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg, raps, hvede og ærter. På gården er der 1 traktor og der bruges
maskinstation til 'høst.

KÆRHUSVEJ 22, "ØSTERGAARD", LANGERHUSE, 6950 RINGKØBING, tlf. ^7346017.
OLE KJÆR, gårdejer, født den 31.-7.-1961, søn af Inger og Oscar Kjær, Tolstrup, gift
den 10.-10.-1987 med Inger Korsgaard Mikkelsen, korrespondent, født den 10.-10.1962, datter af Astrid og Henry Mikkelsen, Langerhuse. Parret har datteren Karina,
født den 29.-11.-1988.
O.K. har været på Riber Kærgaard og Bygholm landbrugsskoler, han overtog gården
31.-7.-1989 fra sin svigerfar Henry Mikkelsen. Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 33,5 ha.
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1928 og restaureret og tilbygget
i 1967. Kvægstalden fra 1967 er
senere ændret til svinestald og
renoveret i 1989, svinestald fra
1963 er renoveret samme år, og
der er bygget ny svinestald, la
den fra 1963 er ændret til svine
stald i 1989 og maskinhuset er
fra 1975, der er gylletank. Går
den drives med en svineproduk
tion på 180 årssøer, der sælges
ca. 3600 smågrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og pillegræs. På gården er der 2 traktorer
og 1 automatisk vådfodringsanlæg. Der bruges en del maskinstation.

KAAESVEJ 5, "KRONHEDEHUS", KRONHEDE, 6990 ULFBORG, tlf. 97-492692.
LEIF DENBÆK, teletekniker, født den 10.-6.-1950, gift den 17.-10.-1979 med Zakarine
Lyberth, kontorassistent, født den 9.-4.-1956. Parret har børnene: Arne Peter, født
den 17.-9.-1975, Brian, født den 10.-8.-1979 og Christina, født den 7.-2.-1984.
L.D. er ansat ved Jysk Telefon, han overtog gården den 1.-2.-1987 fra Frida og Gun
ner Jensen. Ejendomsskyld 400.000. Areal 18,3 ha., heraf 7 ha. plantage og hede. 6 ha.
er udlejet.
Stuehuset er opført i 1835 og restaureret i 1977. Laden er ændret til hestestald i
1990. Gårdens besætning er på 2 krydsnings ungdyr samt 2 heste af racerne Dansk
Varmblod og Oldenborg. På gården er der 1 traktor.
KAAESVEJ 6, "RØDSTEN", TORSTED, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491164.
VALDEMAR THORNDAL, landmand, født den 24.-8.-1940, søn af Gudrun og Erhardy
Thorndahl, gift den 27.-3.-1967 med Inge Christoffersen, lærer, født den 20.-5.-1937,
datter af Sigrid og Frederik Christoffersen. Parret har børnene: Kirsten, født 1968,
Bodil, født 1970, Anne Kathrine, født 1974 og Sanne, født 1978.
V.T. har været på landbrugsskole.

LAMBÆKVEJ 22, HØJMARK,
6940 LEM, tlf. 97-343070.
BØRGE ANDERSEN, gårdejer,
født den 8.-10.-1944, søn af Mar
grethe og Johannes Andersen,
Lyhne, gift den 5.-8.-1967 med
Lise S. Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 28.-11.-1943,
datter af Lilly og Svend Peder
sen, Jyderup. Parret har børnene:
Flemming, født den 10.-1.-1968,
Kjeld, født den 26.-7.-1970, Bjar
ne, født d. 23.-1.-1975 og Klaus,
født den 26.-9.-1981.
B.A. har været på Riber Kjærgaard landbrugsskole, han er i repræsentantskab for
RAG, han er bestyrelsesmedlem i regnskabsudvalget i Husmændenes landbrugscenter,
han er kasser i svineavlsforeningen i Ringkøbing Amt og overtog gården den 1.-8.-1967
fra Marie Vestergaard, gården udstykkedes som Statshusmandsbrug omkring 1943.
Ejendomsskyld 3.600.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 64 ha., der er 2 ha. eng. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1943 og udvidet flere gange senest i 1988. Svinestaldene er byg
get i 1943, 1959, 1971, 1973 og 1977, 2 af dem er moderniseret i 1978/79, 1 stald er
moderniseret i 1985, klimastald fra 1983 og slagtesvinestald fra 1987, laden fra 1977
er udvidet i 1987, den gamle lade blev ombygget til svinestald i 1970, maskinhus fra
1969 og foderhuset fra 1974 er udvidet i 1987, garage og værksted fra 1980, der er
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sælges ca. 1600 sopolte og gylte årligt, samt ca. 200 Orner pr. år og 2300 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs, ærter, raps, byg og hvede. På gården
er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 randegraver, 1 plansilo, 1 varm og kold luft tør
reri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er en vindmølle.
Der er 3 faste medhjælpere på gården.

LAMBÆKVEJ 28, "LAMBÆKGREEN", LAMBÆK, 6940 LEM,
tlf. 97-343425.
PETER OG JØRGEN HØJ TOFT,
gårdejere, sønner af Kirsten og
Niels Høj Toft, Lambæk. P.H.T.
er født d. 15.-2.-1962, bor sam
men med Karin Meiner, Ekspedi
ent, født den 15.-11.-1966, dat
ter af Lilly og Svend Meiner,
Borris. J.H.T. er født den 15.8.-1958.
De to brødre har været på Riber Kjærgaard landbrugsskole, de overtog gården den 1.6.-1988 fra deres forældre Kirsten og Niels Høj Toft, nuværende ejeres bedsteforældre
købte gården i 1926, gårdens historie kan føres tilbage til omkring 1650. Der er 7
fredede gravhøje på ejendommen. P.H.T. er i bestyrelsen på Ringkøbing-Ulfborg eg
nens Landboungdom. Ejendomsskyld 2.900.000.
Areal 86 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1926 og udvidet og moderniseret senest i 1988. Kostalden er fra
1976, svinestald fra 1926, lade fra 1975, maskinhus fra 1963 er udvidet i 1987, der er
både indendørs og udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 85 årskøer, 94 ungdyr og 45 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er hvede. På gården er der 4 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 2 mini bik
ballepressere og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges ma
skinstation til finsnitning.
LAMBÆKVEJ 30, "GRANLY", 6940 LEM.
OVE HANSEN, gårdejer omtales under Lambækvej 53.
O.H. overtog gården den 1.-4.-1989 fra Vagn Rindom, hvis forældre byggede gården og
opdyrkede heden. Areal 55 ha. Der er forpagtet 4 ha. præstegårdsjord.
Stuehuset er opført i 1920 og udvidet omkring 1978. Kostald, svinestald og lade er
fra 1920 og der er et maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca.
1000 stk. årligt. Gården drives sammen med Lambækvej 53 og 59 og Sdr. Lemvej 9.

LAMBÆKVEJ 32, "ØSTERGÅRD",
LAMKÆK, 6940 LEM, tlf. 97343114.
KNUD OG PEDER AARUP PE
DERSEN, gårdejere, sønner af
Maren Aarup og Kristian Anthon
Pedersen, Lambæk. K.AA.P. er
født den 28.-11.-1948. P.AA.P.
er født den 8.- 7.-1932.
Brøderne overtog gården den 1.1.-1973 fra deres forældre, som
købte gården i 1930, den kan fø
res tilbage til 1913. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 69 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbenden vedligeholdt. Kostald og lade er fra 1932/33,
svinestal fra 1913/14 er ombygget til kreatur i 1978 og maskinhuset er fra 1985, der
er kørersilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 29 årsskøer, 20
ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, desuden er der en ammekobesætning på 18
ammekøer, 12 ungdyr og 9 slagtekalve af racen Angus. Planteproduktionens salgsaf-
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tørreri og andel i Holmgaards vindmøllelaug. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

LAMBÆKVEJ 34, "BAKKEGÅRD" FÅRBORG, 6940 LEM, tlf. 97-361078.
JAN LAURIDSEN, smed, født den 25.-6.-1958, søn af Krista og Henning Lauridsen,
Dejbjerg, gift d. 28.-6.-1986 med Ingelise Astrup, kontorassistent, datter af Else og
Vagn Astrup, Skjern. Parret har datteren Karina Lauridsen, født den 4.-6.-1987.
J.L. overtog gården den 1.-11.-1988 fra Else Marie Tang Jensen, gården oprættes i
1955. Areal 12 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1955. Alle avlsbygningerne bestående af kostald, svinestald og
lade er fra 1955.

LAMBÆKVEJ 45, LAMBÆK, 6940
LEM, tlf. 97-343115.
VERNER KRISTIAN NISSEN,
gårdejer, født den 15.-6.-1936,
søn af Magdalene og Leonhard
Nissen, GI. Ladegård, gift den
20.-7.-1963 med Karen Christen
sen, medhjælpende hustru, født
den 14.-7.-1939, datter af Jenny
Bech og Niels Andreas Christen
sen, Lambæk. Parret har børne
ne: Dorte, født den 2.-8.-1964,
Lisbeth, født den 12.-12.-1966,
Lene, født den 29.-7.-1969, Niels
Andreas, født den 8.-2.-1973 og Michael Leonhard, født den 20.-5.-1975.
V.K.N. overtog gården den 1.-4.-1964 fra sin far Leonhard Nissen, han havde forpagtet
gården ca. 1/2 år før overtagelsen. Areal 19,5 ha. Der er forpagtet 17 haStuehuset er opført i 1924 og restaureret og moderniseret med tagetage i 1975. Ko
stalden er af ældre dato og er ombygget i 1975, løsdriftsstald og lade er fra 1984.
Gården drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve ho
vedsalig SDM, desuden er der 20 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
På gården er der 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
LAMBÆKVEJ 47, "VESTERGÅRD"
LAMBÆK, 6940 LEM, tlf. 97343059.
ANDERS GRIMSTRUP, gårdejer,
født den 26.-5.-1941, søn af Ma
riane og Jens Grimstrup, Lam
bæk, gift den 29.-11.-1964 med
Poula Bjerrum, medhjælpende
hustru, født den 8.-6.-1938, dat
ter af Signe og William Bjerrum,
No. Parret har børnene: Tommy,
fødtden 21.-6.-1966, Jens, født den 11.-11.-1969 og Per, født den 21.-12.-1970.
A.G. har været på Borris landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for RAG, han
overtog gården den 1.-7.-1964 fra sin far Jens Grimstrup, gården har været i slægtens
eje siden 1913, da bedstefaderen købte gården. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 41,5
ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 7 ha. skov. Der er forpagtet 30 ha.
Vestergaards stuehus er opført i 1925 og løbende restaureret. Kvægstaldene er fra
1925 og 1957, løsdriftstald fra 1983, svinestalden er indrettet i tidligere kvægstald,
halvdelen af laden fra 1925 er ombygget til kreaturer i 1974, der er udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 70 ungdyr og 20
slagtekalve af racen RDM, desuden produceres der ca. 160 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 4 traktorer, halv
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arbejdet.
LAMBÆKVEJ 53, "STORGÅRD",
LAMBÆK, 6940 LEM, tlf. 97343225.
OVE HANSEN, gårdejer og krea
turhandler, født den 16.-8.-1945,
søn af Sofie og Kresten Arne
Hansen, Refstrup, gift den 175.-1969 med Else Kold Larsen,
medhjælpende hustru, født den
11.-6.-1947, datter af Edith og
Henry Larsen, Vesløs. Parret har
børnene: Dorthe, født den 31.-7.1970 og Lisbeth, født den 23.-5.-1973.
O.H. overtog gården den 18.-10.-1974 fra Johannes Toft, gården eksisterede i 1700
tallet og har hørt under "Lundenæs". Areal 70 ha., heraf tilkøbt 38 ha., der er 2,5 ha.
skov. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret flere gange. Kvægstald, svinestald og lade
er fra 1952, laden er ombygget til spaltestald i 1978 og maskinhus fra 1976. Gården
drives med en besætning på ca. 100 ungdyr hovedsaligt af racen SDM, desuden produ
ceres der ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og pille
græs. På gården er der 5 traktorer, 2 mejetærsker, 1 plansilo og 1 varm og koldt luft
tørreri. Der er en fast fodermester og der bruges løs medhjælp i sæsonerne, gården
drives sammen med Lambækvej 59 og 30 samt Sdr. Lemvej 9.

LAMBÆKVEJ 59, 6940 SKJERN.
OVE HANSEN, gårdejer, omtales under Lambækvej 53.
O.H. overtog gården i efteråret 1983 fra Søren Jensen.
Stuehuset er opført i 1920 og moderniseret i 1983. Ko- og svinestald samt lade er fra
1920, yngre kostald fra 1975, der er maskinhus og gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer. Gården drives sammen med Lambækvej 53 og 30 samt
Sdr. Lemvej 9.

LAMBÆKVEJ 63, "VESTERVANG",
FÅRBORG, 6940 LEM, tlf. 97361125.
SVEND GUNNER PEDERSEN,
gårdejer, født den 9.-4.-1926, søn
af Asta og Andreas Pedersen,
Smålyngen, gift den 30.-12.-1952
med Petra Christensen, født den
4.- 8.-1930, datter af Signe og
Poul Christensen, Hestkar. Par
ret har børnene: Tove, født den
17.-1.- 1954, Jørgen A., født den
17.-2.- 1957 og Poul Erik, født
den 18.- 4.-1964.
S.G.P. overtog gården i 1953, da han byggede den som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 610.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1953, udvidet og restaureret i 1979. Ko- og svinestald er fra
1953, laden fra 1953 er ombygget til kvægstald i 1964, der er et maskinhus. Gårdens
besætning er på 5 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, desuden er der 7
ammekøer og 10 stk. opdræt, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og hvede. På gården er der 1 traktor, der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
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6940 LEM, tlf. 97-361186.
KAJ MADSEN, gårdejer, født
den 17.-10.-1942, søn af Tove og
Peder Madsen, Dejbjerg, gift den
28.-4.-1972 med Gerda Raabjerg
Larsen, pædagog, født den 2.-2.1947, datter af Anne Marie og
Johannes Larsen, Jegindø. Parret
har børnene: Bettina og Dennis,
født den 12.-10.-1972 og Berit,
født den 18.-1.-1977.
K.M. overtog gården i april
1978 fra Ejner Tang, den udstykkedes som statshusmandsbrug i 1953/54.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført i 1953 og restaureret i 1983. Kostalden fra 1953 er renoveret i
1978, sostald fra 1980, lade fra 1979 og maskinhus fra 1985, der er indendørs køresilo.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen Jersey, desuden er 45 årssøer og der sælges ca. 850 smågrise. På gården er der 3 traktorer og der bruges en del maskinstation.

LANGERDALVEJ 1, "KJÆRS SLIBERI", FÅRBORG, 6940 LEM, tlf. 97-361200.
JØRGEN KJÆR JENSEN, gårdejer, født den 25.-1.-1955, søn af Krista og Aksel Kjær
Jensen, Nørhede, gift den 31.-8.-1979 med Grethe Johnsson, korrespondent, født den
25.-3.-1958, datter af Anna Lise og Rune Johnsson, Ringkøbing. Parret har børnene:
Britta, født d. 7.-10.-1981, Anette, født d. 10.-7.-1983 og Nanna, født d. 16.-12.-1986.
J.K.J. ejer Kjærs Sliberi. Han overtog gården den 1.-9.-1988 fra sin svigerfar Rune
Johnsson, som byggede gård i 1953/54, jorden var dengang hede.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 15,9 ha.
Stuehuset er opført i 1954, restaureret og udvidet i 1989. Kostalden fra 1954 er delvis
indrettet til sliberi i 1988/89, laden fra 1954 er senere indrettet til kostald og maskin
huset er fra 1967/68. Gårdens besætning er på en mindre hobbybesætning. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 1 traktor og 1 rørvandingsa
nlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
LANGERDALVEJ 2, FÅRBORG,
6940 LEM, tlf. 97-361112.
JENS THERKILDSEN, gårdejer,
født den 18.-4.-1932, søn af An
na og Therkeld Therkildsen, Får
borg, gift den 29.-6.-1967 med
Kirsten Færge, født den 29.-4.-1940,
datter af Marie og Jens Færge,
Opsund. Parret har børnene: Jør
gen, født den 21.-7.-1968, Kristi
an, født den 21.-4.-1972 og Mari
ane, født den 10.-10.-1975.
J.T. overtog gården i januar 1966 fra sin far Therkeld Therkildsen, som byggede
gården i 1937, han opdyrkede selv en stor del af heden og modtog Hedeselskabets
sølvbæger.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført i 1937 og restaureret og udvidet i 1981. Kostalden fra 1937 er
udvidet i 1950, samme år blev der bygget lade og maskinhuset er fra 1982. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede og byg. På
gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo, 1 varm og kold lufttørreri og 1
halmfyr, gården drives uden fremmed arbejdskraf.
LANGERDALVEJ 3, "HØJMOSEGÅRD", FÅRBORG, 6940 LEM, tlf. 97-361031.
LARS AGERSKOV KOLD, gårdejer, født den 7.-11.-1926, søn af Karen Marie og
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Kresten Kold Jensen, Fårborg,
gift den 22.-9.-1955 med Erna
Vastrup Nielsen, født d. 22.-9.1926, datter af Emilie og Evald
Nielsen, Finderup. Paret har
børnene: Karen, født d. 9.-9.1956, Holger, født d. 7.-4.-1958,
Inger, født den 31.-8.-1961, Jens
Martin, født den 27.-6.-1963 og
Asger, født den 19.-2.-1966.
Lars A. Kold har været på Lægaard landbrugsskole, han er for
mand for Menighedsrådet ved
Sdr. Lem Kirke, han overtog gården i februar 1955 fra sine forældre Karen Marie og
Kresten Kold Jensen, som købte den i marts 1912. Gården hed oprindelig "Stenhusted",
gården eksisterede i 1683. I december 1983 overtog sønnen, Holger Kold, halvpart i
den, og inden lang tid overtager, sønnen Jens Martin, faderens andel i gården, således,
at de 2 brødre bliver ejere af gården. Holger har været på Borris og Riber Kjærsgaard
landbrugsskoler, Jens Martin har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha., heraf 1 ha. hede og plantage.
Stuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Kostalden fra 1926 er ombygget til
svinestald i 1985, samme år blev der bygget klimastald, svinestald fra 1989, lade fra
1918 er ombygget i 1961 og maskinhusene er fra 1954 og 1974, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 120 årssøer, der produceres ca. 2.400 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er græsfrø, raps, ærter og pillegræs. På
gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo, 1 tårnsilo, varm og kold luft
tørreri og 1 halmfyr. Der bruges lidt maskinstation og der udføres høstarbejde for
andre.
LANGERDALVEJ 6, FÅRBORG,
6940 LEM, tlf. 97-361137.
PEDER KRISTIAN KYNDESEN,
gårdejer, født den 19.-7.-1950,
søn af Astrid og Møller Kyndesen, Fårborg, gift den 31.-5.-1986
med Inger Marie Birkmose Vestergaard, født den 2.-9.-1953, dat
ter af Edith og Jens Birkmose
Vestergaard, Astrup. Parret har
børnene: Jørgen, født den 19.-6.1987 og Birgit, født den 15.-6.1989.
P.K.K. er buschauffør, han har været på Hammerum Landbrugsskole og overtog gården
d. 1.-1.-1976 fra Tage Thomsen, gården opstår omkring 1887/88, der er senere udstyk
ket 2 ejendomme fra den.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1887/88 og restaureret i 1985. Kostalden fra 1887/88 er udvidet
i 1930, samme år blev der bygget lade og maskinhuset er fra 1968. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. På gården er der
1 traktor og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
LERGRAVVEJ 1, "STADIL GARTNERI", STADIL, 6980 TIM, tlf. 97-331041.
ALFRED AUGUSTINUSSEN, gartner, født den 24.-11.-1915, søn af Kirstine og Kristen
Augustinussen, Tim, gift den 24.-10.-1945 med Inger Skov, lærer, født d. 7.-8.-1920,
datter af Mary og Kristen Skov, Hammer. Parret har børnene: Solvejg, født d. 7.6.-1947, Finn, født d. 22.-12.-1949 død d. 1.-2.-1982 og Kristen, født d. 27.-5.-1953.
I.S. er organist ved Stadil-Tim kirker. A.A. overtog gården den 18.-4.-1947 fra Arne
Andreasen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 1,1 ha., der er tilkøbt 0,6 ha. Jorden er udlejet.
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ført i 1938 og løbende restaure
ret. Der er bygget 2 drivhuse i
1968 og 1959 og redskabsrummet
er fra 1969. Planteproduktionens
salgsafgrøder er udplantningsplan
ter. På gården er der Ifræser og
kombifyr.

LERGRAVVEJ 11, STADIL, 6980 TIM, tlf. 97-331337.
RUTH BAKKERGAARD KRISTENSEN, køkken leder, født den 9.-6.-1964, datter af
Laura og Elfa Knudsen, Tram, gift den 7.-3.-1987 med Kaj Frederik Kristensen, fisker,
født den 20.-11.-1949, søn af Ragnhild og Roberth Kristensen, Aså.
R.B.K. overtog gården den 15.-1.-1987 fra Frederike og Ejner Andreasen.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 3,5 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Stalden er fra 1877 og kombineret
stald og lade fra 1959.
LERVANGVEJ 12, "BROSTRUPGAARD", NR. BRORSTRUP,
6950 RINGKØBILNG, tlf. 97346178.
PREBEN SANDAL, chauffør,
født den 15.-3.-1943, søn af Mar
tha og Martin Sandal, Flytkær,
gift den 23.-3.-1967 med Karla
Mikkelsen, syerske, født d. 20.8.-1947, datter af Esther og Lau
rids Mikkelsen, Grønbjerg. Parret
har børnene: Karsten, født den
25.- 6.-1969, Martin, født den
13.-4.-1971 og Susanne, født den 2.-2.-1977.
P.S. overtog gården i februar 1978 fra Ejner Jensen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 1 ha. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Svinestalden er fra 1927, laden fra
1927 er ændret til svin i 1980 og maskinhuset er fra 1950. Gården drives med en svine
produktion på 55 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin og resten sælges som smågrise, desuden er der 6 heste af racen Dansk Varmblod. På gården er der 1 traktor.

LERVANGVEJ 13, "NR. BROR
STRUP", NR. BRORSTRUP,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-346011.
KNUD JØRGEN KNUDSEN, land
mand, født den 22.-6.-1939, søn
af Asta Elisabet Krog og Harald
Knudsen, Nr. Brorstrup, gift den
17.-12.-1966 med Margit Friis
Jensen,
pædagogmedhjælper,
født den 26.-3.-1944, datter af
Jenny og Kristian Jensen, Gør
ding. Parret har børnene: Helle,
født den 21.-9.-1967, Henrik,
født den 20.-5.-1970, Asta Merethe, født den 22.-8.-1973 og Jenny Luise, født den
24.-10.-1976.
K.J.K. har været på Borris Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing Amts
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Kvægavlsforening. Han overtog gården den 1.-12.-1966 fra sin far, Harald Knudsen,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1892.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og restaureret i 1976. Kostalden fra 1987 er genopført
efter en brand, maskinhus fra 1973, foderhuse fra 1980 og 1986 og der er indendørs
kørersilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90
ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM. På gården er der 4 traktorer og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en
del maskinstation.
LERVANGVEJ 16, "BLAABJERG",
ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-346116.
EJNER JENSEN, gårdejer, født
den 10.-3.-1936, søn af Agnes og
Magnus Jensen, Nordenskov, gift
den 21.-5.-1960 med Erna Jen
sen, husmor, født den 4.-9.-1938,
datter af Amalie og Niels Peder
Jensen, Ølstrup. Parret har bør
nene: Mona, født den 30.-11.1961, Oda, født den 3.-6.-1963,
Lena, født den 24.-8.-1964,
Dorthe, født den 17.-12.-1966, Alis, født den 30.-10.-1968 og Niels Peder, født den
12.-11.-1971. E.J. overtog gården den 1.-2.-1961 fra Magnus Nissen.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 50 ha. heraf tilkøbt 36 ha., der er 1 ha. eng. Der er
forpagtet 6 ha. eng og 9,5 ha. agerjord.
Stuehuset er opført i 1989. Kostalden er fra 1962, ungdyrstald er renoveret i 1979,
kalvestald fra 1975, maskinhuse fra 1968 og 1988, foderhus fra 1985 og der er inden
dørs kørersilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og
100 ungdyr af racen SDM. På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og der an
vendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og der bru
ges lidt maskinstation til en del af markarbejdet.

LERVANGVEJ 18, "HØJVANG",
ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-346032.
ESPER SMEDEGAARD MØLLER,
gårdejer, født den 20.-4.-1952,
søn af Kirstine og Erhard Møller,
Ølstrup, gift den 19.-7.-1980 med
Ninna Ahle, medhjælpende hustru
og handelsuddannet , født den
26.-4.-1957, datter af Ingeborg
og Martin Ahle, No. Parret har
børnene: Lisbeth, født den 6.8.-1982, Torben, født den 23.9.-1983, Marianne, født den 16.-10.- 1986 og Steffen, født den 12.-1.-1990.
E.S.M. har været på Bygholm og Borris landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for RAG.
Han overtog halvpart i gården i 1978 og den sidste del i 1987 fra sin far, Erhard
Møller, som købte gården i 1949.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 45 ha. heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret flere gange, senest i 1984. Svinestalden er
ombygget i 1974, ny svinestald og lade er fra 1978, nye svinestalde fra 1982 og 1989,
maskinhus fra 1979 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 200
årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, 1 gastæt silo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Der er en fast medhjælper på gården.
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KNUD LYKKE PEDERSEN, gårdejer, født, den 14.-7.-1940, søn af Asta og Richard
Pedersen, Hjerting, gift i 1959 med Birtha Thomsen, født den 27.-5.-1940, datter af
Alma og Ejner Thomsen, Ølstrup. Parret har børnene: Jørgen, født den 26.-12.-1959,
Solveig, født den 17.-3.-1961 og Poul Ejner, født den 22.-10.-1967.
B.T. døde den 15.-12.-1988.
K.L.P. har været på Fjordvang Landbrugsskole, han har været formand for Leveran
dørkredsen i Arinko og været i bestyrelsen for Landboforeningen. Han overtog gården
i september 1961 fra sin svigerfar, Ejner Thomsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 3 ha. eng og
plantage.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret flere gange senest i 1979. Kostalden er fra
1952, fedestald fra 1962, ungdyrstald fra 1972, maskinhuse fra 1964 og 1989, foderhus
fra 1974, der er både indendørs og udendørs kørersiloer samt 2 gylletanke. Gården
drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 100 ungdyr og 32 slagtekalve af racen
SDM, desuden er der 2 ungkreaturer af racen Limousine. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og hvede. På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og der an
vendes genvindingsvarme til varmt vand. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en
del maskinstation.

LERVANGVEJ 30, "LERVANGGAARD", ØLSTRUP, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-346041.
JENS EBBENSGAARD, gårdejer,
født den 20.-5.-1928, gift den
23.-10.-1954 med Birte Kjærgaard,
husmor, født den 31.-5.-1931.
Parret har børnene: Anders, født
den 22.-6.-1957, Anton, født den
17.-7.-1961 og Henning, født den
10.-4.-1965.
J.E. har været på Gråsten og
Dalum landbrugsskoler. Han overtog gården den 13.-2.-1959 fra Arne Lysholt Sørensen.
Ejendomsskyld 3.450.000. Areal 109 ha., der er tilkøbt 67 ha.
Stuehuset er opført i 1978. Avlsbygningerne er ombygget og indrettet til lager- og
køletørrerum for special afgrøder. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps, ærter, jordbær, spiseløg, tulipanløg, konsumærter, forskellige
kål, drueagurker og lervangsmajs. På gården er der 3 traktorer, forskellige special
maskiner til diverse produkter, der findes sprinklervandingsanlæg og vandingsmaskine
samt 1 halmfyr. Der beskæftiges fortrinsvis arbejdskraft ved specialopgaver og der er
deltidsansatte.

LILKJÆRVEJ 1, HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335318.
HENING JENSEN, entrepenør, født den 16.-11.-1950, søn af Ane Kartrine og Svend
Aage Jensen, Hee, gift den 10.-5.-1986 med Erna Kristensen, sygehjælper, født den
4.-9.-1955, datter af Tora Marie og Lars Aage Kristensen, Tim. Parret har tvillingerne
Jonny og Karina født den 26.-5.-1975.
H.J. driver entrepenørvirksomhed fra ejendommen. Han overtog gården den l.-ll.1983 fra Ole Jeppesen. Areal 12 ha., heraf 2 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1900 og restaureret i 1989. Løsdriftstalden er fra 1988, garage
og værksted fra 1989 og maskinhus fra 1987. Gården drives med en besætning på 5
ungdyr af racen Skotsk Højlandskvæg, desuden er der 2 Herefordkøer. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er pillegræs. På gården er der 5 traktorer, 1 gravemaskine, 1 ren
degraver og 1 slamsuger med spuler. Der er 1 fast medhjælper og deltids hjælper.
LILKJÆRVEJ 4, "HEDEVANG", HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335189.
OVE NIELSEN, gårdejer, født den 22.-10.-1932, søn af Kartrine og Laurids Jørn
Nielsen, Videbæk, gift den 24.-5.-1958 med Kirsten Sand Christensen, medhjælpende
hustru, født den 19.-2.-1935, datter af Amalia og Jens Sand Christensen, Tarm. Parret
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har børnene: Niels Christian,
født den 26.-12.-1959 og Lone,
født den 5.-10.-1964.
Ove Nielsen overtog gården den
1.-4.-1958 fra Højsvig Thomsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal
33 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der
er udlejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1949 og re
staureret og tilbygget i 1978. Ko
stalden er fra 1972, kalvestald
fra 1989, løsdriftstald fra 1977,
lade fra 1949, maskinhuse fra
1974 og 1980 og foderhuse fra 1974 og 1977, der er indendørs kørersilo og gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 80 ungdyr af racen RDM. På
gården er der 5 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 finsnitter og en skårlægger. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
LILK3ÆRVE3 5, HEE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335490.
HENRY SLOTS, elektriker, født den 27.-7.-1961, søn af Gerda og Preben Slots, Hee,
bor sammen med Margit 3ochumsen, beskæftigelsesvejleder, født den 27.-8.-1954,
datter af Dagmar og Frank Pedersen, Ølstrup. Parret har børnene: Anja, født den
11.-9.-1973 og Karina, født den 11.-12.-1977.
H.S. er elektriker. Han overtog gården i marts 1984 fra sin bedstemor, Olga Morten
sen, bedstefaderen byggede ejendommen i 1931.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 2,6 ha., heraf 1 ha. skov. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1931,
hønsehus og lade fra 1933.
LILK3ÆRVE3 7, "ØSTERK3ÆR", HEE, 6950 RINGKØBING.
HANS HOLM MORTENSEN, gårdejer, omtales under Holstebrovej 99.
H.H.M. overtog gården i 1985 fra Svend Hugo Andersen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1911, hestestald
og lade fra 1872. Gården drives sammen med Holstebrovej 99.

LILK3ÆRVE3 10, KROGELUNDHEDE, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-335095.
PREBEN SLOTS, gårdejer, født
den 1.-9.-1925, søn af Kirstine
og 3. Hansen Slots, Tim, gift den
20.-5.-1951 med Gerda Morten
sen, medhjælpende hustru, født
den 29.-3.-1926, datter af Olga
og Niels Mortensen, Lilkjær. Par
ret har børnene: Karen, født den
15.-11.-1951, Ole, født den 2.-

10.-1953 og Henry, født den 27.-7.-1961.
P.S. driver maskinstation fra ejendommen, han har været i bestyrelsen for Hee Mejeri,
og er formand for Ringkøbing Egnens plantningslaug. Han overtog gården i 1951, da
han byggede gården som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 60 ha., heraf 6 ha. skov og 7 ha. hede. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1951 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1951 og
ændret udelukkende til svin i 1965, svinestalden fra 1955 er tilbygget i 1965, laden er
fra 1951 og maskinhuset fra 1960. Gården drives med en svineproduktion på 30 års
søer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
hvidkløver, eng og græs. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
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1 selvkørenden ballepresser, 1 gummiged og 3 kalkgødningsspredere. Der er 2-3 mand
ansat på deltid.

LILKJÆRVEJ 12, KRAGLUNDHEDE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335491.
JIMMY JAHNSEN, fisker, født den 8.-5.-1945, søn af Anne Lise og Svend Jahnsen,
Grenaa, gift den 20.-11.-1985 med Astrid Margrethe Trankjær, gymnasieelev, født den
20.-8.-1960, datter af Martha og Gustav Trankjær, Holmsland. Parret har datteren
Anne Kartrine, født den 31.-1.-1989.
J.J. overtog gården i august 1983 fra DLR.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1885 og løbende restaureret. Svinestalden er fra 1978, maskinhus
fra 1975 og lade fra 1981. På gården er der 1 traktor og halmfyr.
LILKJÆRVEJ 13, HVINGEL,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-335451.
INGER MARIE KILLERICH,
minkfarmer, født den 25.-11.-1950,
datter af Anna og Tage Nielsen,
Kloster, gift den 25.-9.-1971
med Ole Kiilerich, tømrer, født
den 8.-12.1947, søn af Stinne og
Gunner Kiilerich, Ringkøbing.
Parret har børnene: Lars, født
den 8.- 8.-1975 og Line, født
den 25.- 5.-1979.
I.M.K. er assistent ved Ringkø
bing Amtkommune. Hun overtog gården den 1.-11.-1984 fra Jens Graversen.
Areal 13,8 ha. Der er udlejet 4,5 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1984. Ko- og svinestald samt lade er fra
1959, der er bygget lukket minkhal i 1985 og maskinhus i 1987. Gården drives med en
minkbestand på 380 tæver, desuden er der 3 ammekøer, alle krydsninger. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 1 traktor og 1 halmfyr. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

LILKJÆRVEJ 21, HVINGEL, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335217.
HERLUF BJERREGAARD, gårdejer, født den 5.-1.-1938, søn af Ingeborg og Oskar
Bjerregaard, Bur, gift den 5.-11.-1960 med Inga Nielsen, medhjælpende hustru, født
den 20.-10.-1941, datter af Marie og Henry Nielsen, Vemb. Parret har børnene: Gert,
født den 8.-2.-1961, Mona, født den 23.-2.-1962, Jytte, født den 2.-10.-1972 og Lene,
født den 8.-1.-1979.
H.B. overtog gården den 1.-4.-1978 fra Jens Kjærgaard.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført omkring 1920 og restaureret i 1978/79. Ko- og svinestald er fra
1979, hestestald fra 1920, lade fra 1955 og maskinhus fra 1980, desuden er der 7
minkhaller, som er bygget fra 1981 til 1987, der er gylletanke. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt, desuden er der 12 ammekøer, 12 ungdyr af
racen Limousine, der sælges en del avlsdyr, desuden er der 20 brugsheste og 16 kron
hjorte, minkbestanden er på 1.050 tæver. På gården er der 2 traktorer, der bruges en
del maskinstation.
LILLE ULF KÆRVEJ 3, NØRBY, 6940 LEM, tlf. 97-341474.
OVE MIKKELSEN, gårdejer, født den 18.-11.-1936, søn af Inger og Mikkel Mikkelsen,
Hee, gift den 11.-11.-1961 med Margith Lydersen, sygehjælper, født den 9.-9.-1942,
datter af Kirstine og Anders Lydersen, Vellingbjerg. Parret har børnene: Anders, født
den 4.-8.-1962 og Inger, født den 31.-3.-1965.
O.M. overtog gården den 1.-10.-1961 fra Thorvad Madsen, gården kan føres tilbage til
1869.
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Lille Ulf Kærvej 3's ejendoms
skyld er 430.000. Areal 10 ha.
Der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og
udvidet i 1964. Kostalden er fra
1964, lade og maskinhus er fra
1983. Gården drives med en
kvægproduktion på 15 årskøer,
16 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen SDM. På gården er der 1
traktor og 1 rørvandingsanlæg
samt anparter i Ulfkjær Vindmøl
lelaug. Maskinstation bruges til
høst.
LILLE ULF KÆRVEJ 8, "LILLE
ULFKÆR", 6940 LEM, tlf. 97341115.
JENS FRANDSEN, gårdejer, født
den 19.-2.-1938, søn af Mary og
Mads Frandsen, Lille Ulfkær, gift
den 12.-1.-1963 med Ruth Krogsgaard, medhjælpende hustru, født
den 24.-11.-1942, datter af Kri
stine og Ejner Krogsgaad, Stauning. Parret har børnene: Mads
Erik, født den 20.-4.-1964, tvil
lingerne Kirsten og Henning,
født den 11.-6.-1966 og tvillingerne Poul og Torben, født den 29.-1.-1969.
J.F. har været på Borris Landbrugsskole, han er formand for Velling og Stauning
Mærsk. Han overtog gården den 1.-8.-1962 fra sin far Mads Frandsen, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1889. Gården eksisterede også i
1860.
Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 33 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret i 1973/74. Kostalden fra 1959 er ombygget
til farestald i 1974, goldsostald fra 1970, fedestald fra 1974 er om- og tilbygget i
1983, klimastald, halmlade og maskinhuset er fra 1982, laden fra 1920 er ombygget til
garage og stald, desuden er der gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 65 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. På gården er der
3 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 halmfyr og anparter i
Ulfkær Vindmøllelaug. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

L1NDHOLMVEJ 2, "ENGBO",
6980 TIM, tlf. 97-333167.
HANS CHRISTOFFERSEN, gård
ejer, født den 18.-7.-1926, søn
af Rasmine og Hans Peder Chri
stoffersen, Fyn, gift den 14.-11.1954 med Elna Graversen, med
hjælpende hustru, født den 22.8.-1929, datter af Fritza og Ni
els Christian Graversen, Staby.
Parret har børnene: John, født
den 24.-11.-1956, Karin, født
den 7.- 6.-1961 og Jytte, født den 9.-3.- 1963.
H.C. har været i bestyrelsen for Tim Mejeri og Tim Husmandsforening. Han overtog
gården den 1. oktober 1954 fra Alfred Jensen, som byggede ejendommen som stats
husmandsbrug i 1941, gården er udstykket fra "Timgård".
Ejendomsskyld 480.000. Areal 17,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 8 ha. eng.
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laden fra 1941 er ændret til kostald, maskinhus fra 1950, der er udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 18 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen Jersey, desuden er der 1 årssø og der produceres ca. 20 slagtesvin årligt. På
gården er der 1 traktor og 1 lagersilo. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

LINDHOLMVEJ 3, "NY LIND
HOLM, 6980 TIM, tlf. 97-333464.
POUL HENNING BENDTSEN,
gårdejer, født den 23.-1.-1946,
søn af Frida og Johan Peder
Bendtsen, Brunbjerg, gift den
21.-12.- 1974 med Bente Mourit
sen, fabriksarbejder, født den
3.-2.-1948, datter af Elna og
Henry Mouritsen, Tim.
P.H.B. overtog gården den 8.-9.1975 fra Hugo Skaregaard, hvis
forældre byggede ejendommen
som statshusmandsbrug i 1929, gården er udstykket fra "Lindholm" og "Timsgaard."
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 3 ha. eng. Der er
lejet 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret i 1976. Ko- og svinestald samt lade er fra
1929, maskinhuset fra 1985 er ændret til løsdriftstald i 1986. Gården drives med en
ammeko besætning på 50 ammekøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af krydsningerne
Hereford krydset med SDM, desuden er der 12 moderfår med lam. På gården er der 2
traktorer, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
LINDHOLMVEJ 5, "LINDHOLM",
VESTER TIM, 6980 TIM.
HANS E. DANIELS, gårdejer om
tales under Tim Kirkevej 13.
H.E.D. overtog gården den 1.-3.1985 fra Jens Knudsen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
118 ha., heraf 28 ha. skov, mose
og eng.
Stuehuset er opført i 1791 og lø
bende restaureret. Ko- og svine
stald er fra 1920, laden er genopført efter en brand i 1964 og
maskinhuset er fra 1976. På gården er der 1 plansilo og varm luft tørreri. Gården
drives sammen med Tim Kirkevej 13.

LYBÆKVEJ 7, "MELDGAARD", NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330152.
ANITA OG JØRGEN MOSE. J.M. er bogholderriassistent, født den 15.-4.-1960, søn af
Inger Marie og Jens Peder Mose, Rindum, gift den 14.-12.-1984 med Anita Nors Niel
sen, specialarbejder, født den 7.-12.-1956, datter af Astrid og Hugo Nors Nielsen, No.
Parret overtog gården i oktober 1984 fra Niels Christian Led.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 12 ha., heraf 2,5 ha. eng. 7 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført i 1828 og løbende restaureret. Kostalden fra 1911 er delvis ændret
til hestestald i 1988, svinestald fra 1911 er ændret til garage og laden er fra 1948.
Gårdens besætning er på 5 heste af racen Dansk Varmblod.
LYBÆKVEJ 23, LYBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330011.
TORBEN POULSEN, pelsdyravler, født den 12.-7.-1964, søn af Gerda og Tage Poulsen,
Hee, bor sammen med Anni Nielsen, specialarbejder, født den 7.-3.-1958, datter af
Eva og Christian Nielsen, Sdr. Virum. Parret har sønnen Daniel, født den 8.-10.-1988.
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Ejendomsskyld 530.000. Areal 3 ha.
Der er bygget 10 minkhaller fra 1985 til 1990, pelseri og lagerrum er fra 1988.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 1.300 tæver, desuden er der 2 ammekøer og 2 slagtekalve, det er krydsninger. På gården er der 1 traktor.

LYBÆKVEJ 30, FLADBJERG,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-330090.
EIGIL HANSEN, gårdejer, født
den 6.-12.-1925, søn af Meta og
Anton Hansen, Ulfborg, gift den
4.-11.-1951 med Gerda Madsen,
medhjælpende hustru, født den
17.-11.-1929, datter af Marie og
Knud Madsen, Staby. Parret har
børnene: Knud Erik, født den
19.-2.-1952, Irma, født den 30.5.-1954, Gurli, født den 28.-11.1955, Jens Ove, født den 29.-7.-1957 og Arne, født den 15.-12.-1960.
E.H. har været landpost og har været formand for No Husmandsforening samt kasserer
i Ringkøbing Egnens Husmandsforening. Han overtog gården den 28.-8.-1962 fra Jens
Øland.
Ejendomsskyld 430.000. Arel 12,4 ha., der er frasolgt 6,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra 1932 er til
bygget i 1964, laden er fra 1932 og maskinhus fra 1975. Gårdens besætning er på 20
slagtekalve af blandet race, desuden produceres ca. 150 slagtesvin årligt. På gården er
der 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
LYBÆKVEJ 34, "NØRREVANG",
LYBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-335479.
POUL HAUBRO, regnskabstekni
ker, født den 13.-4.-1955, søn af
Klara og Christian Haubro, Glerup, bor sammen med Bodil Bundgaard Christensen, miliøtekniker,
født den 30.-4.-1954, datter af
Poula og Gunner Christensen, Volling. Parret har børnene: Bjarke,
født den 4.-12.-1985 og Rune,
født den 27.-11.-1988.
P.H. er ansat ved Ringkøbing-Ulfborg Landboforening, han har været på Korinth,
Hammerum og Vejlby landbrugsskoler. Han overtog gården den 14.-12.-1982 fra Peder
Christensen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 43 ha., heraf 10 ha. eng og 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1907 og løbende restaureret. Kostalden fra 1907 er ændret til
svinestal omkring 1950, svinestalde fra 1907 og 1974, lade fra 1907 og maskinhus fra
1987, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.500 stk.
årligt, desuden er der 11 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, korn og industrikartofler. På gården er der 2 traktorer og halmfyr. Der
er 1 skoledreng til deltids hjælp og der bruges lidt maskinstation.
LYBÆKVEJ 35, LYBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335240.
VERNER KIRKEGAARD, værkfører, født den 10.-5.-1951, søn af Jenny og Arne Kirkegaard, Stauning, gift den 29.-3.-1975 med Kirsten Smed, sygeplejerske, født den
29.-11.-1952, datter af Grethe og Peder Christensen, Hammel. Parret har børnene:
Lisbeth, født den 10.-11.-1976, Martin, født den 9.-10.-1978 og Linda, født den
23.-9.-1986.
V.K. overtog gården den 1.-7.-1984 fra Knud Harpøth.
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590.000. Areal 3 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og lø
bende restaureret. Avlsbygninger
ne består af 3 hønsehuse. Gårdens
besætning er på 2 heste, 1 is
landsk hest og 1 Connemara. På
gården er der 1 traktor og træ
fyr.

LYNGSMOSEVEJ 1, HOVERGAARDE, 6971 SPJALD, tlf. 97-348082.
JENS ANDREAS KRISTENSEN,
landmand, født den 27.-1.-1928,
søn af Agnes og Anders Kristen
sen, Hovergaarde.
J.A.K. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården i
1956, da han byggede den som
statshusmandsbrug udstykket fra
"Hovergaarde".
Ejendomsskyld 640.000. Areal
24,8 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., 2
ha. er tilplantet med juletræer. Der er udlejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Ko- og s vinestald samt lade er fra 1956, laden er ændret
til svinestald i 1960 og maskinhusene er fra 1962, 1965 og 1987. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 lagersilo, 1 plansilo
og varm luft tørreri samt træfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
LYNGSMOSEVEJ 2, "VESTERTOFT", HOVERGAARDE, 6971
SPJALD, tlf. 97-348186.
VAGN GRAVESEN, lærer, født
den 11.-4.-1952, søn af Martha
og Niels Vestergaard Gravesen,
Sdr. Felding, gift den 12.-10.1974 med Birgitte Ladekjær, læ
rer, født den 7.-5.-1954, datter
af Anne Marie og Jens Ladekjær,
Skovlund. Parret har børnene:
Lene, født den 2.-6.-1983, Ma
rie, født den 14.-5.-1985 og Jo
nas, født den 18.-12.-1987.
Ægteparret er ansat ved Lem Skole. V.G. overtog gården den 2. juli 1982 fra Morten
Bjerregaard Thomsen. Ejendommen er udstykket som statshusmandsbrug fra "Houergaarde" i 1941.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18,3 ha., 10 ha. er beplantet med juletræer og pynte
grønt.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1981. Ko- og svinestald fra 1941 er ændret
til beboelse i 1981. Fårestaldene er fra 1986 og maskinhuset fra 1989. Gårdens besæt
ning er på 20 moderfår af racen Hvidhovedet Marsk, besætningen er tilsynsbesætning
under Dansk Fåreavl. På gården er der 1 traktor og 1 træfyr. Der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet. Der er lidt biavl på ejendommen.
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GAARDE",
HOVERGAARDE,
6971 SPJALD, tlf. 97-348139.
HERMAN JUSTENSEN, gårdejer,
født den 17.-1.-1921, søn af Nikoline og Jens Kristian Justensen, Hovergaarde, gift d. 24.-10.1954 med Ingrid Birkmose, syge
hjælper, datter af Anne og Mari
us Birkmose, No. Parret har bør
nene: Erik, født den 23.-8.-1955,
Hanne, født den 20.-3.-1958,
Tove, født den 14.-6.-1964 og Jonna, født den 3.-9.-1966.
I.B. har været på Store Restrup Husmandsskol. H.J. overtog gården i efteråret 1954
fra sin far, Jens Kristian Justensen, som byggede ejendommen i 1916, da den blev
udstykket fra "Vester Hovergaarde".
Ejendommskyld 750.000. Areal 29,9 ha., heraf 4 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1916 og restaureret og tilbygget i 1969. Ko- og svinestald fra
1916 er tilbygget i 1955, lade fra 1916, maskinhuse fra 1955 og 1965. Gården drives
med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 lager
silo. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

LYNGSMOSEVEJ 4, "SKOVGAARD", HOVER, 6971 SPJALD.
ANDREAS KJELDGAARD STAM
PE, gårdejer, omtales under
Hovervej 85.
A.K.S. overtog gården i april
1965 fra Viggo Thorup.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 22
ha.
Stuehuset er opført i 1864. Ko
stalden er fra 1954. Gården dri
ves sammen med Hovervej 85.

LYNGSMOSEVEJ 5, HOVERGAAR
DE., 6971 SPJALD, tlf. 97348119.
LAURIDS BJERG, gårdejer, født
den 10.-7.-1938, søn af Minna og
Petri Madsen, Bølling, gift den
23.-3.-1966 med Kirstin Kirk,
medhjælpende hustru, født den
17.-5.-1946, datter af Dagny og
Albert Kirk, Degbjerg. Parret
har børnene: Hanne, født d. 20.6.-1971, Ulla, født d. 26.-6.1973, Ellen, født d. 28.-6.-1979 og Uffe, født den 26.-8.-1983.
L.B. overtog gården i februar 1969 fra Leif Kristensen.
Ejendomsskyld 3.150.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 8 ha. skov o.l.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1966 og ombygget og restaureret i 1977. Svinestaldene er fra
1929, 1970, 1973, 1975 og 1982, minkhaller fra 1984 og 1986, lade fra 1980, maskin
huse fra 1983 og 1987 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion
180 årssøer, der sælges ca. 1800 smågrise og 2000 slagtesvin årligt. Minkproduktionen
er på 450 tæver. På gården er der 1 traktor, 2 vandingsmaskiner, 1 tørfodringsanlæg,
1 lagersilo, varm luft tørreri og halmfyr. Der er 1 deltids medhjælper på gården.
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SE", LYNGSMOSE, 6971 SPJALD,
tlf. 97-348021.
NIELS LAURITS AHLE, gård
ejer, født den 18.-5.-1922, søn
af Sine og Jens Ahle, No, gift
den 7.-5.- 1948 med Signe Mad
sen, medhjælpende hustru, født
den 25.-8.- 1923, datter af
Marie og Kresten Madsen, Staby.
N.L.A. overtog gården den 11.2.-1948 fra Bertel Mortensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal
21 ha., heraf tilkøbt 3',5 ha., der er 1,5 ha. eng og 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1894 og restaureret i 1970. Kostalden fra 1894 er tilbygget i
1951, samme år blev der bygget lade, svinestald fra 1954 og maskinhus fra 1961.
Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 16 ungdyr og 5 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 6 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin. På
gården er der 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
MEJLBYVEJ 8, "TOFT", MEJLBY, 6980 TIM, tlf. 97-331388.
KNUD GRAVERSGAARD, gårdejer,
født den 2.-5.-1950, søn af Frida
og Anders Graversgaard, Sønder
by, gift den 2.-6.-1973 med Lise
Margrethe Eskildsen, bankassi
stent, født den 6.-5.-1952, datter
af Frida og Svend Eskildsen, Mejlby. Parret har børnene: Mona,
født den 26.-4.-1975, Torben,
født den 11.-4.-1978 og Inger,
født den 3.-4.-1985.
K.G. er handelsuddannet. Han overtog gården den 1.-1.-1978 fra sin svigerfar, Svend
Eskildsen, som købte den i 1947. Gården har været i slægtens eje gennem flere
generationer, fra omkring 1700.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 43 ha.
Stuehuset er opført i 1983. Bygningerne fra 1983 er genopført efter en brand, svinestaldene er fra 1978, 1983 og 1988, lade fra 1983 og maskinhus fra 1970, der er gyl
letank. Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der sælge ca. 800 smågrise og 1700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 gastæt kornsilo. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
MEJLBYVEJ 10, "SØTOFT", MEJLBY, 6980 TIM, tlf. 97-331053.
NIELS HØTBJERG ANDERSEN, gårdejer, født den 4.-12.-1910, søn af Anna og Jens
Andersen, Madum, gift den 6.-4.-1943 med Elise Kirstine Lodbjerg, født den
11.-1.-1914, datter af Anna og Jens Lodbjerg, Mejlby.
N.H.A. overtog gården den 1.-4.-1943 fra sine svigerforældre Anna og Jens Lodbjerg.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1965. Ko- og svinestald er fra 1951, lade fra 1950 og maskinhus
fra 1955. Gårdens besætning er på 1 årsko og 1 ungkreatur af racen SDM, desuden
produceres der 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På
gården er der 1 traktor og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
MEJLBYVEJ 12, "SANDGRAV", MEJLBY, 6980 TIM, tlf. 97-331119.
PREBEN JØRGENSEN, gårdejer, født den 24.-7.-1954, søn af Ane Grethe og Jørgen
Jørgensen, Mejlby, gift den 17.-8.-1985 med Grethe Harpøth, bankassistent, født den
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17.-4.-1961, datter af Petrea og Svend Harpøth, No. Parret har børnene: Mette, født
den 5.-6.-1985 og Karina, født den 26.-7-1987.
P.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for SDM
avlsforening og har været formand for kontrolforeningen i Stadil - Tim. Han overtog
halvparten af gården i 1980 fra sin far, Jørgen Jørgensen, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1850. Gården drives som I/S mellem
far og søn.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 60 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammel og løbende restaureret. Kostalden fra 1956 er ændret
til ungdyrstald i 1978, ny kostald fra 1974, svinestald fra 1964 er ændret til ungdyr
stald i 1978, foderhus fra 1977 og maskinhus fra 1987, der er 2 gylletanke og inden
dørs kørersilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 95 ungdyr og 35
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinsta
tion. Ejendommen Mejlbyvej 14 er lagt ind under Mejlbyvej 12, bygningerne ejes stadig
og de består af et stuehus, der er ca. 150 år gammel, en ladebygning fra omtrent
samme tid og et maskinhus fra 1955. På denne ejendom bor Preben Jørgensen.

MEJLBYVEJ 18, MEJLBY, 6980 TIM, tlf. 97-331004.
JAKOB SCHMIDT CHRISTENSEN, gårdejer, født den 3.-8.-1933, søn af Karen Marie
og Ingvard Schmidt Christensen, Mejlby, gift den 9.-8.-1969 med Annelise Petersen,
landinspektør, født den 28.-4.-1943, datter af Karen Margrethe og Carlo Petersen, Kø
benhavn. Parret har børnene: Lars, født d. 15.-11.-1973 og Søren, født d. 30.-4.-1976.
A.P. har egen virksomhed som landinspektør.
J.S.C. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1969 fra sin
far Ingvard Schmidt Christensen, gården har været i familiens eje gennem flere gene
rationer, den kom i familiens eje i 1750.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Løsdriftstalden er fra 1959,
staklade fra 1970 bruges som løsdriftstald og laden er fra 1982. Gården drives med en
ammekobesætning på 25 ammekøer, 20 ungdyr og 14 slagtekalve af racen Hereford.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. På gården er der 3 traktorer og 1
mejetærsker samt andel i Mejlby-Halkær Vindmøllelaug. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.
MEJLBYVEJ 22, "VESTERGAARD",
MEJLBY, 6980 TIM, tlf. 97331042.
ANNA OG SIGNE AARUP, gård
ejere. A.Aa. er født den 14.-4.1911 og S.Aa. er født den
15.-7.- 1913.
De to søstre overtog gården i
1983 fra broderen Mads Aarup.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal
35 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1904 og
løbende restaureret. Ko og svinestald er fra 1962, svinestald og garage fra 1908 samt
lade fra 1928.

MEJLBYVEJ 26, "HEDE", MEJLBY, 6980 TIM.
NIELS CHRISTIAN MORTENSEN, gårdejer, født den 16.-3.-1946, søn af Signe og Niels
Frederik Mortensen, Mejlby, gift den 22.-7.-1974 med Minna Birkkær, sygehjælper,
født den 7.-2.-1950, datter af Inga og Ingvard Birkkær, Vinding. Parret har børnene:
Inga, født den 7.-2.-1974, Jesper, født den 6.-5.-1975, Anne Mette, født d. 4.-12.-1979
og Signe, født den 30.-1.-1986.
N.C.M er ansat ved Kriminalpolitiet. Han overtog gården den 1.-6.-1978 fra sin far,
Niels Frederik Mortensen, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været
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Ejendomsskyld 648.000. Areal 28,4 ha., der er frasolgt 4 ha. 20 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1932 og restaureret i 1978. Minkhal fra 1989, lade og maskinhus
fra 1978. Gårdens besætning er på 2 heste (ponyer) og 50 minktæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer og andele i Mejlby-Halkær
Vindmøllelaug. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Minkfarmen
drives som Mejlby Mink I/S.

MULDBJERG BYVEJ 23, "HAVDAL", MULDBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-348118.
KRISTEN OLE KRISTENSEN, gårdejer, født den 17.-8.-1943, søn af Agnethe og Ole
Kristensen, Muldbjerg, gift den 14.-8.-1971 med Hanne Ellgaard, journalist, født den
2.-11.-1945, datter af Evelyn og Erik Ellgaard, Hjørring. Parret har børnene: Jette,
født den 30.-3.-1972, Klaus, født den 8.-5.-1974 og Ole, født den 23.-9.-1977.
K.O.K. har været på Bygholm Landbrugsskole og har været formand for Milco, han er
formand for Ringkøbing Amts Kvægavlsforening og er i repræsentantskabet for
MD-Foods. Han overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin far, Ole Kristensen, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen byggede som udflyttergård i 1913.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret i 1977. Kostalden er fra 1967, kalvestald og
lade fra 1913, maskinhus fra 1973, foderhus fra 1979 og der er gylletank samt inden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 32 årskøer, 45 ungdyr og 16
slagtekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsma
skine, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en del
maskinstation.

MULDBJERG BYVEJ 25, "MØGEL BJERG", MULDBJERG, 6971
SPJALD, tlf. 97-348149.
NIELS ERIK SIG, gårdejer, født
den 19.-1.-1943, søn af Johanne
og Anders Hansen Sig, Muldbjerg,
gift den 22.-7.-1972 med Bodil
Marie Justensen, lærer, født den
10.-2.-1945, datter af Ellen og
Anders Justensen, Grønbjerg.
Parret har børnene: Henriette,
født den 29.-10.-1975, Eskild,
født den 7.-8.-1978, Ulrik, født
den 22.-12.-1981 og Hakon, født den 30.-9.-1985.
N.E.S. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården i
1970 og anden halvdel i 1974 fra sin farbror, Niels Hansen Sig, gården er udstykket
fra "Sig" i 1937, denne gård har været i slægtens eje gennem 5 generationer.
Areal 35 ha., heraf 4,5 ha. eng og 1 ha. skov. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1937, restaureret og tilbygget i 1974. Kostalden er fra 1970,
svinestald og lade fra 1937, maskinhus fra 1977 og foderhus fra 1984, der er indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 50 høns. På gården er der 3 trakto
rer, 1 mejetærsker og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
MULDBJERG BYVEJ 27, "HOVER SIG", MULDBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-348028.
GERHARD SIG, gårdejer, født d. 3.-4.-1940, søn af Johanne og Anders Sig, Muldbjerg.
G.S. har været på Lægaard Landbrugsskole, han overtog gården i sommeren 1972 fra
sin far Anders Hansen Sig, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1788.
Ejendomsskyld 1.873.000. Areal 60,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha.
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1949 og løbende restaureret. Ko
stalden fra 1939 er moderniseret
i 1972, svinestalden fra 1964 er
ændret til kalvestald i 1980, la
den er fra 1949, maskinhus fra
1983 og foderhus fra 1972, der
er gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvæg
produktion på 35 årskøer, 40 ung
dyr og 28 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps, pille
græs og korn. På gården er der 3 traktorer, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

MÆLKEVEJEN 4, "VOGNBORGHUS", VEDERSØ, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-331265.
SIGVALD THORNVIG, født den
1.-10.-1920, søn af Kristiane og
Kresten Thornvig, Vedersø, gift
den 14.-5.-1947 med Frida Peder
sen, husmor, født den 19.-12.1926, datter af Karen og Peder
Frederiksen Pedersen, Staby. Par
ret har børnene: Alfred, født den
1.-11.-1947, Poul, født den 11.12.-1948, Peder Kristian, født
den 31.-5.-1951, Karlo, født den 20.-3.-1954, Bent, født den 18.- 5.-1960 og Jørgen,
født den 13.-5.-1962.
S.T. overtog gården den 1.-5.-1947 fra Anders Brun.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 4,4 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret og tilbygget i 1960. Ko- og svinestald er fra
1926.

MØLLEBAKKEN 5, VEDERSØ,
6990 ULFBORG, tlf. 97-331132.
HOLGER GRAVSHOLT, gårdejer,
født den 5.-5.-1938, søn af Ma
rie og Kr. Gravsholt, Vedersø,
gift den 5.-5.-1966 med Inga
Kolby, medhjælpende hustru,
født den 5.-11.-1944, datter af
Johanne og Kr. Kolby, Stadil.
H.G. har været på Lægaard Land
brugsskole. Han overtog gården i
marts 1965 fra sin far, Kr. Gravsholt.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 15,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og restaureret og tilbygget i 1983. Kostalden fra 1923 er
tilbygget flere gange, senest i 1975, lade fra 1923, maskinhus fra 1963 og der er
foderhuse fra 1975 og 1986, der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 43 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca.
6 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 etkornsroesåmaskine og 1 lagersilo. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.
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tlf. 97-331043.
KRISTEN HUSTED BJERG, gård
ejer, født den 2.-7.-1921, søn af
Sine og Julius Bjerg.
K.H.B. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården i
april 1960 fra sin far, Julius
Bjerg, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 23
ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1935, svinestald
fra 1961, laden fra 1872 er tilbygget i 1961 og maskinhuset er fra 1959. Gårdens be
sætning er på 15 ungkreatur og 4 slagtekalve af racen RDM, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder raps, rug og hvede. På gården er
der 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.
MØLLEBYVEJ 8, "SØNDERVANG",
STADIL, 6980 TIM, tlf. 97331039.
JENS RIISKJÆR KOLBY, gårdejer,
født den 5.-4.-1946, søn af Kir
sten og Aksel Kolby, Stadil, gift
den 11.-12.-1971 med Ulla Niel
sen, husmor, født den 29.-9.-1948,
datter af Signe og Poul Nielsen,
Stadil. Parret har børnene: Ak
sel, født den 27.-8.-1972 og Kennet, født den 30.-3.-1976.
J.R.K. har været på Bygholm
Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for MD.-Foods. Han overtog gården den
10.-8.-1971 fra sin far, Aksel Kolby, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 3.850.000. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. skov og eng.
Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Løsdriftstalden er fra 1979,
ungdyrstald fra 1974, kostald fra 1969 er ændret til kalvestald i 1981, der er en ældre
svinesald og lade, nyere lade fra 1976, maskinhus fra 1967 og foderhuse fra 1976 og
1983, der er indendørs køresilo og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion
på 118 årskøer, 160 ungdyr og 75 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps, hvede, byg og pillegræs. På gården er der 4 traktorer, 1
vandingsmaskine, 1 skårlægger, 1 snittevogn, 1 rundballepresser, 1 malkestald, 1
EDB-styret kraftfodringsanlæg, 1 plansilo og varm luft tørreri. Der er 1 fodermester
på gården og der bruges maskinstation til høst.

MØLLEBYVEJ 9, "HØJEN", STA
DIL, 6980 TIM, tlf. 97-331097.
NIELS JUHL, gårdejer, født den
29.-11.-1933, søn af Birgitte og
Niels Stokholm, Tørring, gift den
8.-2.-1957 med Anne Eriksen,
medhjælpende hustru, født den
17.- 5.-1936, datter af Kartrine
og Ejner Eriksen, Lomborg. Par
ret har børnene: Birgit, født d.
2.- 2.-1959, Inge, født den 5.4.-1961 og Niels Kristian, født
den 8.- 8.-1969.
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N.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-12.-1956
fra Elisa Høj. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 41 ha. Der er lejet 44 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Kostalden fra 1955 er tilbygget og
ombygget i 1980, svinestald fra 1896 er ændret til kalvestald i 1976, ny svinestald fra
1974, lade fra 1896 og maskinhus fra 1974, der udendørs køresiio og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM, der produceres ca 550 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1
rundballepresser, 1 snittevogn, 1 automatisk tørfodringsanlæg. Der er en fast medhjæl
per på gården og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
MØLLEBYVEJ 14, "STOUGAARD", STADIL, 6980 TIM, tlf. 97-331013.
KJELD GRAVERSGAARD, gårdejer, født den 7.-6.-1941, søn af Frida og Anders Graversgaard, Stadil, gift den 12.-8.-1967 med Grethe Guldager Pedersen, postafløser,
født den 2.-6.-1947, datter af Ingrid Marie og Folke Pedersen, Sig. Parret har bør
nene: Anders, født den 13.-2.-1968, Inge Marie, født den 7.-2.-1970 og Jan, født den
11.-7.-1974.
K.G. overtog gården den 1.-7.-1967 fra sin far Anders Graversgaard, nuværende ejer
er 3. generation på gårdenEjendomsskyld 1.800.000. Areal 46,2 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført i 1849 og løbende restaureret. Kostalden fra 1963 er ændret til
svin i 1988, spaltestald fra 1975, maskinhus fra 1974 er ændret til mink, foderhus fra
1980, der er gylletank ogindendørs køresiio, som er ændret til foderrum og maskinhusGården drives med en slagtekalveproduktion på 35 stk. af blandet race, desuden produ
ceres der 1.200 slagtesvin årligt og der er 100 minktæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 plan
silo, varm luft tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.

MØLLEBYVEJ 15, "DALSGAARD", STADIL, 6980 TIM, tlf. 97-331031.
ARNE OPSTRUP, gårdejer, født den 20.-5.-1939, søn af Dagny og Aksel Opstrup,
Stadil, gift den 26.-10.-1968 med Grethe Stræde, medhjælpende hustru, født den
4.-9.-1947, datter af Edith og Jens Stræde, Rindom. Parret har børnene: Aksel, født
den 10.-1.-1970, Jens, født den 22.-1.-1972 og Dagny, født den 18.-5.-1977.
A.O. overtog gården den 1.-10.-1968 fra sin far Aksel Opstrup.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og løbende restaureret. Kostalden fra 1960 er tilbygget i
1970, spaltestald og foderhuse fra 1977, svinestald fra 1935 og maskinhus fra 1975,
der er indendørs køresiio. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 65
ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgafgrøde er raps. På
gården er der 3 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 lagersilo, 1 varm luft tørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.

NDR. RINGVEJ 7, "TRANKJÆRGAARD", MEJLBY, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-320574.
KNUD VIUM KRISTENSEN, ingen
iør, født den 6.-11.-1954, søn af
Mary og Villiam Tved Kristen
sen, Mejlby.
K.V.K. er ansat ved kvægavlsfor
eningen for Ringkøbing Amt, han
har været på Lægaard Landbrugs
skole 2 gange og senere på Grå
sten Landbrugsskole. Han over
tog gården i foråret 1985 fra sin
mor, Mary Kristensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i famili
ens eje i 1915.

-286-

Ejendomsskyld 550.000. Areal 15,5 ha. Der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Ko og svinestald er fra 1957, lade
fra 1916 og maskinhus fra 1948. Gärden drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, andel i mejetærsker
og halmfyr.
NDR. RINGVEJ 9, "MEJLBY",
MEJLBY, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-320961.
KAREN MARGRETHE JØRGEN
SEN, gårdejer, født den 28.-3.1920, datter af Jensine Marie og
Kristian Sandholm, Ulfborg, gift
den 25.-10.-1942 med Albert Ma
rius Jørgensen, født den 5.-1.1918, søn af Petra og Jørgen
Laurids Jørgensen, Mejlby. Par
ret har børnene: Ole, født den
11.-7.-1945 og Bente, født den 12.-12.-1949.
A.M.J. døde den 14.-4.-1978. Han overtog gården den 30.-12.-1949 fra sin far, Jørgen
Laurids Jørgensen, han var 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1873.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og det er løbende restaureret. Ko- og svinestald
samt lade er fra 1952. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn og raps. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 lagersilo. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.
NDR. RINGVEJ 10, "MEJLBYGAARD", MEJLBY, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-320251.
CHRISTEN SLOTH BJERRE,
gårdejer, født den 12.-4.-1943,
søn af Karen Dorthea og Johan
nes S. Bjerre, Vejrum, bor sam
men med Henny Bank, husmor,
født den 11.-9.-1941, datter af
Anna og Erik Bank, Hvingel. Par
ret har børnene: Tina, født den
25.-5.- 1969 og Anne, født den
28.-4.- 1974.
C.S.B. har været på Næsgaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1965 fra
Johannes Anthonius.
Ejendomsskyld 2.880.000. Areal 81 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der er 25 ha. mose,
Mergelgrave og skov. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Kostalden fra 1966 er ændret til svinestald i 1976,
svinestald og lade er fra 1967. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2800
stk. årligt, desuden er der dambrug og der produceres 35 tons ørreder årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. På gården er der 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, 1 plansilo, 1 gastæt silo og varm luft tørreri. Der bruges maskinsta
tion til høst.

NDR. RINGVEJ 11, MEJLBY, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-320835.
JENS SIVERT BAK, gårdejer, født den 31.-3.-1954, søn af Anne og Christian Aage
Bak, Mejlby, gift den 3.-8.-1985 med Inge Sandgrav, bankassistent, født d. 31.-7.-1960,
datter af Silma og Peder Schmidt Sandgrav, Hee. Parret har datteren Anne, født den
15.-2.-1988.
J.S.B. er underleverandør til Møllefabrikken Vestas, han har været på Lægaard Land
brugsskole og er ellers uddannet som skibstømrer, han overtog gården den 1.-5.-1987
fra sin far Christian Aage Bak, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
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bedstefaderen købte i 1913.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
26,5 ha., heraf 3,5 ha. mergel
grav. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1929 og
restaureret i 1983. Ko- og svine
stald fra 1965 er ændret til in
dustri i 1988, lade og maskinhus
er fra 1972, der er gylletank.
Gårdens besætning er på 5 mo
derfår alle krydsninger. På går
den er der 1 traktor.
NDR. RINGVEJ 12, "VANTINGGAARD", MEJLBY, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-320937.
POUL NIELSEN, gårdejer, født
den 28.-5.-1934, søn af Anna og
Niels Christian Nielsen, Tim, gift
den 16.-12.-1959 med Ane Lar
sen, husmor, født den 16.-12.-1934,
datter af Ingeborg og Leo Lar
sen, Sandgrav. Parret har børne
ne: Svend Aage, født den 1.-7.1962, Niels Kristian, født d. 3.-

10.-1963 og Inge Lis, født den 9.-1.-1974.
P.N. har været på Lægaard Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-12.-1959 fra
Knud Pedersen Graversgaard.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og restaureret flere gange. Ko- og svinestald fra 1912 er
ændret til svinestald i 1982, lade fra 1912 og maskinhus fra 1965. Gården drives med
en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. På gården er der 2 traktorer og 1 træfyr. Der er en hareproduktion på
8 par. Der bruges maskinstation til høst.
NRD. RINGVEJ 14, "MØLLEGAARD", VESTERBY, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-320015.
NIELS HARRY SVENDSEN, gård
ejer, født den 26.-9.-1921, søn
af Ingeborg og Peder Svendsen,
Vesterby.
Elly Christensen har været husbestyrinde for Niels i 30 år, hun er
datter af Anna og Johannes Chri
stensen, Søndervig.
N.H.S. overtog gården i oktober
1959 fra sin mor Ingeborg
Svendsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som tidligere har været mølleri
og bageri.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38 ha., der er frasolgt 2 haStuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1906, lade
fra 1942 og maskinhus fra 1947. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af korn og raps. På gården er der 1 traktor og 1 lagersilo. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

NOBJERGVEJ 1, NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330033.
KRISTIAN LAURIDSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1932, søn af Kirstine og Johannes
Lauridsen, No, gift den 30.-9.-1961 med Lilly Oxfeldt, medhjælpende hustru, født den
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den 3.-7.-1963, Jørn, født den 26.-4.-1966. og Helene, født den 3.-2.-1980.
K.L. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1961 fra sin
far, Johannes Lauridsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og løbende restaureret. Kostalden er ændret til søer i 1983,
svinestald fra 1980, laden er ændret til svinestald i 1966 og maskinhusene er fra 1977
og 1987. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca.
1.100 slagtesvin, desuden er der 5 ammekøer og 6 ungdyr af racen Hereford, det er en
avlsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder ærter og raps. På gården er der 3
traktorer, 1 plansilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
NOBJERGVEJ 5, "NOBJERG",
NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97330018.
DAGNY BJERG, gårdejer, født
den 25.-12.-1917, datter af Jo
hanne Marie og Anders Peder
Jensen, Timring, gift den 29.6.-1941 med Bernt Bjerg, født
den 6.-11.-1902, søn af Johanne
Marie og Hans Bjerg, No. Parret
har børnene: Hans, født den 7.9.-1942, Jens, født den 27.-8.1943, Helge, født den 5.-7.-1952 og Erik, født den 4.-12.-1954.
B.B. døde den 25.-2.-1979. Han overtog gården i maj 1941 fra sin far, Hans Bjerg,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1866.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 56 ha.
Stuehuset er opført i 1858 og løbende restaureret, der er bygget nyt stuehus i 1979.
Kostalden er fra 1959, svinestalde fra omkring 1900 og ny svinestald fra 1974 samt
lade fra 1966. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 38 års
køer og 50 ungdyr af racerne RDM og SDM, svineproduktionen er på 60 årssøer, der
produceres ca. 900 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er
der 2 traktorer, 1 lagersilo og 1 varm luft tørreri. Brødrene, Jens og Helge, driver
gården og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
NOVEJ 1, "SØNDERGAARD", ØSTER NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330208.
GITTE LAURIDSEN OG ANDERS VEDEL, gårdejere. G.L. er født den 15.-11.-1956,
datter af Mary og Jens Christian Lauridsen, No, gift den 15.-8.-1980 med Anders
Vedel, gårdejer, født den 6.-3.-1957, søn af Birgith og Kristian Vedel, Hvidbjerg.
Parret har børnene: Anne, født den 15.-10.-1981, Jakob, født den 24.-2.-1983 og
Marie, født den 22.-2.-1987.
G.L. har været på Nordisk Landbrugsskole og A.V. på Lægaard og Nordisk Landbrugs
skoler. Parret overtog gården den 15.-8.-1980 fra Germann Albertsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 32 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1926 og restaureret i 1978. Kostalden er ændret til kartoffelhus
i 1985, svinestalde fra 1920 er ændret til lager m.v., svinestald fra 1983, lager fra
1920, maskinhus fra 1963 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.000 stk. årlig. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, jordbær og
grøntsager. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 automatisk
vådfodringsanlæg. Der bruges maskinstation til markarbejdet og der er 1 medhjælper
på deltid om sommeren.
NOVEJ 2A, RØGIND, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330240.
JØRGEN W. ANDERSEN, landmand, født den 29.-10.-1933, søn af Ellen og Rudolf
Andersen, Esbjerg, gift den 15.-12.-1956 med Jytte Koister Hinsch Hansen, husmor,
født den 2.-1.-1935, datter af Metha og Charles Hinsch Hansen, Esbjerg. Parret har
børnene: Jan, født den 14.-10.-1959 og Gitte, født den 2.-7.-1963.
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J.K.H.H. er ansat på kontor ved Ringkøbing Kommune. J.W.A. overtog gården i 1974
fra Peder Nygaard. Jorden er udstykket fra Røgind Kro i 1987.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 26 ha., der er 6 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1987. Lade fra 1987. Gården drives som dådyrfarm med 120
dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøde er grøntpiller. På gården er der 1 traktorer,
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
NOVEJ 2B, RØGIND, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-330074.
JENS FRYDENVANG, gårdejer,
født den 3.-8.-1930, søn af Else
og Hans Frydenvang, Ryslinge,
gift den 19.-5.-1956 med Kirsten
Lundgaard, medhjælpende hustru,
født den 17.-4.-1935, datter af
Asta og Niels Lundgaard, Valle
kilde. Parret har børnene: Hans,
født den 6.-1.-1958, Dorthe, født
den 7.-4.-1961, Birthe, født den
11.-3.-1966 og Inge, født den 19.-9.-1973.
J.G. har været på Tune Landbrugsskole og overtog gården den 1.-10.-1958 fra Anneberg Hansen. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 5 ha. eng og beplantning.
Stuehuset er opført i 1914 og restaureret og tilbygget i 1972. Ko og svinestald er fra
1970, lade fra 1973 og maskinhus fra 1978, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 23 årskøer, 17 ungdyr og 12 slagte kalve af racen SDM, svinepro
duktionen er på 18 årssøer og der sælges ca. 370 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 lagersilo.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NOVEJ 9, ØSTER NO, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-330106.
IVER GRIMSTRUP THOMSEN,
gårdejer, født den 23.-7.-1927,
søn af Ellen og Peder Tang
Thomsen, Øster No, gift den
14.-6.-1958 med Else Faurbye
Andersen, sygeplejerske, født den
18.-10.-1928, datter af Kerstin
Marie Faurbye og Erik Marius
Andersen, Ejby. Parret har bør
nene: Anne Marie, født den
1.-2.-1960, Solveig, født den
29.-3.-1962, Bente, født den
23.-8.-1967 og Per, født den 10.-8.- 1969.
I.G.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1967 fra Ole Led
Pedersen.
Ejendomsskyld 1.300.000 Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 1 ha. beplantning.
Stuehuset er opført i 1973, det gamle stuehus anvendes som værksted. Svinestaldene
er fra 1967, kalkunhuse fra 1968 og 1969, lade fra 1987 og maskinhus fra 1970. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt, desuden opdrættes der
15.000 kalkuner årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården
er der 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 lagersilo og 1 halmfyr. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
NOVEJ 12, RØGIND, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330143.
BENDT EJLER HANSEN, gårdejer, født den 29.-12.-1929, søn af Karen og Hans Peder
Hansen, Vorgod, gift den 10.-2.-1957 med Kirstine Jensine Jessen, husmor, født den
8.-6.-1938, datter af Mariane og Jens Emil Jessen, Nr. Virum. Parret har børnene:
Jens Peder, født den 29.-6.-1957, Marian, født den 8.-3.-1961 og Poul Erik, født den
14.-4.-1966.
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den 8.-2.-1957 fra Laurids Grave
sen. Ejendomsskyld 1.050.000.
Areal 40 ha., heraf tilkøbt 18
ha., der er 8 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1952, det
er tilbygget og ombygget senest
i 1975. Kostalden fra 1964 er æn
dret til svinestald i 1984, svine
stald fra 1975 og maskinhus og
lade fra 1978. Gården drives
med en svineproduktion på 50
årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise årligt. På gården er der 2 traktorer, 1
mejetærsker og lagersilo. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
NOVEJ 13, NO, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-330070.
JES DAHL CHRISTENSEN, skibs
bygger, født den 3.-1.-1966, søn
af Bodil og Erik Dahl Christen
sen, No, bor sammen med Lona
Olesen, født den 24.-1.-1966, dat
ter af Gundild og Aage Olesen,
Herning.
J.D.C. er skibsbygger. Han over
tog gården den 15.-5.-1988 fra
Poul Kjærgaard.

Ejendomsskyld 260.000. Areal 2 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret i 1983. Ko- og svinestald samt lade er fra
1910. Gården drives udelukkende med en planteproduktion bestående af kartofler. På
gården er der 1 traktor og 1 træfyr.
NOVEJ 15, "NYGAARD", NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330048.
HANS NYGAARD, gårdejer, født den 25.-1.-1919, søn af Kirstine og Laurids Nygaard,
No.
H.N. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1956 fra sin mor,
Kirstine Nygaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen
byggede i 1864.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 25 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1864 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1926, svinestald
fra 1950 og lade fra 1908.
NOVEJ 16, "HEDEBO", RØGIND, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330091.
EGON SINKBÆK, gårdejer, født den 23.-6.-1946, søn af Ebba og Frode Sinkbæk Velling, gift den 23.-11.-1974 med Esther Pedersen, medhjælpende hustru, født den
14.-9.-1949, datter af Sine og Jens Møller Pedersen, Hee. Parret har børnene: Peder,
født den 5.-9.-1979, Marianne, født den 10.-12.-1981 og Jens, født den 17.-7.-1983.
E.S. overtog gården den 1.-11.-1977 fra Laurids Mortensen.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 32 ha., heraf 3 ha. eng. Der er
lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1988. Svinestalde er fra 1979, 1982 og 1985, maskinhus fra 1982
og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 220 årssøer, der
produceres ca. 4.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og industrikartofler. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner
og 1 kartoffeloptager. Der er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.

NOVEJ 22, "MOSEGAARD", ØSTER NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330062.
JØRGEN ELKJÆR, gårdejer, født den 3.-12.-1945, søn af Hedvig og Johannes Elkjær,
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Øster No.
J.E. overtog gården den 1.-7.-1970 fra sin mor, Hedvig Elkjær.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 27. ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret omkring 1960. Ko- og svinestald er fra
1928, svinestald fra 1970, hestestald og lade fra 1928 samt maskinhus fra 1960. På
gården er der 2 traktorer, 1 lagersilo, 1 plansilo og kold luft tørreri.
NOVEJ 24, "ØSTERGAARD", ØSTER NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97- 330063.
JENS PEDER SØE, gårdejer, født den 3.-12.-1949, søn af Agnethe og Aage Søe, gift
den 19.-8.-1972 med Kirstine Slyk, sygehjælper, født den 19.-12.- 1948, datter af
Andrea og Aksel Slyk. Parret har børnene: Lene, født den 23.- 12.-1972, Ulrik, født
den 10.-9.- 1977, Mona, født den 23.-5.-1980 og Heine, født den 6.-3.-1984.
J.P.S. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1977 fra sin
svigerfar Aksel Slyk. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1955, løsdriftstald
er ændret til ungdyr i 1976, svinestald og lade fra 1935, maskinhus fra 1973 og foder
hus fra 1985, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer,
40 ungdyr af racen SDM, desuden er der en ammekobesætning på 10 ammekøer af
racen Hereford, det er en avlsbesætning. På gården er der 2 traktorer, der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
NOVEJ 26, ØSTER NO, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-330081.
SVEND AAGE PEDERSEN, gård
ejer, født den 10.-2.-1926, søn
af Krestine og Max Pedersen, Al
sted, gift den 26.-2.-1955 med
Rosa Jensen, husmor, født den
2.-9.- 1931, datter af Astrid og
Sigfred Jensen, Hee. Parret har
børnene: Knud Erik, født den
14.-8.-1955, Grethe, født den
12.- 2.-1959 og Edith, født den
28.- 1.-1961.
S.AA.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været formand for No Hus
mandsforening og har været i regnskabsudvalget i Ulfborg - Hind Herred regsnskabskreds og overtog gården den 1.-4.-1955 fra Vilhelm Siig Nielsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha., der er 4 ha. fredsskov.
Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret senest i 1986. Ko- og svinestald fra
1961 er ændret til svin i 1973, lade fra 1961 og maskinhus fra 1974. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 200 stk. årligt. På gården er der 1 traktor, 1 lager
silo og 1 varm luft tørreri.
NOVEJ 28, "JUELGAARD", NO,
6950 RINGKØBING, tlf. 97330038.
JØRGEN HOLM THOMSEN, gård
ejer, født den 25.-4.-1930, søn af
Ellen Tang og Peder Tang Thom
sen, No, gift den 28.-12.-1964
med Ruth Sehested, medhjælpen
de hustru og børnehavelærer,
født den 26.-6.-1936, datter af
Sofie og Jacob Sehested, Sall.
Parret har børnene Ellen Sofie,

født den 23.-11.-1965 og Asger, født den 29-.-4.-1967.
J.H.T. har været på Ladelund Landbrugsskole, han overtog gården i sommeren 1964
fra sin mor Ellen Tang Thomsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
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Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 22 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret i 1965. Løsdriftkostald fra 1959, svinestald
fra 1961 er ændret til løsdriftstald i 1968,
kyllingehuse fra 1988, lade fra 1954 og maskinhus fra 1964. Gården drives med en
ammekobesætning på 25 ammekøer af racen Hereford, det er en avlsbesætning som
ofte udstiller på ungskue og der er eksport af avlsdyr til andre lande. På gården er
der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 minilæsser, 1 lagersilo og 1 halmfyr. Der opdrættes
ca. 210.000 kyllinger årligt. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NOVEJ 30, "SKOVGAARD", NO,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-330020.
LARS CHRISTIAN REJKJÆR,
gårdejer, født den 27.-3.-1961,
søn af Annelise og Simon Rejkjær,
No, gift den 18.-10.-1986 med
Ulla Nygaard, bankassistent,
født den 28.-4.-1964, datter af
Else og Bent Nygaard, Brejning.
Parret har datteren Marie, født
den 3.-6.-1988.
L.C.R. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er
medlem af Svineproduktionens udvalg i Ringkøbing-Ulfborg landboforening. Han over
tog gården den 1.-5.-1984 fra sine forældre Annelise og Simon Rejkjær, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1931.
Ejensomsskyld 1.650.000. Areal 50 ha., heraf 10 ha. skov og 2 ha. er beplantet med
juletræer. Der er lejet 38,5 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Svinestaldene er fra 1961, 1972,
1984 og 1986, laden er ombygget i 1961, maskinhuset er fra 1964 og der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 230 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise
årligt, desuden er der 5 moderfår af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps og frøgræs. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
automatisk vådfodringsanlæg, 1 plansilo, 1 gastæt kornsilo og kold luft tørreri. Der er
en fast medhjælper på gården.
NOVEJ 31, "RISKJÆR", NO,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-330271.
ANTON ANDERSEN, gårdejer,
født den 2.-2.-1958, søn af Gerda
og Harry Andersen, Torsted, gift
den 1.-6.-1985 med Kirstine Fløe
Jensen, kontorassistent, født d.
15.- 8.-1958, datter af Helen og
Børge Fløe Jensen, Silkeborg.
Parret har børnene: Anders, født
den 2.-4.-1987 og Frederik, født
den 31.-7.-1989.
A.A. er underviser i EDB på af
tenskole, han har været på Gråsten og Lægaard Landbrugsskole, han overtog gården
den 1.-10.-1984 fra Hugo Nors Nielsen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 17 ha., der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Kostalden fra 1936 er ændret til
svinestald i 1977, hvor der også blev bygget ny svinestald og maskinhus, gammel
svinestald og lade fra 1936, der er gylletank. Gården drives med svineproduktion på 85
årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er
raps. På gården er der 2 traktorer og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.
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BING, tlf. 97-330268.
LEIF HAUBJERG, gårdejer, født
den 18.-12.-1959, søn af Petra
og Villy Haubjerg, No, gift den
27.-7.-1985 med Lis Haslund,
medhjælpende hustru og plejehjemsassisstent, født den 22.-2.-1962,
datter af Grethe og Osvald Has
lund, Bøstrup. Parret har børne
ne: Lotte, født den 21.-2.-1985
og Jeppe, født den 16.-12.-1986.
L.H. har været på Borris og Bygholm Landbrugsskoler, han blev i 1986 udnævnt som
årets unge landmand og var formand for Landboungdom. Han overtog halvdelen af
gården i 1984 og den anden halvdel i 1990 fra sin far, Villy Haubjerg, gården har
været i familiens eje gennem flere generationer, helt tilbage til år 1600.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 56 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1989. Kostalden fra 1956 er ændret til svinestald i 1970, svinestaldene er fra 1958, 1982 og 1983, lade fra 1976, maskinhus fra 1984 og der er 2
gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 500
smågrise og 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og frøgræs. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 automatisk vådfodrings
anlæg, 1 plansilo, varm luft tørreri og 1 halmfyr. Der er 1 skoledreng til hjælp og der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
NOVEJ 50, NO, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-330012.
AKSEL POULSEN, tømrer, født
den 20.-9.-1965, søn af Gerda og
Tage Poulsen, Hebro, gift d. 6.8.-1988 med Anette Andersen,
montrice, født den 28.-4.-1966,
datter af Margrethe og Kurt An
dersen, Bratbjerg. Parret har dat
teren Monica, født den 12.-7.1989.
A.P. driver delvis tømrer- og
snedkerforretning fra ejendom
men, han overtog gården den 15.-12.-1988 fra Knud Peder Korsgaard.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 10,6 ha. 6,5 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført i 1893 og gennemrestaureret fra 1975 til 1987. Løsdriftstalden fra
1979 er ændret til snedker værksted i 1989, der er en kalvestald og lade fra 1927.
Gårdens besætning er på 18 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 7 moderfår af
racen Oxforddown. På gården er der 1 traktor.

NOVEJ 59,"TEGLGAARD", HEAGER, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330115.
JENS KJÆR IVERSEN, gårdejer, født den 4.-5.-1939, søn af Anna og Rasmus Iversen,
Heager, gift den 17.-7.-1965 med Else Marie Klostergaard, husmor, født d. 28.-4.1943, datter af Gudrun og Anders Peder Klostergaard, Grauballe. Parret har børnene:
Bjarne, født den 7.-4.-1967 og Alice, født den 7.-5.-1969.
J.K.I. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i efteråret 1964 fra
sin far, Rasmus Iversen, gården har været i slægtens eje gennem flere generationer
tilbage til 1719.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1918, restaureret og tilbygget i 1980. Kostalden er fra
1974, ungdyrstald fra 1976, hestestald fra 1988, lade fra 1949 er ændret til foderhus i
1986, maskinhusene er fra 1977 og 1979, der er indendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 32 årskøer, 50 ungdyr og 16 slagtekalve af blandet race, des-
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teproduktionens salgsafgrøde er ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsma
skine. Gården drives sammen med Rindumvej 15, og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.

NYGÅRDSVEJ 1, "GAMMEL HINDHEDE", HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97-343183.
NIELS JACOB HINDHEDE, gårdejer, født den 14.-5.-1940, søn af Maren og Aage Hind
hede, Højmark, gift den 2.-8.-1969 med Karen Vejbæk, medhjælpende hustru, født den
16.-2.-1946, datter af Gerda og Thomas Vejbæk, Fårborg. Parret har børnene: Kir
stine, Aage og Jacob.
N.J.H. har været på Fjordvang Landbrugsskole, han er engageret i organisationsarbejde
vedrørende R.D.M. Han overtog første halvdel af gården den 1.-8.-1969 og resten i
1972 fra sine forældre Maren og Aage Hindhede, nuværende ejer er 8. generation på
gården. Areal 57 ha.
Stuehuset er opført i 1878 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1978, svinestald
fra 1965, der er bygget minkhaller i 1960, garage o.l. fra 1984, lade fra 1981 og
maskinhus fra 1972, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 51 årskøer samt opdræt af racen RDM, desuden produceres der 600
slagtesvin årligt og der er en bestand på 120 minktæver. Planteproduktionens salgsaf
grøde er pillegræs. På gården er der 2 traktorer og 1 plansilo. Der er 1 fast med
hjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NYGÅRDSVEJ 3, "KORSDAL",
HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97343017.
CARSTEN KORSDAL NIELSEN,
gårdejer, født den 5.-9.-1929,
søn af Maren og Bertel Nielsen,
Korsdal, gift den 7.-11.-1953
med Signe Vester, hjemmesyge
plejerske, født den 15.-10.-1926,
datter af Karen og Mads Vester,
Kallerup. Parret har børnene:
Ove, født den 30.-6.-1954, Ejnar,
født den 1 l.-l 1.-1955, Eva, født
den 1.-6.-1959 og Tage, født den 30.-7.-1966.
C.K.N. overtog gården
i marts 1957 fra sin mor, Maren Nielsen, faderen købte
gården i 1911, den kan føres tilbage til 1705.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26,9 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret og udvidet i 1970. Kostalden fra 1916 er
ombygget til svinestald i 1977, svinestalde er fra 1916 og 1960, laden fra 1916 er
ombygget til svinestald i 1977 og maskinhusene er fra 1965 og 1980. Gården drives
med en svineproduktion på 27 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker
og anpart i Holmgaard Vindmøllelaug. Der bruges lidt maskinstation.

NYGÅRDSVEJ 5, HØJMARK,
6940 LEM, tlf. 97-343109.
EJGILD TOFT, gårdejer, født
den 11.-5.-1937, søn af Gudrund
og Ejnar Toft, Grønbjerg, gift
den 1.-3.-1965 med Anna Grethe
Justesen, medhjælpende hustru,
født den 21.-2.-1944, datter af
Ellen og Anders Justesen, Grøn
bjerg. Parret har børnene: Anders
Ejnar, født den 11.-9.-1967, Bør
ge, født den 16.-12.-1970, Flemming,
født den 10.-1.-1974 og Ellen Merete, født den 16.-4.-1983.
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Jens Midtiby Kirk.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 20,7 ha., heraf 1 ha. tørvegrave. Der er lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende moderniseret. Kostalden er fra 1955, svinestalden fra 1915 benyttes også til ungkreatur, laden er fra 1915 og der er et maskin
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve
af racen SDM, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer og
1 mejetærsker. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NYGÅRDSVEJ 11, "TREDJEHA
VE", HØJMARK, 6940 LEM, tlf.
97-343049.
JENS KIRK, gårdejer, født den
21.-9.-1941, søn af Margrethe og
Ejnar Kirk, Højmark.
J.K. har været på Lægaard Land
brugsskole. Han overtog gården i
1969 fra sin far Ejnar Kirk, som
købte gården i 1929, gårdens
historie kan føres tilbage til
1655.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 44 ha. og der er bortforpagte! 25 ha.
Stuehuset er opført i 1888 og løbende moderniseret. Kostalden fra 1938 er senere
udvidet og omdannet til svinestald, svinestald fra 1975, kyllingehus er ombygget til
maskinhus i 1962, staklade fra 1965, lade fra 1938 og maskinhus fra 1966. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. På gården er der 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 kornsilo og 1 varm og kold luft tørreri. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.

NYGÅRDSVEJ 14, "NYGÅRD",
HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97343075.
CLEMEN KRISTIAN NYGAARD
OG JENS NYGAARD, gårdejere,
sønner af Anna Marie og Anton
Nygaard, Nygaard.
C.K.N. er født den 16.-8.-1927.
J.N. er født den 16.-8.-1927 og
gift den 21.-11.-1954 med Johan
ne Stausholm, født den 15.-7.1931, datter af Kirstine og Chri
stian Stausholm, Flynder. Parret
har børnene: Anna Marie, født den 26.-1.-1956 og Maja, født den 20.-11.-1957.
J.N. er formand for Øster Lem-Kjær Pumpelaug og formand for fællesvej udvalget.
De to brødre overtog gården i februar 1957 fra deres far Anton Nygaard, de havde
haft gården i forpagtning fra 1954 til 1957, brødrene er 4. generation på gården, som
blev købt af oldefaderen i 1850.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 39,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er frasolgt 3 ha., der
er 4 ha. eng og tørvegrave. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og udvidet i 1969. Kostald og lade fra 1959, laden er ud
videt i 1972, svinestald fra 1933 og maskinhus fra 1959. Gården drives med en svine
produktion på 20 årssøer, der produceres ca. 300 slagtesvin. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 3 traktorer og 1 mejetærsker. Der
bruges lidt maskinstation. I 1989 blev gården "Holmvang", Herningvej 133 solgt fra.
NYGÅRDSVEJ 18, "TREHØJE", HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97-343303.
EJNAR KORSDAL NIELSEN, maskinstationsejer, født den 11.-11.-1955, søn af Signe
og Carsten Korsdal Nielsen, Højmark, gift med Inger Margrethe Pedersen, medhjæl
pende hustru, født den 26.-10.-1959, datter af Minna og Hans Jørgen Pedersen,
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rina, født den 25.-4.-1984 og
Bjarne, født den 17.-5.-1987.
Ejnar K. Nielsen overtog gården
den 1.-10.-1985 fra Ejnar Søren
sen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal
10,4 ha., heraf 1,5 ha. skov o.l.
Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og lø
bende restaureret. Kostalden fra
1926 er udvidet i 1976 og benyt
tes nu til lagerrum, kalklageret
er fra 1989 og maskinhus fra 1986. Gården drives udlukkende med planteproduktion
bestående af ærter, raps og korn. På gården er der 6 traktorer, 1 mejetærsker samt
alsidig maskinpark for drift af maskinstation og der er anpart i Holmgård Vindmøllelaug. Der er gennemsnitlig 5 medhjælpere ansat.

NYGÅRDSVEJ 20, 6940 LEM,
tlf. 97-343207.
ALBERT JULIUS LARSEN, gård
ejer, født den 23.-1.-1920, søn af
Karen og Aksel Larsen, Lille Trøstrup, gift den 3.-8.-1941 med
Anna Kirstine Bengta Olesen,
født den 10.-3.-1920, datter af
Marie og Niels Olesen, Holmgårdmark. Parret har børnene: Bjar
ne, født den 21.-7.-1942, Grete,
født den 14.-9.-1946 og død
1980, Jørgen, født den 27.-5.-1948,
Bent, født
den 14.-1.-1951, Gunnar, født den 12.-4.-1958 og Ella, født den 16.-11.-1961.
A.J.L. overtog gården den 1.-6.-1953 fra sine svigerforældre Marie og Niels Olesen,
som købte gården i 1921. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1932 udvidet og løbende restaureret. Kostalden er fra 1932,
svinestald fra samme år er udvidet i 1975, da der også blev bygget maskinhus, hønse
hus fra 1949 og lade fra 1932. Gården drives med en svineproduktion på 5 årssøer, der
produceres ca.75 slagtesvin årligt. På gården er der 1 traktor og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
NYGÅRDSVEJ 22, HØJMARK, 6940 LEM, tlf. 97-343063.
AKSEL NIELSEN, gårdejer, født den 8.-9.-1911, søn af Signe og Henrik Nielsen, Høj
mark, gift den 8.-4.-1949 med Mette Marianne Rindum, født den 28.-1.-1925, datter
af Marie og Jens Laurids Rindum, Lambæk. Parret har børnene: Henny, født den
8.-2.-1950, Jens, født den 14.-4.-1951, Mads Peder, født den 10.-4.-1955 og Sidsel
Marie, født den 1.-7.-1959.
A.K. overtog gården i 1940 fra sin far Henrik Nielsen, som købte gården i 1896. Areal
12,5 ha., heraf 1,5 ha. eng og skov. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og udvidet i 1959. Kostald, svinestald og lade er 1959 og
maskinhus fra omkring 1955. Gården drives med en mindre svinebesætning. På gården
er der 1 traktor og 1 kornsilo, der bruges maskinstation.
NYMØLLEVEJ 8, "NYMØLLE", HØJMARK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-343006.
VAGN JØRGENSEN, gårdejer, født den 12.-10.-1934, søn af Inger Kathrine og Andreas
Jørgensen, Nymølle, gift den 6.-8.-1960 med Else Korsholm, medhjælpende hustru,
født den 26.-6.-1938, datter af Karen og Ejnar Korsholm, Refstrup. Parret har
børnene: Jørgen, født den 23.-3.-1961, Ejnar, født den 13.-5.-1962, Solveig, født den
23.-10.-1964 og Jeppe, født den 6.-5.-1971.
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delund Landbrugsskole, han er i
bestyrelsen for Tørrecentral
Vestjylland. Han overtog gården
den 1.-12.-1960 fra sin far And
reas Jørgensen, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1905, hvor
farfaderen købte gården. I
næsten hele 1800-tallet var der
papirmølle på gården, den flyt
tede til Clasenborg og senere til
Brunshåb ved Viborg.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal
92 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der
er 18 ha. skov. Der er lejet 15
ha.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Kostald og lade er af ældre dato,
kartoffelhusene er fra 1963, 1970, 1975 og 1985, maskinhuse fra 1960 og 1978. Går
dens besætning er på 10 ammekøer og 8 stk. opdræt af blandet race. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er læggekartofler, pillegræs, ærter, byg og hvede. På gården er
der 3 traktorer, 3 vandingsmaskiner, nødvendige maskiner vedrørende kartoffeldyrk
ning, 1 tårnsilo og 1 halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation
til høst.

NYMØLLEVEJ 11, "BJERREGÅRD",
KARSBÆK, 6940 LEM, tlf. 97343290.
TORKIL GREEN, gårdejer, født
den 16.-5.-1953, søn af Jonna og
Henry Green, Sømose, gift den
5.-6.-1976 med Else Marie Jep
sen, medhjælpende hustru, født
den 12.-12.-1954, datter af Sonja
og Hugo Jepsen, Ringkøbing. Par
ret har børnene: Ole, født den
12.-5.-1978, tvillingerne Helle og
Karina, født den 8.-11.-1981 og
Thomas, født den 12.-7.-1987.
T.G. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Ringkøbing-Ulfborgegnens Landboforening og overtog gården i oktober 1976 fra Lars
Jespersen, nuværende ejers oldefar havde gården omkring år 1900.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 1 ha. skov. Der er
forpagtet 12. ha.
Stuehuset er opført i 1985. Ko- og svinestald samt lade er fra 1936, der er bygget nye
svinestalde fra 1976 til 1987, maskinhuset er ombygget i 1978, der er gylletank og
gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 180 årssøer, der sælges ca.
2.400 smågrise og 1200 slagtesvin årligt, der er en ammeko besætning på 2 køer og 3
stk. opdræt af racen Angus. Planteproduktionen salgsafgrøder er ærter, raps og pille
græs. På gården er der 3 traktorer, 1 halmfyr og anparter i Bjerre Vindmøllelaug. Der
bruges lidt maskinstation og der er 1 fast medhjælper.
NØRBYVEJ 22, "KLAPTOFT", KLAPTOFT, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321539.
JOHAN NAHNSEN, gårdejer, født den 26.-8.-1942, søn af Christine og Sønke Nahnsen,
Vestre Ladelund, gift den 30.-11.-1963 med Aase Glerup, sygehjælper, født d. 31.-1.1942, datter af Karen og Marius Glerup Nøddelund, Bjerrebjerg. Parrer har børnene:
Lars, født den 24.-12.-1964, Aksel, født den 8.-8.-1966, Hanne, født den 29.-6.-1969
og Ole, født den 16.-6.-1971.
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J.N. har været på Fjordvang Landbrugsskole, han overtog gården den 5.-8.-1964 fra
Jens Juelsgård Kirk, gården eksisterede i 1629 og var i 1680 ryttergods. Areal 78 ha.,
heraf tilkøbt 32 ha. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Kvægstaldene er fra 1924 og 1973,
svinestald fra 1924 er ombygget til kvægstald i 1976, lade fra 1924, maskinhus fra
1978 og der er udendørs køresiio. Gården drives med en kvægproduktion på 60 ammekøer, 53 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne Angus og Limousine. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 tårnsilo og 1 halmfyr. Der bruges lidt maskinstation.
NØRBYVEJ 24, "BOSTOFT",
6950 RINGKØBING, tlf. 97-322647.
ANTON ANDERSEN, gårdejer,
født den 18.-10.-1949, søn af
Dagny og Niels Andersen, Spjald,
gift den 26.-1.-1974 med Betty
Grønborg, køkkenassistent, født
den 29.-3.-1954, datter af Grete
og Hans Grønborg, Velling. Par
ret har børnene: Annegrethe,
født den 18.-5.-1973, Betina,
født den 14.-4.-1974 og Niels
Kristian, født den 28.-12.-1982.
A.A. er ansat på Tørrecentral Vest, han overtog gården i april 1985 fra Signe Toft,
gårdens historie kan føres tilbage til 1634.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 28,6 ha., heraf 1,6 ha. plantage og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Kostal, svinestald og lade er fra
1924, kostalden er senere udvidet og maskinhuset er fra 1975. Gårdens besætning er
på 5 ammekøer og 8 stk. opdræt af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, raps og ærter. På gården er der 1 traktor, 1 plansilo og 1 halmfyr. Der
bruges lidt maskinstation.

NØRRE ESPVEJ 1, "HEDEGAARD",
PØLSMARK, 6980 TIM, tlf. 97333259.
JOHANNES PEDERSEN, gårdejer,
født den 11.-9.-1945, søn af Ma
ry og Reinhold Pedersen, Heden
sted, gift den 19.-5.-1969 med
Anna Byskov Larsen, plejehjems
bestyrer, født den 9.-6.-1946, dat
ter af Frida og Otto Larsen, Ski
bil. Parret har børnene: Tove,
født den 2.-1.-1971, Anita, født
den 6.-10.-1972, Karsten, født
den 9.-4.-1976 og Bjarne, født den 25.-8.-1978.
J.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing
Ulfborg landboforening. Han overtog gården den 1.-9.-1970 fra Knud Andersen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal S7 ha., heraf 7 ha. skov. Der er lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1981/82. Kostald og lade er fra 1933,
svinestaldene er fra 1974 og 1979, de er total renoveret i 1986, maskinhuset er fra
1982 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 5.000 stk.
årligt, desuden er der 7 ammekøer og 7 slagtekalve af blandet race. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 automatisk vådfodringsanlæg, 1 plansilo og varm luft tørreri.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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NØRRE ESPVEJ 2, PØLSMARK,
6980 TIM, tlf. 97-333071.
JENS SVENSGAARD, gårdejer,
født den 10.-9.-1946, søn af Em
ma og Andreas Svensgaard, Pøls
mark, gift den 18.-2.-1978 med
Birgit Nielsen, husmor, født den
25.-11.-1952, datter af Kartrine
og Kristian Nielsen, Ørnhøj. Par
ret har børnene: Karina, født
den 12.-10.-1982 og Else, født
den 25.-5.-1987.
J.S. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing Ulfborg Landboforening. Han
overtog gården den 1.-6.-1977 fra sin, far Andreas Svensgaard, gården har været i
familiens eje siden 1822.
Areal 75 ha., heraf tilkøbt 25 haStuehuset er opført i 1925 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1952, svinestald
og lade fra 1925 og foderhus og maskinhus fra 1980. Gården drives med en kvægpro
duktion på 45 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lager
silo og 1 varm luft tørreri. Der er en fast medhjælper og der bruges lidt maskin
station.
NØRRE ESPVEJ 4, PØLSMARK,
6980 TIM, tlf. 97-333691.
FINN NOESGAARD, pelsdyrav
ler, født den 5.-1.-1959, søn af
Alice og Christian Noesgaard,
Heeager, gift den 21.-2.-1987
med Susanne Nielsen, servetrice,
født den 27.- 2.-1961, datter af
Maren Krestine og Herluf Niel
sen, Ringkøbing. Parret har dat
teren Nina, født den 3.-6.-1979.
F.N. arbejder som murer og mu
siker, han overtog gården i no-

Ejendomsskyld 475.000. Areal 0,6 ha.
Stuehuset er opført i 1890 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1962 og lade fra
1890. Gården drives med en Chinchillabesætning på 80 hunner samt opdræt, der er
tilladelse til en avlsbesætning på 600 hunner og man er igang med indretning af
bygning til udvidelsen.

NØRRE ESPVEJ 7, "SNOGDAL",
TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333054.
KNUD SNOGDAL, gårdejer, født
den 23.-5.-1928, søn af Emma og
Karl Vestergaard Jensen, Tim,
gift den 26.-3.-1954 med Gerda
Jensen, husmor, født den 12.-3.1932, datter af Mariane og Otto
Jensen, Pølsmark. Parret har bør
nene: Karen, født den 16.-12.1953, Sonja, født den 24.-7.-1956,
Karl, født den 12.-6.-1960, Lis,
født den 6.-9.-1961 og Birte, født den 31.-7.-1963.
K.S. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1954 fra
faderen, Karl Vestergaard Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 17 ha., der er 33 ha. skov. Der er
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lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og tilbygget og restaureret i 1978. Kostald og lade er fra
1923, kviestald og svinestald er fra 1930, svinestaldene er ændret til kvier i 1960,
værksted fra 1948 og maskinhus fra 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 43
årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine. Der er en fast medhjælper og der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet.
NØRRE ESPVEJ 9, "GODTHÅB",
NR. ESP, 6980 TIM, tlf. 97333326.
KRISTIAN JØRGENSEN, gårdejer,
født den 2.-10.-1932, søn af Kir
sten og Marius Jørgensen, Stadil,
gift den 6.-6.-1959 med Karen
Thuesen, medhjælpende hustru,
født den 12.-12.-1934, datter af
Dagny og Aage Thuesen, Nr.
Esp. Parret har børnene: Eigil,
født den 22.-3.-1960, Arne, født
den 20.-3.-1963 og Solvej, født den 14.-3.-1968.
K.J. har været på Lægaard Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Torsted
Mejeri. Han overtog gården i august 1973 fra sin svigerfar Aage Thuesen, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1908.
Ejendomsskyld 870.000 Areal 32 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1908 og restaureret og tilbygget senest i 1973. Ko- og svinestald
er fra 1954, svine og kalvestald fra 1908, lade fra 1942 og maskinhus fra 1978, der er
udendørs plansilo. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og
10 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 8 årssøer og produceres ca. 150 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er industrikartofler. På gården er der 3
traktorer, 1 roetankmaskine og 1 lagersilo. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
NØRRE ESPVEJ 10, "OKSBJERG",
NR. ESP, 6980 TIM, tlf. 97-333419.
EGON JOHANNES PEDERSEN,
gårdejer, født den 13.-1.-1950,
søn af Valborg og Carlo Peder
sen, Abildå, gift den 10.-1.-195
med Henny Ramskov Andersen,
medhjælpende hustru, født den
29.- 8.-1955, datter af Poula og
Laurids Ramskov Andersen, Ørn
høj. Parret har børnene: Henrik,
født den 25.-3.-1978, Ann, født
den 20.-2.-1980 og Søren, født den 27.-4.-1983.
E.J.P. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-10.-1974 fra
Hans Oksbjerg. Areal 63 ha., heraf 19 ha. skov, mose og hede.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1975, ungdyrstald
fra 1979, der er en ældre lade og foderhus fra 1989, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagte kalve af racen RDM. På
gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, automatisk kraft- og grovfodderanlæg.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NØRRE ESPVEJ 12, NR. ESP, 6980 TIM, tlf. 97-333072.
ARNE NAGSTRUP KRISTENSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1941, søn af Agnethe og
Karl Kristensen, Hee, gift den 2.-11.-1966 med Allis Poulsen, husmor, født den
18.-12.-1941, datter af Signe og Andreas Poulsen, Gammel Sogn. Parret har børnene:
Flemming, født den 2.-8.-1967, Bjarne, født den 4.-12.-1970 og Mogens, født den
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Arne N. Kristensen har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården i april 1967 fra
Kresten Svendsen.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 33
ha., heraf 3 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført i 1928
restaureret og tilbygget i 1979.
Kostalden er fra 1928, spaltestald
fra 1978, svinestald fra 1935,
lade fra 1962 og maskinhus fra
1989. Gården drives med en
kvægproduktion på 26 årskøer, 35 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, der produ
ceres ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er industrikartofler.
På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinkler vandingsanlæg, 1 lagersilo og
varm luft tørreri samt 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

NØRRE ESPVEJ 13, "ENGGAARD",
THORSTED, 6980 TIM, tlf. 97333118.
PER HALD, gårdejer, født den
15.-8.-1946, søn af Henny og Jør
gen Hald, Thisted, gift den 19.8.-1967 med Gunver Udengaard,
lærer, født den 20.-4.-1947, dat
ter af Valborg og Erling Uden
gaard, Lerbjerg. Parret har bør
nene: Peter, født den 9.-1.-1968,
Jens Christian, født d. 27.-7.-1971
og Morten, født den 3.-1.-1979.
P.H. er lærer ved Tim Skole ligesom sin kone. Han overtog gården den 17.-3.-1972 fra
Aksel Andersen.
Areal 20 ha. heraf tilkøbt 5 ha., der er 10 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1928, restaureret og tilbygget flere gange senest i 1987.
Kostalden er fra 1974 og lade fra 1984. Gårdens besætning er på 6 ammekøer, 3
ungdyr og 3 slagtekalve af racen Hereford, der er 15 moderfår af racen Texel. På
gården er der 2 traktorer og 1 halmfyr.

NØRRE ESPVEJ 15, "NR. ESP",
NR. ESP, 6980 TIM, tlf. 97-333614.
JENS-OLE DAMGAARD, gårdejer,
født den 29.-1.-1954, søn af Kir
sten og Christian Damgaard,
Hanning, gift den 21.-9.-1984
med Marianne W. Schmidt, med
hjælpende hustru, født den
18.-1.-1958, datter af Ruth og
Kristian W. Schmidt, Bramming.
Parret har børnene: Christian,
født den 21.- 5.-1984 og Dennis,
født den 30.- 12.-1986.
M.W.S. har været på Kærehave og Riber Kjærgaard landbrugsskoler.
J.O.D. har været på Ladelund og Riber Kjærgaard landbrugsskoler. Han overtog gården
i efteråret 1980 fra Karsten Lind.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 47 ha., heraf 5 ha. skov og mose. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og løbende restaureret. Gården brændte i 1988 og blev
genopført med kostald og foderhus, maskinhuset er fra 1977, der er inden og udendørs
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ungdyr af racen Jersey, desuden er der 5 ungkreatur og 4 slagtekalve der drives som
en ammeko besætning. Planteproduktionen salgsafgrøde er industrikartofler. På gården
er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 automatisk kraftfodringsanlæg og 1 automa
tisk grovfodervogn. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NØRREMARKSVEJ 3, "MARIUSMINDE", STORE REJKJÆR,
6980 TIM, tlf. 97-333198.
LARS CHRISTIAN OVERBY OLE
SEN, landmand, født den 23.-9.1934, søn af Maren og Olav Emil
Olesen, Vester Tim, gift den 4.1.-1958 med Anne Marie Mad
sen, hjemmehjælper, født den
24.-4.- 1939, datter af Johanne
og Niels Peter Madsen, Vester
Tim. Parret har børnene: Jan,
født den 2.-5.-1958, Erik, født
den 5.-9.-1961 og Marianne, født den 19.-11.-1964.
L.C.O.O. er maskinarbejder i Tim, han har været på Lægaard Landbrugsskole og
overtog gården i 1959, da den blev udstykket som statshusmandsbrug fra hans
fødehjem "Brink".
Ejendomsskyld 675.000. Areal 15,1 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Ko- og svinestald fra 1959 er ændret til svinestald i 1972,
der endnu en tilbygning i 1977, laden er fra 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1000 stk. årligt. På gården er der 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg
og 1 lagersilo. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
OKSFELDVEJ 1, FLADBJERG,
6950 RINGKØBING, tlf. 97330171.
IB FRANDSEN, gårdejer, født
den 3.-3.-1945, søn af Edith og
Søren Frandsen, Fårup Sø, gift
den 14.-4.-1973 med Ragna Sig,
husmor, født den 11.-5.-1950, dat
ter af Emmy og Alfred Sig, Ho
ver. Parret har børnene: Kim,
født den 23.-3.-1974, Lars, født
den 15.-7.-1976 og Søren, født
den 2.-3.-1979.
I.F. har været på Grinsted Landbrugsskole, han overtog gården den 11.-12.-1972 fra
Ragnhild Tambjerg. Familien Tambjerg havde gården i flere generationer.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 54 ha., heraf 10 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Kostald, svinestald og lade er fra
1916 og maskinhus fra 1973. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 50
ungdyr og 18 slagtekalve af blandet race, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt og
der er 10 ammekøer og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og pillegræs. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandings
maskine. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet, gården drives sammen
med Hvingelvej 39.

OKSFELDVEJ 2, "HEDEVANG", OKSFELD, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330040.
OVE OXFELDT, gårdejer, født den 10.-10.-1939, søn af Maren og Christian Oxfeldt,
Oksfeld.
O.O. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1982 fra sin
mor Maren Oxfeldt, forældrene overtog gården i 1931.
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800.000. Areal 40 ha., heraf til
købt 6 ha., der er 5,5 ha. skov
og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1916 og lø
bende restaureret. Kostalden er
fra 1916, spaltestald fra 1982,
maskinhus og lade fra 1988 og
foderhus fra 1982. Gården drives
med en kvægproduktion på 22
årskøer, 33 ungdyr og 11 slagte
kalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er indu
strikartofler. På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 lagersilo og kold luft
tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

OKSFELDVEJ 3, FLADBJERG,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-330246.
SOLVEIG OLSEN, landmand, født
den 29.-11.-1945, datter af Ma
rie og Peder Jeppesen, Køben
havn, gift den 26.-9.-1964 med
Orla Olsen, maskinfører, født
den 13.-8.-1941, søn af Oda og
Villy Olsen, København. Parret
har børnene: Bent, født den 11.4.-1965 og Leif, født den 6.-1.1968.
O.O. arbejder ved et entrepenørfirma. S.O. overtog gården den 16.-7.-1975 fra sine
brødre, Knud og Peder Jeppesen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 9 ha., heraf 1 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1982. Ko- og svinestald er fra 1960, lade og værksted fra 1962
er restaureret i 1984. Gårdens besætning er på 1 årsso, der produceres ca. 12 slagte
svin. På gården er der 1 traktor.
OKSFELDVEJ 14, "HØVRING",
FLADBJERG, 6950 RINGKØBING
tlf. 97-330046.
EGON PEDERSEN, entreprenør,
født den 10.-10.-1931, søn af An
na og Mads Pedersen, Fladbjerg,
gift den 21.-5.-1960 med Mary
Helena Wind, husmor, født d. 3.6.-1941, datter af Elly og Poul
Wind, Nørhede. Parret har børne
ne: Bente, født den 26.-8.-1960,
Gitte, født d. 19.-12.-1961, Per,
født den 25.-4.-1967 og Cartrine, født den 28.-3.-1980.
E.P. overtog gården i november 1962 fra sin far Mads Pedersen, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1874.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 19,8 ha., der er frasolgt 8 ha., der er 10 ha. grusgrav og
plantage. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1953 og moderniseret senest i 1975. Pelserriet er fra 1982, der
er bygget minkhaller i 1982 og en søn har bygget 4 minkhaller i 1987, maskinhuset er
fra 1988. Desuden er der gravet en sø i en gammel grusgrav beregnet til lystfiskeri af
ørreder. På gården er der 1 traktor, 2 gummigede, 1 gravemaskine, 2 sorteringsanlæg.
Der er 1 fuldtids og 1 deltids medhjælper på gården.
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OPSTRUPVEJ 2, "SKOVGAARD", OPSTRUP, 6980 TIM, tlf. 97-331482.
KNUD PEDER NIELSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1952, søn af Karen og Niels Johan
nes Nielsen, Opstrup, gift den 21.-9.-1985 med Anna Jensen, sygeplejerske, født den
10.-6.-1958, datter af Kirsten og Niels Jensen, Vraa. Parret har børnene: Niels, født
den 27.-8.-1986 og Solvej, født den 30.-9.-1988.
K.P.N. har været på Lægaard og Bygholm landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Vestjydske slagterier. Han overtog første halvdel af gården i 1977 og resten 10 år se
nere i 1987 fra sin far Niels Johannes Nielsen, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som kom i familiens eje i 1853.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 80 ha.
Stuehuset er opført i 1869 og restaureret i 1961. Svinestaldene er fra 1955, 1959,
1976 og 1989, lade fra 1958, maskinhuse fra 1949, 1959 og 1980, der er 2 gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 130 årssøer, der produceres ca. 2600 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, græsfrø og pillegræs. På
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo og 1 varm luft tørreri. Der er 1
fast medhjælper på gården.
OPSTRUPVEJ 5, "ØSTERTOFT",
OPSTRUP, 6980 TIM, tlf. 97331040.
ANTON KOLBY, gårdejer, født
den 23.-3.-1956, søn af Stinne og
Svend Kolby, Opstrup, gift den
7.-5.-1985 med Dorthe Larsen,
køkkenleder, født den 6.-2.-1963,
datter af Bente og Kjeld Larsen,
Dronninglund.
A.K. har været på Grindsted
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 15.-8.-1984 fra sin far Svend Kolby, nuværende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 70 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1790 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1954, ungdyrstald
fra 1975, svinestald fra 1963, lade fra 1790, maskinhus fra 1978 og foderhus fra 1986,
der er indendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36
årskøer, 30 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 250 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo, 1 plansilo, varm luft tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en
del maskinstation.
PRÆSTEVEJ 1, "RISTOFTE", THORSTED, 6980 TIM, tlf. 97-333307.
EJNAR ANDERSEN, gårdejer, født den 1.-8.-1933, søn af Maren og Anders Andersen,
Thorsted, gift den 5.-4.-1958 med Ingrid Elisabeth Lousdal, husmor og organist, født
den 30.-10.-1935, datter af Tora og Axel Lousdal, Lystbækkærgaard. Parret har børne
ne: Aase, født den 23.-1.-1959, Olaf, født den 15.-4.-1960, Marianne, født den 11.10.-1961, Ellen, født den 2.-6.-1964 og Betty, født den 29.-8.-1968.
I.E.L. er organist ved Hover og Thorsted Kirker, hun har været medlem af skolenæv
net. E.A. har været på Lægaard Landbrugsskole, han er medlem af Thorsted menig
hedsråd og overtog gården den 1.-4.-1958 fra sin far Anders Andersen.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 55 ha., heraf 5 ha. skov og hede, der er plantet ca.
0,5 ha. bøgeskov.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Kostalden fra 1952 er ændret til
svinestald i 1972, samme år blev der bygget farestald, fedestald fra 1980, lade fra
1927 er delvis ombygget og maskinhuset er fra 1951. Gården drives med en svinepro
duktion på 65 årssøer, der produceres ca. 1300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er pillegræs. På gården er der 2 traktorer, 1 lagersilo, varm luft tørreri
og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
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PRÆSTEVEJ 2, "NY HOVER
DAL" HOVERDAL, 6971 SPJALD,
tlf. 97-348127.
PEDER JESPERSEN, landmand,
født den 5.-4.-1923, søn af Ma
rianne og Jens Jespersen, Hover
dal, gift den 20.-6.-1948 med Edith Jenny Nørgaard, husmor,
født den 3.-5.-1929, datter af
Anna og Anders Nørgaard, Timring. Parret har børnene: Mari
anne, født den 9.-7.-1950, An
ders, født den 24.-6.-1955, Jens Erik, født den 4.-12.-1960 og Kjeld, født den 24.11.-1965.
P.J. arbejder som pedel på Kursuscenteret Hoverdal, han har været kasserer i Hover
Husmands forening og overtog gården den 1.-4.-1961 fra sin far Jens Jespersen, som
byggede ejendommen i 1921 da den blev udstykket som Stats Husmandsbrug fra Lille
Hoverdal.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1921 og restaureret og tilbygget i 1967. Ko og svinestald er fra
1921, svinestald fra 1967 og lade fra 1930.

PRÆSTEVEJ 6, "LILLE NYGAARD"
VESTER SOGN, 6971 SPJALD,
tlf. 97-348163.
KARL BJERRUM, gårdejer, født
den 17.-2.-1945, søn af Thida og
Andreas Bjerrum, Højmark, gift
den 5.-6.-1982 med Anne Grethe
Hansen, adjunkt, født den 4.-4.1948, datter af Ane og Knud Han
sen, Tim. Parret har sønnen
Lars, født den 7.-5.-1986.
K.B. overtog gården den 1.-3.1982 fra Otto Olesen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 1,5 ha. eng. ■
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret. Kostalden fra 1938 er ændret til
svinestald i 1983, lade fra 1943 er ændret til svinestald i 1983, maskinhusene er fra
1984 og 1986. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca.
80 slagtesvin og resten sælges som smågrise, desuden er der en ammeko besætning på
35 køer, 25 ungdyr og 20 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. På gården er der 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der bru
ges maskinstation til en del af markarbejdet.

PRÆSTEVEJ 9, "GADEGAARD", HOVER, 6971 SPJALD, tlf. 97-348010.
MADS SIG, gårdejer, født den 23.-1.-1914, søn af Laura og Kristen Sig,
M.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i december
els Christensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 15 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra
dret til svinestald i 1969, laden er fra 1922 og maskinhuset er fra 1960.
der 1 traktor.

Hover.
1946 fra Ni
1922 er æn
På gården er

PRÆSTEVEJ 10, "NYGAARD", VESTER SOGN, 6971 SPJALD, tlf. 97-348152.
FROVIN BUSK JENSEN, gårdejer, født den 14.-2.-1935, søn af Frida og Jens Busk
Jensen, Læborg.
F.B.J. overtog gården i 1973 fra Hardy Christensen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 64 ha.
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"Nygaard"'s
stuehus er opført
1910 og løbende restaureret. Ko
stalden fra 1900 er tilbygget i
1955, maskinhus fra 1970 og der
er en ældre lade. Gården drives
med en ammeko besætning på 17
ammekøer, 8 ungdyr og 10 slag
tekalve af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, korn, industrikar
tofler og pillegræs. På gården er
der 3 traktorer, 1 mejetærsker,
1 vandingsmaskine og 1 kartoffeloptager. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
PRÆSTEVEJ 12, HOVERDAL,
6971 SPJALD, tlf. 97-348063.
EGON HANSEN, husmand, født
den 16.-3.-1924, søn af Marie og
Aksel Hansen, Brejning, gift den
18.-10.-1947 med Ingrid Gade,
husmor, født den 20.-3.-1926, dat
ter af Maja og Viggo Gade Jør
gensen, Øster Lem. Parret har
børnene: Viggo, født den 28.-9.1948, Paula, født den 5.-4.-1950,
Aksel, født den 13.-5.-1953, Ka
rin, født den 30.-12.-1956 og El
se, født den 7.-3.-1969.
E.H. har været i bestyrelsen og været formand for Hover Husmandsforening, han har
været i kredsbestyrelsen for Ulfborg Hind Herreds Husmandskreds. Han overtog gården
den 1.-10.-1947 fra Almind Sørensen, som byggede ejendommen som Statshusmands
brug i 1939, da det blev udstykket fra Ladegaard.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 0,5 ha. juletræskultur.
Stuehuset er opført i 1939, restaureret og tilbygget i 1962. Ko- og svinestald fra 1939
er ændret til svin i 1972, staklade og maskinhus er fra 1963. Gårdens besætning er på
11 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På
gården er der 1 traktor og der bruges maskinstaion til en del af markarbejdet.

PRÆSTEVEJ 14, "VESTERLUND", HOVER, 6971 SPJALD.
FRODE AGERGAARD, landmand, omtales under Hoverdalvej 10.
F.A. overtog gården den 1.-5.-1972 fra Ruth og Bent As Højer, gården er et Stats
husmandsbrug som er udstykket i 1929 fra Kjeldgaard.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 21,5 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og tilbygget og restaureret i 1970. Ko- og svinestald er fra
1929 og maskinhus fra 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn og raps samt en del vedvarende græsning. Gården drives sammen med Ho
verdalvej 10.
REFSTRUP 1, REFSTRUP, 6940 LEM, tlf. 97-341027.
ESKILD KORSHOLM, gårdejer, født d. 12.-11.-1942, søn af Dagmar og Aksel Kors
holm, Ølstrup, gift den 20.-5.-1967 med Ruth Krogh Bendtsen, medhjælpende hustru,
født den 10.-8.-1943, datter af Sigrid og Johannes Bendtsen, Brejning. Parret har
børnene: Jesper, født den 12.-9.-1971, Annemette, født d. 14.-12.-1976,
Aksel, født den 17.-3.-1979 og Johannes, født den 11.-1.-1983.
E.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet for
Sdr. Lem sydsogns kirke, han overtog gården den 1.-4.-1967 fra sin moster og farbror
Karen og Ejnar Korsholm, gården opstod i 1600 tallet, morbroderen opdyrkede en del
af marken og udførte et omfattende drøningsarbejde.
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1.450.000. Areal 44 ha., heraf
tilkøbt 14 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1860 og
restaureret flere gange senest i
1967. Kostalden er restaureret
og udvidet i 1952, ungdyrstald
fra 1973, svinestald fra 1942 er
restaureret i 1969, laden fra
1952 er delvis ombygget til svi
nestald i 1971, maskinhuset er
fra 1973, der er indendørs køre
silo. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM, der produ
ceres ca. 350 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er der 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 tårnsilo, 1 varm og kold luft tørreri,
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i Holmgaard
Vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

REFSTRUP 2, "H30LLUND",
REFSTRUP, 6940 LEM, tlf.
97-341040.
KNUD MORTEN AGERBO, gård
ejer, født den 18.-1.-1938, søn af
Bertha og Gerhard Agerbo, Ager
bo, gift den 30.-4.-1960 med Nan
cy Øvad, medhjælpende hustru,
født den 20.-7.-1936, datter af
Sørine og Magnus Øvad, Sebber
sund. Parret har børnene: Peter,
født den 2.-4.-1961 død d. 1.-3.1989, Hanne, født den 26.-7.-1962
og Carsten, født den 15.-1.-1967.
K.M.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han overtog gården i januar 1974 fra
Arne Dalgård, gården er antagelig opstået omkring 1850.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 69 ha. heraf tilkøbt 50 ha. Der forpagtet 41 ha.
Stuehuset er opført i 1904 og restaureret i 1974. Kostald og maskinhus er fra 1974,
kostald fra 1904 benyttes til kalvestald og laden er fra 1904, der er indendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 58 ungdyr og 32
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs, græsfrø,
raps, ærter og korn. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 halmfyr og an
parter i Ulfkjær Vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskin
station.
REFSTRUP 3, "BOELING", REF
STRUP, 6940 LEM, tlf. 97-341782.
MADS RAHBEK, gårdejer, født
den 6.-7.-1955, søn af Marie og
Knud Rahbek, Refstrup, gift den
6.-7.-1985 med Eva Korsdal Niel
sen, medhjælpende hustru, født
den 1.-6.-1959, datter af Signe
og Carsten Korsdal Nielsen, Høj
mark. Parret har børnene: Mari
anne, født den 8.-2.-1984 og Car
sten, født den 16.-6.-1987.
M.R. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården den
1.-1.-1978 og den anden halvdel den 1.-7.-1987 fra sin far Knud Rahbek, nuværende
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ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen købte i 1914, gårdens navn kan
spores tilbage til 1500 tallet.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 73 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Kostalden fra 1952 er ombygget
senest i 1978, hvor der også blev bygget spaltestald, svinestald fra 1961 er renoveret i
1979, halmlade fra 1954, lade fra 1923 er udvidet i 1959 og maskinhuset er fra 1976,
der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, der produceres ca. 500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 korn silo, 1 varm og kold luft tørreri, 1 halmfyr og anparter i
Holmgaard Vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
REFSTRUP 5, "KNIW-HÅRT"
(ENGSIG), REFSTRUP, 6940
LEM, tlf. 97- 347345.
OVE KORSDAL NIELSEN, gård
ejer, født den 30.-6.-1954, søn af
Signe og Carsten Korsdal Niel
sen, Korsdal, gift den 28.-8.-1978
med Inga Sedergreen Bech, speci
alarbejder, født den 18.-4.-1949,
datter af Ruth og William Seder
green Bech, Ringkøbing. Parret
har datteren Lene, født den 22.1.-1984. O.K.N. er udannet maskinarbejder og arbejder som sådan. Han overtog gården
den 1.-4.-1986 fra Jens Kamp Jensen, gården er opstået i 1948 som en udstykning fra
Sdr. Holmgård. Ejendomsskyld 530.000. Areal 21 ha. Der er udlejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1948 og udvidet og restaureret i 1987. Ko og svinestald fra 1948
er senere ombygget til udelukkend at være svinestald, laden fra 1948 er udvidet i
1956 og maskinhus og hønsehuset er fra 1953. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. På gården er der 1 traktor og der er anparter i Højmark Vindmøl
lelaug. Der bruges lidt maskinstation.

REFSTRUP 6, REFSTRUP, 6940
LEM, tlf. 97-341141.
PEDER LEDGÅRD REFSTRUP,
gårdejer, født den 9.-2.-1912,
søn af Sidsel Marie og Morten
Refstrup, Refstrup, gift den 10.4.-1939 med Else Margrethe Jep
pesen, født den 25.-5.-1918, dat
ter af Inger og Jakob Jeppesen,
Kølstrup. Parret har børnene:
Ruth, født d. 12.-3.-1939, Bent,
født den 18.-11.-1943, Per, født
den 18.-3.-1950, Erik, født den 5.-6.-1942 og Ane, født den 31.-7.-1945.
P.L.R. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1942 fra
sin far Morten Refstrup, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget
af bedsteforældrene omkring 1860. Gården er en udflyttergård fra Refstrup 1.
Areal 27,5 ha. Der er bortforpagtet en del af jorden.
Stuehuset er opført i 1904/05 og løbende moderniseret. Kostalden er fra 1952, lade
fra 1904/05 og maskinhus fra 1953. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af pillegræs og korn. På gården er der 1 traktor, 1 tårnsilo og 1 korn tør
reri. Der bruges en del maskinstation.
REFSTRUP 8, REFSTRUP, 6940 LEM, tlf. 97-341227.
SVEND JUULSGAARD KIRK, gårdejer, født d. 20.-2.-1934, søn af Ane Kristine og
Even Jensen Kirk, Veiling, gift d. 28.-9.- 1963 med Helga Plougsgaard, født den
3.-8.-1940, datter af Ketty og Kristen Plougsgaard, Gammelsogn. Parret har børnene:
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Dorte, født den 30.-6.-1964, Tor
ben, født den 27.-7.-1965, Bodil,
født den 21.- 7.-1967, Lene, født
den 17.-9.-1968, Tove, født den
15.-7.-1976 og Mogens, født den
8.-11.-1977.
Svend 3. Kirk er tankvognchauf
før, han har været på Borris
Landbrugsskole, han er medlem
af skolenævnet ved Lem skole og
er i bestyrelsen for kvægbrugs
udvalget ved Ringkøbing Ulfborgegnens
Landboforening. Han

overtog gården den 1.-11.-1968 fra Anton Nielsen.
Ejendomsskyld 755.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, udvidet og moderniseret i 1969. Kostald, svinestald
og lade er fra ca. 1900, svinestaldene er ombygget til kreatur i 1987 og maskinhuset
er fra 1986. Gårdens besætning er på 20 ammekøer og 30 ungdyr af racen Limousine.
Planteproduktionen salgsafgrøder er korn, ærter og raps. På gården er der 2 traktorer
og 1 vandingsmaskine. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

REJKJÆRVEJ 1, "VESTER REJKJÆR", REJKJÆR, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491286.
PEDER JØRGENSEN, gårdejer, født den 22.-2.-1935. P.J. har været i pleje hos Inge
borg og Ole Svendsen (en morbroder), Rejkjær, gift den 1.-5.-1965 med Else Nygaard
Jensen, medhjælpende hustru, født den 18.-3.-1941, datter af Laura og Christian Ny
gaard Jensen, V. Tim. Parret har børnene: Susanne, født den 6.-3.-1966, Ole, født den
29.-9.-1969 og Poul, født den 2.-1.-1976.
P.J. har været på Lægåard Landbrugsskole, han overtog gården i oktober 1964 fra sin
plejefar og morbror Ole Svendsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 30 ha., heraf 5 ha. eng og mose. Der er forpagtet 12
ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og restaureret senest i 1979. Kostald og lade er fra
1972, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer og 1 vandingsmaskine.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
REJKJÆRSVEJ 9, LYSBÆKKÆR,
6990 ULFBORG, tlf. 97-491820.
POUL VINTHER OLSEN, gårde
jer, født den 27.-8.-1928, søn af
Nancy og Oluf Emil Olsen, Læsø, gift den 28.-7.-1951 med Son
ja Henriksen, husmor, født den
20.- 3.-1932, datter af Marie og
Hans Henriksen, Bækgaard. Par
ret har børnene: Flemming, født
den 12.-12.-1951, Henriette, født
den 1.- 7.-1953, Susanne, født d.
21.- 10.-1955, Inge Lise, født
den 16.-2.-1957, Solveig, født den 23.-10.-1961, Maja, født den 8.-8.-1964 og Bendikte,
født den 20.-11.-1968.
Ægteparret er graver ved Ulfkær Kirke, P.V.O. overtog gården den 17.-3.-1954 fra
Frits Nielsen. Ejendomsskyld 440.000. Areal 2,6 ha., der er frasolgt 12 ha. Jorden er
udlejet.
Stuehuset er opført i 1928 og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra 1962 er delvis
ændret til beboelse op til 1975, laden er fra 1962 og maskinhus fra 1956. På gården er
der 1 traktor og 1 træfyr.
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REJKJÆRVEJ 11, "BONDESGAARD", LYSTBÆKKÆR, 6990
ULFBORG, tlf. 97-491476.
BØRGE FILSØ, gårdejer, født d.
18.-12.-1935, søn af Elna og Jens
Jensen Filsø, Lystbækkær, gift
den 30.-3.-1963 med Else Marie
Kjærgaard, husmoder, født den
25.-8.-1943, datter af Dora og
Vilhelm Kjærgaard, Broager. Par
ret har børnene: Bent, født den
8.-7.-1963, Torben, født den 27.-

1.-1966 og Lene, født den 1.-3.-1969.
E.M.K. er hjemmehjælper. B.F. har været på Lægaard Landbrugsskole, han overtog
gården i april 1964 fra sin far Jens Jensen Filsø, nuværende ejer er 3. generation på
gården. Ejendomsskyld 840.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og løbende restaureret. Ko og svinestald fra 1965 er til
bygget i 1973, maskinhus fra 1956 og en ældre lade fra omkring 1910. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af blandet race,
svineproduktionen er på 5 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, desuden er
der en ammeko besætning på 2 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen Hereford. På gården er der 3 traktorer, andel i mejetærsker og 1 gastæt silo. Gården dri
ves uden fremmed arbejdskraft.
RINDUMVEJ 5, "RINDUM NYGAARD", RINDUM, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-323074.
KJELD BAK, gårdejer, født den 24.-9.-1945, søn af Metha og Niels Bak, Rindum, gift
den 10.-4.-1971 med Alise Jensen, assistent, født den 1.-11.-1947, datter af Mary og
Niels Johannes Jensen, Ringkøbing. Parret har børnene: Mette, født den 13.-8.-1971,
Birgitte, født den 10.-1.-1975 og Niels Jakob, født den 18.-4.-1979.
K.B. arbejder ved postvæsenet, han har været på Riber Kjærgaard Landbrugsskole og
overtog gården i efteråret 1977 fra sin far Niels Bak.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1870 og løbende restaureret. Kostalden fra 1912 er modernisert
og ændret til svinestald i 1982, laden er fra 1912 og maskinhuset er fra 1983. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. På gården
er der 2 traktorer, andel i mejetærsker, 1 plansilo, 1 varm og kold luft tørreri og 1
halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

RINDUM 15, HEAGER, 6950 RINGKØBING.
JENS KJÆR IVERSEN, gårdejer omtales under Novej 39.
J.K.I. overtog gården den 1.-11.-1986 fra Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 39 ha., heraf 1 ha. skov.
Gårdens bygninger består af et ældre stuehus. Avlsbygningerne består af en ældre koog svinestald samt lade og maskinhus. Gården drives sammen med Novej 39.

RINDUMVEJ 48, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-330260.
KARIN OG HENNING SANDA
GER SØRENSEN, minkfarmere.
H.S.S. er født den 23.-1.-1968,
søn af Klara og Arne Sørensen,
Velling, bor sammen med Karin
Lauridsen, kontorassistent, født
den 18.-7.-1965, datter af Gud
run og Kaj Lauridsen, Heager.
H.S.S. arbejder som maskinarbej
der. Parret overtog gården den
15.-6.-1987 fra Margrethe og Christian Sejer Christensen. Areal 12 ha., heraf 2 ha.
eng. Jorden er udlejet.
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i 1960, der er bygget 4 minkhaller i 1990, lade fra 1960 og maskinhus fra 1968.
Gårdens besætning er på 3 heste og 210 minktæver. På gården er der 1 traktor.
RØDEBRO 1, KÆRET, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-322019.
BENT MASTRUP, gårdejer og mu
rermester, født den 3.-5.-1947,
søn af Gerda og Harald Mastrup,
Kæret, bor sammen med Kaja
Bjerg, syerske, født den 14.-1.1947, datter af Vera og Ejner
Bjerg, Stadil. Parret har børnene:
Lars, født den 10.-3.-1974, Kla
us, født den 27.- 1.-1980 og Hen
rik, født den 5.- 9.-1981.
B.M. overtog gården den 1.-2.-1977 fra sine forældre Gerda og Harald Mastrup, som
købte gården i 1953. Gårdens historie kan føres tilbage til 1834.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 10 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1902 og udvidet og moderniseret i 1980. Svinestaldene er fra
1981 og 1985, lade fra 1960 og maskinhus fra 1988, der er gastæt silo og gylletank.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 slagtesvin årligt. På gården er der
1 traktor og 1 halmfyr. Der er 1 fastansat i murerforretningen og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
RØDEBRO 2, "FRØKÆR", KOUSTRUP, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-321980.
SVEND LILLEVANG, gårdejer,
født den 1.-7.-1924, søn af Signe
og Johannes Lillevang, Vedersø,
gift den 22.-11.-1950 med Jensine Marie Bjerg, født den 17.-4.—
1927, datter af Signe Marie og
Julius Bjerg, Stadil. Parret har
børnene: Lisbeth, født den 29.-9.1957, Arne, født den 8.-1.-1959,
Eva, født den 1.-6.-1961 og Ben
te, født den 25.-11.-1964.
S.L. overtog gården den 15.-6.-1957 fra Kjeld Kjeldsen, gården har hørt under Vennergård Gods og eksisterede helt tilbage til 1680. Ejendomsskyld 460.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Ko og svinestald fra 1924 er udvi
det i 1961, lade fra 1927, maskinhus fra 1954. Gården drives med en kvægproduktion
på 9 årskøer og 9 slagtekalve af racen Jersey, der produceres ca. 60 slagtesvin årligt.
På gården er der 1 traktor og der bruges lidt maskinstation.
RØDEBRO 4, VESTTARP, 6950 RINGKØBING.
KAJ AARUP, gårdejer, omtales under Vesttarpvej 32.
K.A. overtog gården den 1.-4.-1969 fra Johannes Tang Lydersen. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende restaureret. Svinestaldene er fra 1959 og
1964, lade fra 1964 og maskinhus fra 1980, der er udendørs køresilo og gastæt silo.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. På gården er der 1
plansilo og 1 kold luft tørreri. Gården drives sammen med Vesttarpvej 32.

RØDEBRO 7, VESTTARP, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321537.
AAGE SMITSDORF GALSGAARD gårdejer, født den 8.-2.-1952, søn af Erna og
Christen Bertelsen Galsgaard, Vesttarp, gift den 7.- 2.-1976 med Anna Grethe Nielsen,
kontorassistent, født den 5.-8.- 1954, datter af Olga og Egon Nielsen, Gammelsogn.
Parret har børnene: Lene, født den 20.-8.- 1976, Peter, født d. 31.-5.-1978, Bjarne,
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an, født den 3.-12.-1983.
Aage S. Galsgaard overtog går
den den 31.-12.-1975 fra sin far
Christen B. Galsgaard, nuværen
de ejer er 3. generation på går
den som blev købt af bedstefade
ren i 1899, gården hørte under
Vennergård gods og kan føres
tilbage til 1680.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
23 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er
lejet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og moderniseret og udvidet i 1982 til 1984. Kostalden er
fra 1980, svinestald fra 1978, lade fra 1949 er delvis indrettet til kostald, maskinhuset
er fra 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer af racerne SDM og
RDM, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt og der er 28 ungdyr og 15 slagtekalve i
en ammeko besætning. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 3
traktorer, 1 mejetærsker og der bruges lidt maskinstation.

RØGINDVEJ 2, "ENGGÅRD",
RØGIND, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-343167.
JØRGEN GRAVERSEN, gårdejer,
født den 14.-7.-1952, søn af Dag
mar og Henry Graversen, Stadil,
gift den 12.-11.-1977 med Else
Riiskjær Kristensen, medhjælpen
de hustru, født den 9.-1.-1957,
datter af Irene og Peder Riiskjær
Kristensen, Brejning. Parret har
børnene: Linda, født den 6.-10.1978, Kjeld, født d. 21.-10.-1982 og Inga, født den 9.-1.-1986.
J.G. har været på Lægaard Landbrugsskole, han er næstformand i Ringkøbing-Ulfborg
egnens kontrolforening og næstformand i Holmgård Vindmøllelaug. Han overtog ejen
dommen den 14.-4.-1977 fra Erik Provstgaard Nielsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 34 ha. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Kvægstaldene er fra 1961, 1971, 1973, 1976 og 1979, lade
og maskinhus fra 1983, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60
årskøer, 80 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter,
raps og kartofler. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og
der er anparter i Holmgård Vindmøllelaug. Der er 1 heltids og en deltids medhjælper
på gården.
RØGINDVEJ 12, "NØRBY GÅRD"
NØRBY, 6940 LEM, tlf. 97-343026.
JOHANNES THERKILDSEN, gård
ejer, født den 19.-1.-1931, søn af
Anna Kathrine og Therkild Johan
Therkildsen, Fårborg, gift den
26.-4.-1958 med Anna Irene Mou
ritsen, medhjælpende hustru, født
den 12.-2.-1930, datter af Marie
og Niels Cenius Mouritsen, Brej
ning. Parret har børnene: Lisbeth,
født den 16.-7.-1959, Henning,

født den 20.-2.-1962 og Inger, født den 1.-5.-1965.
J.T. overtog gården den 1.-4.-1958 fra Niels Stampe, som var 5. generation der ejede
gården. Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 49 ha. heraf tilkøbt 2 ha., der er 3 ha. skov.
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1974, stald fra 1911 er senest ombygget i 1988, lader fra 1988 og 1989 og maskinhus
fra 1978, der er indendørs kørersilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 32 årskøer og 60 stk. opdræt af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og pillegræs. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsma
skine. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

RØGINDVEJ 18, "NY HINDHE
DE", HØJMARK, 6940 LEM.
NIELS HOLGER TOFT, gårdejer,
omtales under Adelvej 10.
N.H.T. overtog gården i februar
1986 fra Aage Hindhede, gården
har været i Hindhede slægten i
mere en 100 år.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
55 ha., heraf er 16 ha. opdyrket
i begyndelsen af 1930'erne.
Bygningerne består af stuehus,
kostald og lade.
På gården er der 1 plansilo og 1 korn tørreri. Gården drives sammen med Adelvej 10.
RØGINDVEJ 20, "GAMMELBJERG",
6940 LEM, tlf. 97-341026.
CLAUS HYKKELBJERG CHRI
STENSEN, gårdejer, født den 25.2.-1961, søn af Karen Marie og
Jens Christian Hykkelbjerg Chri
stensen, Faurby, gift den 17.-7.1987 med Grethe Nielsen, køkken
leder, født den 1.-1.-1963, datter
af Margit og Gunnar Nielsen,
Fjelstedvang. Parret har sønnen
Thomas, født den 13.-2.-1989.
C.H.C. har været på Borris og Ladelund Landbrugsskoler, han er bestyrelsesmedlem i
landbrugsvikarforeningen og kredsrepræsentant i MD-Food. Han overtog gården den
1.-3.-1986 fra Mads Lambæk. Gården hed oprindelig Lembjerg, i 1825 blev Nybjerg
udstykket fra Lembjerg. Gården nedbrændte i 1939.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 42 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende moderniseret. Kostalden fra 1939 er ombygget i
1988, ungdyrstald fra 1989, svinestalde fra 1939 og 1959 er ombygget til kalvestalde i
1989 og laden er fra 1939, der er udendørs kørersilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 50 årskøer, 47 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps, desuden er der 1 ha. med hybridpil til
flethegn og stiklinger. På gården er der 1 traktor og 1 minidocer. Der er 1 fast med
hjælper og der bruges en del maskinstation.

RØGINDVEJ 25, "FAURBY",
FAURBY, 6940 LEM, tlf. 97343353.
NIELS MØLGAARD FAURBY,
gårdejer, født d. 1.-3.-1953, søn
af Inger og Jens Sylvester Faur
by, Faurby, gift den 10.-5.-1980
med Birthe Agerfeld Graversen,
medhjælpende hustru, født den
4.-8.-1957, datter af Marie og
Thomas Agerfeld Graversen, Ørn
høj. Parret har børnene: Kri-
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født den 13.-2.-1981 og Kenneth Martin, født den 24.-6.-1987.
N.M.F. er elektriker. Han overtog første halvpart af gården i juli 1985 og resten den
1.-7.-1989 fra sin far, Jens Sylvester Faurby. Gården kom i slægtens eje i 1797, da
den nuværende ejers tip-tip oldefar købte gården og den fik sin nuværende placering
omkring 1820. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 31 ha., der er fra solgt 5,5 ha. og der
er 8 ha. Mergelgrav og beplantning. Der er bortforpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og løbende moderniseret. Kostalden fra 1955 er ombygget
til s vinestald og pelsrum, svinestald fra 1908 benyttes nu til. lagerrum, der er bygget
minkhaller fra 1964 til 1986, lade fra 1898 og maskinhus fra 1960. Gården drives som
minkfarm med en bestand på 790 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn,
raps og ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 plansilo og 1 korn tørreri, samt nødven
dige maskiner for en minkfarm. Der er medhjælper i pelsningstiden og der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet.
RØGINDVEJ 29, KOLSTRUP, 6940 LEM, tlf. 97-341406.
ANDERS PEDERSEN, gårdejer og Specialarbejder, født den 13.-3.-1950, søn af Ragna
og Jens Pedersen, Kolstrup, gift den 10.-11.-1973 med Yrsa Solveig Gade, sygehjælper,
født den 9.-10.-1954, datter af Rigmor og Søren Gade, Velling. Parret har børnene:
Kim, født den 1.-10.-1971, Per, født den 20.-11.-1974, Claus, født den 11.-3.-1979 og
tvillingerne May og Chris, født den 29.-9.-1988.
A.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1973 fra sin
far Jens Pedersen, nuværende er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 22,2 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er delvis opført i 1875, en del er ældre, det er løbende restaureret. Kostal
den er fra omkring 1960, svinestald fra 1976 og lade fra 1927. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1000 stk. årligt, desuden er der 1 ammeko og 2 stk. opdræt
af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er
der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver og 1 kornsilo. Der bruges lidt maskin
station.
RØGINDVEJ 33, "KOLSTRUPGÅRD", KOLSTRUP, 6940 LEM,
tlf. 97- 341131.
HARRY VILLY JENSEN, gårde
jer, født den 30.-4.-1913, søn af
Johanne og Laust Christian Jen
sen, Søby, gift den 12.-5.-1943
med Karen Nikolajsen, født den
29.-11.-1915, datter af Maren og
Ingemann Nikolajsen, Kølkjær.
Parret har børnene: Bruno, født
den 15.-2.-1946, Hanne, født den
13.-2.-1948, Bjarne, født den 7.7.-1950 og Asger, født den 1.-5.- 1957.
H.V.J. overtog gården den 1.-8.-1957 fra Vilhelm Ebler.
Areal 33 ha., der er frasolgt 7 ha., der er udlejet 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880 og løbende restaureret. Kvægstaldene er fra 1928 og
1971, svinestald og lade fra 1971, hestestald, garage o.l. er restaureret i 1986 og ma
skinhuset er fra 1964. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 tårnsilo og varm
luft tørreri.

SDR. LEMVEJ 9, "HAMBORGHUS", REFSTRUP, 6940 LEM.
OVE HANSEN, gårdejer og kreaturhandler, omtales under Lambækvej 53.
O.H. overtog gården den 1.-6.-1970 fra sin far Kresten Arne Hansen, som købte den i
1939. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890. Kostald, svinestald og lade fra 1890 er senere ud
videt. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Gården drives
sammen med Lambækvej 53, 59 og 30.
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SIGVEJ 2, TORSTED, 6980 TIM,
tlf. 97-333023.
EBBE BRUNSGAARD, gårdejer,
født den 10.-12.-1938, søn af Ka
ren Margrethe og Valdemar
Brunsgaard, Torsted, gift den
16.-10.- 1966 med Eva Fomsgaard
Jacobsen, musiklærer, født den
5.-9.- 1944, datter af Karin og
Christen Jacobsen, Lemvig. Par
ret har bøenene: Anders, født
den 21.-7.-1967, Birgitte, født
den 15-6.-1969 og Christen, født
den 17.-3.-1978.
E.B. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1963 fra
Aksel Pedersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 51 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 7 ha. mose og
skov. Der er lejet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret senest i 1983. Kostald fra 1929 er ændret til
svinestald i 1971, hvor der også blev bygget ny svinestald, fare- og fravænningsstald
fra 1983, kartoffelhus fra 1989, lade fra 1929 og maskinhus fra 1974, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 750 smågrise og
700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, rug og læggekartofler.
På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 gastæt kornsilo. Der er 1 deltids
medhjælper og der bruges en del maskinstation.

SKELMOSEVEJ 1, BRUNBJERG,
6980 TIM, tlf. 97-331143.
AKSEL MORTENSEN, gårdejer,
født den 10.-1.-1931, søn af
Marie Elise og Niels Christian
Mortensen, Brunbjerg, gift den
29.-11.- 1953 med Frida Kamp
Stougaard, husmor, født den
30.-1.-1932, datter af Marianne
Elisabeth og Niels Christian
Kamp Stougaard, Stadil. Parret
har børnene: Marie Elisabeth, født den 29.-9.-1954, Annette, født den 25.-9.- 1956,
Marianne, født den 3.-7.-1961, Niels Christian, født den 6.-3.-1964 og Sven-Erik, født
den 18.-4.-1966.
F.K.S. er medlem af Stadil Menighedsråd.
A.M. har været medlem af Menighedsrådet. Han overtog gården i november 1953 fra
sin far Niels Christian Mortensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 24 ha., der er 1 ha. naturareal,
som er en del af den fredede Vest Stadil Fjord. Der er lejet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1965 og løbende restaureret. Ko og svinestald fra 1957 er æn
dret til svin i 1965, svinestald fra 1964, farestald og fravænningsstald fra 1978 og
fedestald fra 1983, laderne er fra 1966 og 1978, der er gyllekælder. Gården drives
med en svineproduktion på 150 årssøer, der produceres ca. 3.400 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, automatisk vådfodringsanlæg, 1 lagersilo, 1 gastæt
silo og varm luft tørreri. Der er en søn som fast medhjælper.
SKELMOSEVEJ 4, "BRUNBJERG" FJORDHUSE, 6980 TIM, tlf. 97- 331087.
VIGGO KNAK, gårdejer, født d. 21.-3.-1927, søn af Botilde og Peder Knak, Halkjær,
gift den 14.- 3.-1950 med Gerda Valborg Dahl, medhjælpende hustru, født den 6.-4.1929, datter af Kartrine og Mikael Dahl, Husby. Parret har børnene: Peder, født den
18.-9.-1950 og Niels Erik, født den 27.-6.-1954.
V.K. overtog gården den 15.-2.-1950 fra Gunhilde Vestergaard. Ejendomsskyld 520.000.
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heraf tilkøbt 3,5 ha.
Stuehuset er opført i 1850 og re
staureret flere gange. Kostalden
er restaureret senest i 1972,
maskinhusene er fra 1958 og
1972. Gårdens besætning er på 6
ammekøer samt opdræt, det er
dels ren Hereford og nogle kryds
ninger. På gården er der 2 trak
torer og 1 lagersilo. Der bruges
maskinstation til høst.
SKELMOSEVEJ 10, "VESTERVANG", BRUNBJERG, 6980 TIM, tlf. 97-331142.
EGON HALD NIELSEN, gårdejer, født den 2.-11.-1941, søn af Abelone og Søren
Christian Hald Nielsen, Brunbjerg, gift den 8.-10.-1966 med Anna Margrethe Laurid
sen, direktør, født den 30.-7.-1949, datter af Signe og Johannes Lauridsen, Farsum.
Parret har børnene: Gunner, født den 31.-1.-1967, Lene, født den 6.-1.-1971 og Jan,
født den 24.-3.-1973.
A.M.L. er direktør på en plastfabrik. E.H.N. overtog gården i april 1978 fra Jens
Christensen, ejendommen er et Statshusmandsbrug fra 1954/55.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 30 ha., der er tilkøbt 13 ha. fra en naboejendom som
var Egons fødehjem.
Stuehuset er opført i 1955 og restaureret og tilbygget senest i 1988. Svinestalden fra
1954 er tilbygget i 1978/79, laden er fra samme år og maskinhus fra 1988. Gården
drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges ca. 1.800 smågrise årligt. På
gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 palnsilo og varm luft tørreri. Der er en søn
som medhjælper.
SKELMOSEVEJ 16, SKELMOSE,
6980 TIM, tlf. 97-331044.
ELI MAGDAL JENSEN, gårdejer,
født den 6.-3.-1922, søn af Kir
stine og Oluf Jensen, Sdr. Bork
Mærsk, gift den 13.-12.-1953
med Rita Solveig Madsen, hus
mor og husassistent, født den
13.-2.- 1930, datter af Mie og
Mads Madsen, Skelmose. Parret
har børnene: Jytte, født den
15.-8.-1956 og tvillingerne Lis og
Inga, født den 23.-5.-1958.
E.M.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1966 fra
sin svigerfar Mads Madsen, som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 14,6 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er udlejet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og løbende restaureret. Ko og hestestald samt svinestald er
bygget omkring 1900, den er ændret til svinestald i 1980, lade fra 1952 og maskinhus
fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der sælges ca. 350
smågrise og 30 slagtesvin årligt. På gården er der 1 traktor, der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.

SKELMOSEVEJ 17, KAMP, 6980 TIM, tlf. 97-331103.
OVE KAMP STOUGAARD, gårdejer, født den 4.-3.-1943, søn af Marianne Elisabeth og
Niels Christian Kamp Stougaard, Kamp, gift den 11.-6.-1966 med Betty Jensen, med
hjælpende hustru, født den 21.-10.-1947, datter af Elly og Thomas Jensen, Vedersø.
Parret har børnene: Ib, født den 29.-4.-1967, Kurt, født den 4.-3.-1970 og Jonn, født
den 5.-1.-1976.
O.K.S. overtog gården den 1.-4.-1966 fra sin far Niels Christian Kamp Stougaard,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1900.
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Skelmose 17's ejendomsskyld
er 2.050.000. Areal 45 ha.,
heraf tilkøbt 15 ha. Der er
lejet 25 ha.
Stuehuset er opført i 1977.
Kostald og ungdyrstald er
ombygget og tilbygget se
nest i 1982, laderne er fra
1973 og 1975, maskinhuset
er fra 1984 og der er gyl
letank. Gården drives med
en kvægproduktion på 74
årskøer, 100 ungdyr og 60
slagtekalve af blandet race. På gården er der 4 traktorer, 1 vandingsmaskine og
automatisk kraftfodringsanlæg. Der er en fast medhjælper og der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.

SKELMOSEVEJ 32, "NYGAARD",
STADIL, 6980 TIM.
ERIK ANDREASEN, gårdejer om
tales under Bjerregaardsvej 13.
E.A. overtog gården den 1.-4.1988 fra Martin Strøm.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
44 ha., der er 12 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1864 og
løbende restaureret. Ko og svinestald samt maskinhuse er fra
1954, ungdyrstald med spalte og
foderhuse er fra 1978. Gårdens
besætning er på 6 ungdyr af racen Hereford. Gården drives sammen med Bjerre
gaardsvej 13.
SKOVBRYNET 19, "LILLE JULS
EJE", OVERMARK, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-346025.
ANDERS KROGH, gårdejer, født
den 11.-3.-1945, søn af Dagny og
Evald Krog, Overmark, gift den
28.-10.-1972 med Else Lundsgaard,
kontorassistent, født den 2.-4.1950, datter af Ane og Johannes
Lundsgaard, Grønbjerg. Parret
har børnene Betine, født den
11.-6.- 1974, Rikke, født den
10.-5.-1976 og Lars, født den
3.-10.-1983.
E.L. er medlem af skolenævnet.A.K. har været på Bygholm Landbrugsskole og har
været i bestyrelsen af R.A.G. Han overtog gården i august 1972 fra sin far Evald
Krog, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 5 ha. skov og hegn.
Stuehuset er opført i 1958 og løbende restarueret. Kostalden fra 1949 er ændret til
svinestald og kalvestald i 1983, lade fra 1949 og maskinhus fra 1974, der er gylletank.
Gården drives med en slagtekalveproduktion på 50 kalve af racen SDM, desuden er der
en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
frøgræs, ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaski
ne, 1 lagersilo, varm luft tørreri og 1 træfyr. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
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SKRALDHEDEVEJ 2, SKRALD
HEDE, 6950 RINGKØBING, tlf.
97- 321649.
EGON JOHANNES JEPSEN, gård
ejer, født den 19.-10.-1937, søn
af Anne Marie og Jeppe Peder
Jepsen, Skraldhede, gift den 4.8.-1959 med Ingrid Kirk, medhjæl
pende hustru, født den 18.-6.1939, datter af Julie Marie og
Jens Kirk, Hebeltoft. Parret har
børnene: Tage, født den 1.-3.1960, Thomas, født den 23.-7.1962, Anne Marie, født den 8.-2.-1967, Marianne Julie, født den 4.-7.-1973 og Kirsten,
født den 26.-11.-1975.
E.J.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1959 fra sin
far Jeppe Peder Jepsen, gården har været i slægtens eje siden 1787.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 18 ha.
Stuehuset er opført i 1962 og udvidet senest i 1987. Kostalden fra 1955 er ombygget
til svinestald i 1976, svinestald fra 1970, minkhaller er fra 1987 og 1988, lade fra
1955 og maskinhus fra 1978, der er en gastætsilo. Gården drives med en svineproduk
tion på 35 årssøer, der produceres ca 600 slagtesvin årligt, desuden er der en mink
produktion på 275 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På
gården er der 2 traktorer og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.
SKRALDHEDEVEJ 3, SKRALDHEDE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321654.
JENS BJERG KJÆR, gårdejer, født den 3.-11.-1926, søn af Anna og Henrik Bjerg
Kjær, Stadil, gift den 5.-1.-1952 med Karen Kirk, født den 16.-9.-1927, datter af
Ester or Jens Jensen Kirk, Vester Tim. Parret har børnene: Ester, født d. 30.-3.-1953,
Birgit, født den 21.-7.-1956 og Henrik, født den 30.-3.-1961.
J.B.K. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den
11.-12.-1951 fra Maren og Viggo Madsen, gårdens eksisterede i 1830.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 36 ha., der er 1 ha. skov. Der er
forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret og udvidet i 1960. Kostalden er fra 1957,
kartoffelhus fra 1975, lade fra 1980 og maskinhuse fra 1954 og 1975. Gårdens besæt
ning er på 7 ammekøer, 3 stk. opdræt og 1 tyr, det er krydsnings dyr. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er kartofler, korn, ærter, raps og frøgræs. På gården er der 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, 1 rendegraver, 1
plansilo, varm og kold luft tørreri samt 1 halmfyr. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft.
SKRALDHEDEVEJ 11, SKRALDHEDE, 6950 RINGKØBING.
HENRIK KJÆR, gårdejer, født den 30.-3.-1961, søn af Karen og Jens Bjerg Kjær,
Skraldhede, gift den 23.-6.-1989 med Anita Holm Frandsen, assistent, født den
29.-3.-1957, datter af Anna og Ejvind Frandsen, Lunde.
H.K. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-6.1989 fra Jytta og Niels Aarup, gården er i 1920 udstykket fra "Pilgård".
Ejendomsskyld 940.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. tørvegrave o.l.
Stuehuset er opført i 1920. Ko- og svinestald samt lade er fra 1920 og maskinhus fra
1975. Gårdens besætning er på 15 ammekøer og 15 stk. opdræt af racen Charolais.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, kartofler, ærter, pillegræs og grøntsager.
På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 kornsilo og varm og kold luft
tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

SKRALDHEDEVEJ 13, KOUSTRUP, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321614.
KARL GALSGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 3.-8.-1931, søn af Marie Eli
sabeth og Ernst Peder Søndergaard Kristensen, Koustrup, gift den 17.-8.-1953 med
Inger Margrethe Andersen, sygehjælper, født den 20.-4.-1932, datter af Karen og Otto
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Jørgen, født den 2.-9.-1956, Else, født den 14.-8.-1957, Karen, født den 11.-12.-1958,
Birte, født den 5.-7.-1960 og Inger, født den 13.-9.-1961.
K.G.K. er formand for Velling Plantage. Han overtog gården den 1.-11.-1953 fra sin
far Ernst Peder Søndergaard Kristensen, som købte den i 1927. Går den er udstykket
fra Velling Præstegård i 1922.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 15 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og løbende restaureret. Kvægstaldene er fra 1922 og 1946,
de er om- og tilbygget i 1976, længen fra 1946 er bygget af rundtømmer samlet af
tyskerne til brug ved bygning af forsvarsværker, laden fra 1946 er om og tilbygget i
1976 og maskinhuset er fra 1976. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer
og 30 stk. opdræt af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. På
gården er der 2 traktorer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og
der er anparter i Tændpibe Vindmøllelaug. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

SKRALDHEDEVEJ 17, "ELKÆR", ASTRUP, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-324529.
KARSTEN AARUP, gårdejer, født den 14.-4.-1951, søn af Ella og Svend Aarup, Vesttarp.
K.AA. har været på Riber Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården i april 1976
fra Elias Vestergaard, gårdens historie kan føres tilbage til 1651.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 9 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1938 og løbende restaureret fra 1976. Svinestaldene er fra 1978,
1981 og 1988, lade, maskinhus fra 1980 og der er gylletank samt gastæt silo. Gården
drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og 1.300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der
1 traktor, anpart i mejetærsker, 1 plansilo og kold luft tørreri. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

SKRALDHEDEVEJ 22, "NAGENGÅRD", ASTRUP, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-321544.
KRISTIAN FRYDENDAHL MIK
KELSEN, gårdejer, født den
17.-5.- 1922, søn af Karoline
Kathrine Frydendahl og Jens
Christian Mikkelsen, Ørnhøj, gift
den 24.-6.- 1949 med Helga
Juul, født den 25.-9.-1925, dat
ter af Kirstine Margrethe og
Peder Frederik Juul, Dejbjerg.
Parret har børnene: Jens Peder,
født den 19.-5.-1951, Gunner, født den 11.-12.-1953, Bent, født den 15.-1.-1955 og
Troels, født den 3.-12.-1958.
K.F.M. overtog gården den 15.-3.-1949 fra Mathilde Nielsen. Gårdens historie kan
føres tilbage til 1547.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1962, svinestald
og lade fra 1963. Gårdens besætning er på 6 ammekøer samt opdræt af racen Limou
sine. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer, 1 meje
tærsker og varm luft tørreri. Der bruges lidt maskinstation, gården drives sammen
med Klitmosevej 1, No.
STADILVEJ 2, "MELDGAARD", EJSTRUP, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335278.
ALICE JENSEN, gårdejer, født den 11.-11.-1947, datter af Gerda og Aage Mortensen,
Tæbring, gift den 7.-5.-1971 med Arne Jensen, landmand, født den 30.-9.-1942, søn af
Stinne og Søren Jensen, Velling. Parret har børnene: Kristian, født den 1.-10.-1971,
Hanne, født den 18.-1.-1975 og Karen, født den 6.-5.-1980.
A.J. er lastoptager, han har været på Riber Kjærgaard Landbrugsskole, A.J. er køk-
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Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 51 ha., heraf 11 ha. skov og eng. Der er forpagtet 10
ha.
Stuehuset er opført i 1909 og løbende restaureret. Kostald fra 1907 er ændret til
svinestald i 1985, svinestald fra 1982 er opført efter en brand, lade fra 1979 og
maskinhus fra 1973, der er udendørs kørersilo og gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt, desuden er der 10 moderfår af racen Texel.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og industrikartofler. På gården er der
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 gastæt kornsilo og 1 halmfyr. Der
bruges maskinstation til optagning af kartofler.
STADILVEJ 3, ALRUM, 6980
TIM, tlf. 97-331172.
3ENS PETER TRANKJÆR, gård
ejer, født den 13.-7.-1939, søn
af Hilda og Martin Trankjær, Al
rum.
3.P.T. driver maskinstation i for
bindelse med ejendommen og har
været på Gråsten Landbrugssko
le. Han og overtog gården d. 20.3.-1964 fra Lars Holgersen, som
byggede ejendommen som stats
husmandsbrug i 1924. Den er udstykket fra "Hustedgaarde".
Ejendomsskyld 600.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 5 ha. strandeng.
Stuehuset er opført i 1924 og løbende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra
1924, hønsehuset fra 1954 er ændret til maskinhus. Gården drives med en kvægproduk
tion på 12 årskøer og 11 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. På gården er der 2 traktorer og 1 ballepresser med vogn. Der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet.

STADILVE3 4, "VESTERGAARD",
E3STRUP, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335054.
PEDER NAGSTRUP CHRISTEN
SEN, gårdejer, født den 30.-3.1947, søn af Agnethe og Karl
Christensen, Ejstrup, gift den 15.8.-1970 med Lis Trankjær, med
hjælpende hustru, født den 31.12.-1947, datter af Anne og Kaj
Trankjær, Sdr. Nissum. Parret
har børnene: Claus, født den 23.6.-1972, Anne, født den 26.-6.1976 og Inger Marie, født den 27.-10.-1980.
P.N.C. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1970 fra
sin far Karl Christensen.
Ejendomsskyld 1.440.000. Areal 46 ha. plus 13 ha. frijord, der er 4 ha. skov og 2 ha.
eng. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1866 og restaureret senest i 1976. Kostalden fra 1912 er moder
niseret i 1972, svinestalden fra ca. 1900 er ombygget til slagtesvinestald i 1961 og
1976, lade fra 1890 er ombygget til kalvestald i 1961 og 1976, maskinhus fra 1974,
foderhus fra 1976 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 40 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres der ca.
350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og pillegræs. På
gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 plansilo, varm luft tørreri og 1
træfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
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EJSTRUP, 6950 Ringkøbing, tlf.
97-335143.
PEDER VESTERGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 24.-2.-1951,
søn af Margrethe og Harald Niel
sen, Ejstrup, gift den 2.-4.-1983
med Karen Margrethe Kjærside,
sygehjælper, født den 18.-8.-1956,
datter af Lisbeth og Jakob Kjær
side, Videbæk. Parret har børne
ne: Michael, født den 27.-2.-1977,
Lars, født den 6.-11.-1981 og
Kim, født den 4.-10.-1984.
P.V.N. har været på Riber Kærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården i januar
1978 fra sine forældre, Margrethe og Harald Nielsen, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55 ha., heraf 4,5 ha. skov og 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1956 og løbende restaureret. Svinestaldene er fra 1956, 1979 og
1983, maskinhus fra 1980. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der
produceres ca. 1000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og industrikartofler. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandings
anlæg og 2 gastætte siloer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

STADILVEJ 7, "NYGAARD", ALRUM, 6980 TIM.
JENS CHRISTIAN HUSTED HOLGERSEN, gårdejer, omtales under Stadilvej 10.
J.C.H.H. overtog gården i foråret 1983 fra Englsbach.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og restaureret i 1986/87. Staldbygningen fra 1878 er
ændret til pelserri og garage i 1986/87, der er bygget 4 minkhaller fra 1985 til 1988.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 500 tæver. Den drives sammen med
Stadilvej 10.
STADILVEJ 8 er sammenlagt med Stadilvej 10.
På gården er der et stuehus fra 1858 som løbende er restaureret. Svinestald fra 1920
er ændret til maskinhus i 1983. Gården drives sammen med Stadilvej 10.
STADILVEJ 9, ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97-331170.
HENNING DALSGAARD, landmand, født den 16.-1.-1940, søn af Jenny og Jens Chri
stian Dalsgaard Jensen, Alrum.
H.D. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1964 fra sin
far Jens Christian Dalsgaard Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 17,8 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. Der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1939 og løbende restaureret. Ko og svinestald samt lade er til
bygget i 1967 og 1988, maskinhuset er fra 1970. Gården drives som alsidig landbrug
med en kvægproduktion på 18 årskøer, 21 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, svine
produktionen er på 10 årssøer og der produceres ca. 150 slagtesvin årligt. På gården
er der 2 traktorer, 1 mejetærsker ogl lagersilo. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
STADILVEJ 10, "HUSTED", ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97-331207.
JENS CHRISTIAN HUSTED HOLGERSEN, gårdejer, født den 22.-4.-1941, søn af Anne
Kirstine og Peder Husted Holgersen, Alrum, gift den 16.-5.-1964 med Esther Jensen,
medhjælpende hustru, født den 2.-5.-1943, datter af Emma og Sigfred Jensen, Hee.
Parret har børnene: Helle, født den 2.-11.-1964 og tvillingerne Anette og Berit, født
den 4.-10.-1967.
J.C.H.H. har været på Fjordvang Landbrugsskole, han overtog gården den 15.-5.-1964
fra sin far Peder Husted Holgersen, nuværende ejer er 5. generation på gården.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 42 ha., der er 3 ha. skov.
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svinestald fra 1958 er ændret til kalvestald i 1976 og foderhus er fra 1977, der er
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer
og 90 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 malkestald, 1 lagersilo
og varmluft tørreri. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælper på gården, der bruges
lidt maskinstation, gården drives sammen med Stadilvej 7 og 8.

STADILVEJ 14, "ØSTER DALS
GAARD", ALRUM, 6980 TIM,
tlf. 97-331258.
LEIF NIELSEN, gårdejer, født
den 5.-9.-1943, søn af Elisa og
Niels Nielsen, Alrum, gift den
16.-5.-1969 med Ninna Jørgensen,
assistent, født den 8.-9.-1943,
datter af Kirstine og Laurids
Jørgensen, Troldhede. Parret har
børnene: Tommy, født den 11.11.-1969 og Jesper, født den
6.-11.-1973.
L.N. overtog gården den 1.-2.-1969 fra Lars Dalsgaard.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 68,5 ha. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1960 og løbende restaureret. Kostaldene er fra 1934 og 1960,
lade fra 1934, maskinhus fra 1988, værksted og garage fra 1960, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer af racen Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 2 traktorer, automatisk
EDB-styret kraftfodringsanlæg og plan silo. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
STADILVEJ 16, "VESTER DALSGAARD", ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97-331463.
SVEND E. JAKOBSEN, gårdejer, født den 24.-9.-1946, søn af Petra Botilte og Jens
Ole Jakobsen, Sædding, gift den 21.-6.-1969 med Inger Østergaard Jacobsen, hjemme
hjælper, født den 14.-6.-1950, datter af Ragnhild Margrethe og Anders Jacobsen,
Fjæltring. Parret har børnene: Jens Arne, født den 22.-10.-1970, Henriette, født den
7.-11.-1971, Annemette, født den 31.-12.-1972 og Ole, født den 26.-8.-1980.
S.E.J. overtog gården i juli 1984 fra Kreditforeningen Danmark.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 34 ha., heraf 4 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført i 1985. Svinestaldene er fra 1963, lade fra 1935 er ændret til
pelsrri i 1985/86, maskinhuset er fra 1975, der er bygget minkhal fra 1984 til 1988 og
der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1200 stk. årligt,
desuden er der en bestand på 500 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn og eksportkartofler. På gården er der 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, eget
anlæg med tilhørende maskiner til blanding af minkfoder, 1 plansilo, varm luft tørreri
og 1 varme genvindingsanlæg til stuehuset fra frysehuset. Der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.

STADILVEJ 17, ALRUM, 6980
TIM, tlf. 97-331286.
VERNER NYGAARD, chauffør,
født den 31.-8.-1935, søn af Dag
ny og Jens Nygaard, Alrum. V.N.
har børnene: Flemming, født den
17.-12.-1964 og Jens, født den
10.-6.-1975.
V.N. arbejder for MD-Food, han
har været på Lægaard Landbrugs
skole. Han overtog gården i no
vember 1962 fra sin far, Jens
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Ejendomsskyld 350.000. Areal 9 ha., heraf 1 ha. skov. Jorden er lejet ud.
Stuehuset er over 100 år gammelt og løbende restaureret. Ko- og svinestald er ændret
til svinestald i 1970, lade fra 1950 og maskinhus fra 1975. På gården er der 4
traktorer.

STADILVEJ 19, "SØNDERGAARD",
ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97331219.
AAGE MIKKELSEN, gårdejer,
født den 20.-6.-1936, søn af An
ne og Søren Mikkelsen, Alrum,
gift d. 22.-5.-1971 med Irene
Olesen, lærer, født den 28.-11.1937, datter af Viola og Martin
Olesen, Sdr. Lem. Parret har bør
nene: Søren Martin, født d. 19.3.-1972 og Poul Erik, født den
18.-3.-1976.
AA.M. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra sin
far, Søren Mikkelsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 24,5 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1860 og gennemrestaureret fra 1970 til 1989. Ko- og svinestald
fra 1922 er tilbygget i 1969, laden er restaureret i 1968, maskinhuset er fra 1973 og
der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 20 ung
dyr og 8 slagtekalve af blandet race, desuden produceres der 180 slagtesvin årligt. På
gården er der 2 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og 1 lagersilo. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
STADILVEJ 20, "LYSTGAARD", ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97-331195.
SIGNE KRESTINE PEDERSEN, gårdejer, født den 31.-12.-1909, datter af Agustine og
Jens Pedersen, Alrum.
S.K.P. overtog gården i februar 1955 fra sin far Jens Pedersen, som overtog den i
1902, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Areal 17,4 ha., heraf 5 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført i 1856 og løbende restaureret. Ko- og svinestald er fra 1910 og
lade fra 1914. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer og 6 ungdyr af
racen Jersey. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

STADILVEJ 21, "SØNDERGAARD",
ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97331302.
OLE OG LAURITS BORUP, gård
ejere. O.B. er født den 29.-12.1942 og L.B. er født den 12.-5.1939, de er sønner af Rose og
Hans Christian Borup, Alrum.
Begge brødre har været på Lægaard Landbrugsskole. De overtog
gården den 1.-10.-1972 fra deres
far, Hans Christian Borup. Går
den drives som I/S Borup af de 2
brødre.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 29,7. ha., heraf 2 ha. tørveeng.
Stuehueset er opført i 1956. Ko- og svinestald samt lade er fra 1964, maskinhuse fra
1954 og 1973 og der er højsilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 18 årskøer, 25 ungdyr og 9 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er
på 15 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97331116.
30RN NYBORG 3ENSEN, gård
ejer, født den 15.-4.-1939, søn
af Karen og Lars Peder 3ensen,
Fausing, gift den 11.-7.-1964
med Inger 3ensen, lærer, født d.
3.- 11.-1942, datter af Katrine
og 3ohannes 3ensen, Resen. Par
ret har børnene: Flemming, født
den 1.-8.-1965, Karen, født den
27.- 8.-1968, Connie, født den
20.-11.-1969 og Preben, født den 27.-3.-1974.
3.N.3. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1964 fra
Signe Madsen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 35 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Kostalden er fra 1963, ungdyrstald fra 1976, svinestald fra
1932 er ændret til kalvestald i 1982, lade fra 1979, maskinhus fra 1975 og der er gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 50 ungdyr og 80 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er
der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 rundballepresser, automatisk
kraftfodringsanlæg, 1 lagersilo, varm luft tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskin
station.
STADILVE3 24, "NØRGAARD",
ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97-331218.
SVEND TRANK3ÆR, gårdejer,
født den 25.-9.-1947, søn af Gunhilde og Martin Trankjær, Alrum,
gift den 28.-7.-1979 med Ebba
Carstensen, assistent, født den
30.- 4.-1947, datter af Minna og
Hans Christian Carstensen, Gram.
Parret har børnene: Martin, født
den 28.-6.-1980, Christian, født
den 6.-5.-1982 og Tove, født den
29.- 12.-1983.
S.T. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra sin
far, Martin Trankjær.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 5,5 ha. eng og 0,5
ha. skov.
Stuehuset er opført i 1987. Sostald og lade er fra 1978, ny svinestald i 1981,
maskinhuset fra 1983 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70
årssøer, der produceres ca. 1.450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og fabrikskartofler. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, automatisk vådfodringsanlæg og 1 gastæt kornsilo. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

STADILVE3 28, ALRUM, 6980 TIM, tlf. 97-331094.
THORVALD LARSEN, gårdejer, født den 1.-5.-1926, søn af Marianne og Christian
Mouritsen Larsen, Tim, gift den 12.-5.-1951 med Maren Hounisen, medhjælpende hu
stru, født den 16.-5.-1924, datter af Sidsel og Christian Gjelstrup Hounisen, Alrum.
Parret har børnene: Kristian, født den 4.-3.-1953, Preben, født den 28.-7.-1954,
Connie, født den 18.-11.-1955, Bodil, født den 13.-11.-1957 og Finn, født den
20.-2.-1964.
T.L. overtog gården i april 1951 fra sin svigermor Sidsel Hounisen, som købte den
sammen med sin mand i 1901. Ejendomsskyld 820.000. Areal 27,8.
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Stadilvej 28's stuehus er ca. 150
år gammelt og løbende restaure
ret. Ko- og svinestald samt ma
skinhus og hønsehus er fra 1964,
lade fra 1927. Gården drives
som alsidigt landbrug med en
kvægproduktion på 17 årskøer,
25 ungdyr og 8 slagtekalve af
racen RDM, svineproduktionen
er på 8 årssøer, der produceres
ca. 150 slagtesvin årligt. På går
den er der 2 traktorer, 1 van
dingsmaskine og 1 lagersilo. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
STADILVEJ 34, "PRÆSTEGAARDEN", STADIL, 6980 TIM, tlf.
97-331149.
JØRGEN MADSEN OLESEN, for
pagter, født den 29.-9.-1933, søn
af Marie og Marius Olesen, Al
rum, gift den 3.-9.-1960 med Kir
sten Marie Jespersen, husmor og
kirkesanger, født den 5.-11.-1936,
datter af Jenny og Jesper Jesper
sen, Fjaltring. Parret har børne
ne: Birgitte, født den 12.-8.-1961,
Knud, født d. 24.-5.-1963, Mej
ner, født d. 18.-3.-1965, Marianne, født d. 21.-3.-1968 og Jenny, født d. 16.-3.-1971.
J.M.O. har været på Borris Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Stadil
Mejeri, været i bestyrelsen for Vestjysk Mejeriselskab og har været i Sognerådet for
Stadil Kommune. Han forpagtede gården den 1.-4.-1960.
Areal 30 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1961 og løbende restarueret. Kostalden fra 1961 er ændret til
ungdyrstald i 1975, da der blev bygget ny kostald, lade fra 1961 og maskinhus fra
1964. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 1
traktor, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

STADILVEJ 37, "KOLBYGAARD",
STADIL, 6980 TIM, tlf. 97331047.
ANDERS KJELDSEN AARUP,
gårdejer, født den 28.-4.-1946,
søn af Frida og Mads Aarup,
Stadil, gift den 28.-2.-1970 med
Birgit Nielsen, kontorassistent,
født den 10.-3.-1950, datter af
Ellen og Erik Nielsen, Tim. Par
ret har børnene: Tina, født den
5.-8.- 1970, Michael, født den
18.-5.- 1972, Mads, født d. 23.10.-1978 og Martin, født den 7.-10.-1982.
A.K.AA. har været i repræsentantskabet for DLG og medlem af regnskabsudvalget.
Han overtog gården den 1.-1.-1970 fra sin mor Frida Aarup.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1906 og løbende restaureret. Kostald, svinestald og lade er fra
1906, svinestalden er tilbygget i 1976 og maskinhuset er fra 1977. Gården drives med
en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Plantepro-
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duktionens salgsafgrøder ærter, raps og frøgræs. På gården er der 2 traktorer, 1 van
dingsmaskine, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
STADILØVEJ 1, FUGLBJERG, 6980 TIM, tlf. 97.331009.
KNUD EGON JEPSEN, gårdejer, født den 22.-9.-1939, søn af Helga og Harald Jepsen,
Vester Tim, gift den 6.-6.-1963 med Else Rejkjær, medhjælpende hustru, født den
19.-7.-1941, datter af Nanna og Ingvard Rejkjær, Tim. Parret har børnene: Erik, født
den 8.-2.-1964, Bente, født den 6.-10.-1965 og Jens, født den 12.-4.-1971.
K.E.J. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1963 fra
Arnold Smedegaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen
købte i 1896.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1'977. Kostalden er fra 1964, maskinhuset fra 1969, foderhus fra
1975 og der er 2 gylletanke samt både indendørs og udendørs køresiloer. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. På
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 roeoptager med tank,
1 minilæsser, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Gården drives sammen med sønnen Erik
Jepsen, Stadiløvej 3.
STADILØVEJ 3, FYGLBJERG, 6980 TIM, tlf. 97-331473.
ERIK JEPSEN, gårdejer, født den 8.-2.-1964, søn af Else og Egon Jepsen, Fuglbjerg,
bor sammen med Ingrid Sørensen, ekspeditrice, født den 18.-1.-1967, datter af Karen
og Iver Sørensen, Holmsland.
E.J. arbejder som landbrugsmedhjælper, han har været på Lægaard og Bygholm land
brugsskoler. Han overtog gården den 1.-4.-1988 fra Kristian Susgaard Nielsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 33,5 ha.
Stuehuset er opført i 1893 og løbende restaureret. Kostald, svinestald og lade er fra
1893, svinestalden er tilbygget i 1976 og maskinhuset er fra 1971. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. Gården drives
maskinmæssigt sammen med faderens ejendom, Stadiløvej 1.

STADILØVEJ 4, "SKADBORG",
FUGLBJERG, 6980 TIM, tlf. 97331205.
EGON PEDERSEN, gårdejer,
født den 18.-12.-1937, søn af
Maren og Jens Peder Pedersen,
Opsund, gift den 30.-11.-1963
med Tove Smedegaard Jensen,
husmor, født den 13.-11.-1940,
datter af Anne Katrine og Carl
Ove Jensen, Brejning. Parret har
børnene: Carsten, født d. 5.12.- 1964 og Lisbet, født den 18.-5.-1970.
E.P. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1963, fra
Aksel Pedersen. Gården er en gammel slægtsgaard, som har været i familiens eje
siden 1893. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 1 ha.
mose og eng.
Stuehuset er opført i 1974 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1951, svinestaldene er fra 1936 og 1976, lader fra 1864 og 1976 og maskinhus fra 1952, der er uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer samt opdræt af
blandet race, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
de er raps. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vaningsmaskine, 1 tårnsilo
og varm luft tørreri, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
STADILØVEJ 5, FUGLBJERG, 6980 TIM, tlf. 97-331203.
HANS PEDER HUSTED PEDERSEN, gårdejer, født den 10.-01.-1925, søn af Ane og
Holger Husted Pedersen, Fuglbjerg, gift d. 9.-1.-1960 med Eva Andreasen, medhjælp-
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datter af Kirstine og Osvald An
dreasen, Lergrav. Parret har bør
nene: Holger, født den 19.-4.1961, Christian, født den 16.12.-1963 og Anni, født den 2.5.-1967.
Hans P.H. Pedersen har været
på Borris Landbrugsskole. Han
overtog gården d. 1.-4.-1960 fra
sin far Holger Husted Pedersen,
nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 2.640.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er opført i 1979. Ko- og svinestald er fra 1939, fedestalde fra 1971 og
1977, laden er ca. 100 år gammel og maskinhus fra 1963. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og pillegræs. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 automatisk vådfod
ringsanlæg og 1 gastæt kornsilo. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

STADILØVEJ 12, VESTERAGER,
6980 TIM, tlf. 97-331051.
SVEND ANDERSEN, gårdejer,
født den 14.-6.-1936, søn af
Astrid og Osvald Andersen,
Vesterager, gift den 5.-12.-1959
med Karla Lauersen, husmor og
sygehjælper, født den 20.-6.-1939,
datter af Margrethe og Marius
Lauersen, Vedersø. Parret har
børnene: Karsten, født d. 17.-8.1960, Margrethe, født den 28.-

1.-1963 og Henriette, født den 4.-7.-1969.
S.A. har været på Lægaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1963 fra sin
far, Osvald Andersen. Gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og løbende restaureret. Kostalden fra 1955 er ændret til
svinestald i 1972/73, samme år blev der bygget ny svinestald, der blev bygget endnu
en svinestald i 1976, lade fra 1865 og maskinhus fra 1936. Gården drives med en
svineproduktion på 40 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, hvede og rug. På gården er der 1 traktor, 1 meje
tærsker, 2 lagersiloer og varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

STADILØVEJ 17, VESTERAGER,
6980 TIM, tlf. 97-331359.
KNUD STOUGAARD, husmand,
født den 5.-9.-1924, søn af Kir
stine og Niels Christian Stou
gaard, Stadilø, gift den 14.-4.1949 med Maren Mortensen, hus
mor, født den 14.-4.-1922, dat
ter af Elisa og Niels Christian
Mortensen, Brunbjerg. Parret har
sønnen Niels Christian, født d.
8.- 12.-1953.
K.S. overtog gården den 1.-8.-1956 fra Peder Hounsgaard.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 6 ha. Jorden er udlejet.
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150 år gammel.

STADILØVEJ 19, VESTERAGER,
6980 TIM, tlf. 97-331304.
SØREN STEFFENSEN, gårdejer,
født den 1.-6.-1947, søn af Ane
Kirstine og Johannes Steffensen,
Vesterager, gift den 11.-6.-1988
med Vita Steiner, rengøringsassi
stent, født den 27.-6.-1959, dat
ter af Christa Steiner og Anton
Thomsen, Esbjerg. Parret har
børnene: Carina, født den 6.-1.1979, Dennis, født den 27.-8.-1981 og Chrestina, født den 1.-10.-1989.
S.S. overtog gården den 15.-4.-1977 fra sin far Johannes Steffensen, som købte gården
i 1937. Ejendomsskyld 460.000. Areal 7,2 ha. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Kostald og lade samt maskinhus er
fra 1977 og svinestald fra 1900. Gården drives med en kvægproduktion på 11 årskøer,
9 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres der 60 slagtesvin årligt.
På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg og 1 lagersilo.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

STADILØVEJ 21, STADILØ, 6950 RINGKØBING.
NIELS PEDER PEDERSEN, husmand, født den 9.-6.-1923, søn af Anna Marie og Peder
Christian Pedersen, Stadilø, gift den 22.-5.-1953 med Else Kirstine Jensen, hjemme
hjælper, født den 17.-7.-1928, datter af Augusta og Alfred Jensen, Vester Tim. Parret
har børnene: Erik, født den 3.-7.-1953, Henning, født den 22.-11.-1954, Anna Marie,
født den 6.-3.-1956 og Jonna, født den 8.-10.-1960.
N.P.P. overtog gården den 1.-11.-1960 fra sin far, Peder Christian Pedersen. Gården
har været i familiens eje gennem længere tid.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 14 ha.. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret. Ko- og svinestald har samme
alder som stuehuset og laden er fra 1920.

STADILØVEJ 29, "FJORDVANG",
STADILØ, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-339591.
NIELS CHRISTIAN MORTENSEN,
gårdejer, født den 6.-3.-1964, søn
af Frida og Aksel Mortensen,
Stadil, bor sammen med Jeannette Stubkjær Andersen, syerske,
født den 25.-3.-1967, datter af
Henny og Jørgen Andersen,
Herning.
N.C.M. har været på Borris og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-4.-1986 fra Henning Andersen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 47 ha., heraf 1 ha. tørvegrave og beplantet dæmning.
Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er omkring 100 år gammel og restaureret i 1984. Kostalden er ca. 50 år
gammel og ændret til skrabeægsproduktion i 1987, svinestalden fra 1965 er også æn
dret til ægproduktion i 1987, maskinhuset er fra 1976. Gården drives med en skrabe
ægsproduktion, der er 4.400 æglæggende høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, ærter og raps. På gården er der 1 traktorer, automatisk fodringsanlæg, auto
matisk båndindsamler af æg og automatisk vandingsanlæg, der er 1 plansilo, varm luft
tørreri og 1 halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

-329-

STADILØVEJ 31, STADILØ, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-339036.
CARLO MADSEN, gårdejer, født
den 12.-12.-1940, søn af Anne og
Niels Schmidt Madsen, Stadilø,
gift den 21.-9.-1968 med Karen
Kirstine Andersen, medhjælpende
hustru, født den 27.-7.-1943, dat
ter af Johanne og Hans Ander
sen, Egtved. Parret har børnene:
Hanne, født den 10.-4.-1970,
Henrik, født den 22.-1.-1972,
Allan, født den 26.-10.-1975 og Ole, født den 14.-8.-1977.
C.M. overtog gården i august 1968 fra sin far Niels Schmidt Madsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er lejet 2 ha.
Stuehuset er restaureret og tilbygget i 1978. Kostalden fra 1940 er senere tilbygget,
svinestalden fra 1962, ungdyrstalden er fra 1974, lade og maskinhus fra 1977, kornsilo
fra 1969, der er inden- og udendørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 36 årskøer, 60 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, der produ
ceres desuden ca. 400 slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer, 1 vandings
maskine, varm luft tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
STADILØVEJ 35, "ENGMARKSGAARD", STADILØ, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-339767.
BERNHARD ANDERSEN, gårdejer,
født den 10.-10.-1939, søn af
Olga og Kristian Andersen, Rak
lev, gift den 15.-6.-1968 med
Bente Tølbøll Sørensen, medhjæl
pende hustru, født den 22.-5.1947, datter af Inger og Kristian
Sørensen, Gåsetofte. Parret har
børnene: Anne Mette, født den

10.-3.-1969 og Marianne, født den 7.-10.-1970.
B.A. har været på Høng Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1987 fra
Holger Thaysen.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 57 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1877 og løbende restaureret. Svinestaldene er fra 1954 og 1979,
desuden er der en ældre bygning, maskinhuset fra 1972 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 1.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården er der
4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.
STAMPEVEJ 1, "NØRGAARD",
ØSTER NO, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-330023.
MARY LAURIDSEN, gårdejer,
født den 25.-9.-1930, datter af
Johanne og Niels Peder Iversen,
Vedersø, gift den 28.-4.-1953
med Jens Christian Lauridsen,
gårdejer, født den 26.-1.-1926,
søn af Sine og Peder Lauridsen,
Øster No. Parret har børnene:
Gitte, født den 15.-11.-1956,
Lise, født den 14.-4.-1960 og Hanne, født den 23.- 11.-1961.
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bestyrelsen for landboforeningen og i bestyrelsen for Ringkøbingegnens Mejeriselskab.
Han overtog gården i foråret 1954 fra sin far, Peder Lauridsen, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i familiens eje i 1896.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og restaureret senest i 1974. Kostalden fra 1938 er ændret
til svinestald i 1980, svinestalden er fra 1964, lade fra 1938 og maskinhus fra 1968.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og industrikartofler samt pillegræs. På gården er der 2
traktorer og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet og der er
en svigersøn som deltidsmedhjælp.

STAMPEVEJ 4, "PRINSENSGAARD", NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330126.
HENNING NIELSEN, gårdejer, født den 6.-10.-1941, søn af Kartrine og Ejner Nielsen,
Grønbjerg, gift den 27.-10.-1969 med Sonja Kirstine Jespersen, husmor, født den
21.-2.-1946, datter af Ninna og Jakob Jespersen, Borris. Parret har børnene: Kjeld,
født den 7.-10.-1974 og Jan, født den 2.-11.-1978.
H.N. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1967 fra
Svend Aage Krogsgaard.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 19 ha. Der er lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført efter en brand i 1980. Svinestaldene er fra 1970, 1977, 1980 og
1982, lade fra 1980, maskinhus fra 1978 og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 140 årssøer, der produceres ca. 2.800 salgtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 1 traktor og automatisk
vådfodringsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
STAMPEVEJ 5, NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330099.
PREBEN PEDERESN, fiskeriejer, født den 4.-2.-1939, søn af Emma og Poul Pedersen,
Struer, gift den 9.-6.-1962 med Tove Burkvard Priis, medhjælpende hustru, født den
29.-4.-1939, datter af Lilly og Henning Priis, Glyngøre. Parret har børnene: Charlotte,
født den 3.-12.-1962, Henrik, født den 31.-10.-1965 og Pernille, født den 22.-6.-1979.
P.P. overtog gården den 1.-7.-1963 fra Alfred Sørensen. De oprindelige bygninger på
ejendommen, som stammer fra 1800, er frasolgt i 1972/73.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 13,8 ha., der er frasolgt 2,5 ha., der er tilplantet 4,5
ha. og der er 2 ha. til dambrug. Resten af jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1964, restaureret og tilbygget i 1974. Klækkehuset er fra 1984
og maskinhus fra 1964. Gården drives med et dambrug, hvor der produceres 25.000.000
æg og 2.500.000. stk. yngel. På gården er der 4 traktorer, desuden er der maskiner til
et moderne dambrug. Dambruget kører i samdrift med Foss Dambrug i Hover og Fonnesbæk Dambrug i Ikast samt Hvolby Dambrug i Vemb.
STAMPEVEJ 6, "NO STAMPE",
NO, 6950 RINGKØBING, tlf.97330007.
KNUD STAMPE, gårdejer, født
den 21.-9.-1930, søn af Ane Ka
trine og Peder Christian Stampe,
No.
K.S. er kasserer i Menighedsrå
det, han er kirkegårdsmedhjælper
og har været på Lægaard Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-11.-1961 fra sin far, Pe
der Christian Stampe, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1883. Gården er en gammel
stampemølle og oprettet i 1771, den blev nedlagt i 1900.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 53,5 ha., heraf 4 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1935 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1913, svinestald
fra 1927, laden fra 1866, desuden er der møllehus og beboelse fra 1866. Gårdens
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besætning er på 20 ammekøer og 10 ungdyr af racen Hereford. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter, raps og pillegræs. På gården er der 1 traktor, træfyr og
elværk som drives af turbiner. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
STAMPEVEJ 9, "BRANDBAKKEN",
NO, 6950 RINGKØBING, tlf. 97330085.
NIELS ERIK NIELSEN, gårdejer,
født den 18.-10.-1935, søn af
Katrine og Ejner Nielsen, Grøn
bjerg, gift den 22.-12.-1962 med
Inger Marie Jensen, medhjælpen
de hustru, født den 29.-10.-1943,
datter af Jenny og Aage Jensen,
Hanning. Parret har børnene:
Dorthe, født den 9.-2.-1966,
Jonna, født den 18.-9.-1967 og Aage, født den 17.-3.-1972.
N.E.N. arbejder som driftleder ved omlastningsstationen, han har været på Fyns Stifts
Husmandsskole og overtog gården den 15.-11.-1962 fra Johan Pedersen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 21,8 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 2 ha. eng. Der er
lejet 1 ha.
Stuehuset er opført i 1879 og tilbygget i 1971 og renoveret i 1977. Kostald af ældre
dato er renoveret i 1967/68, spaltestald fra 1977, lade fra 1961, foderhus fra 1975,
maskinhus fra 1974 og der er indendørs køresilo. Gårdens besætning er på 20 amme
køer af racen Simmentaler samt opdræt, der sælges dels til avl og slagtning. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården er der 2 traktorer og auto
matisk vandingsanlæg. Der bruges en del maskinstation til markarbejdet.

STAUNINGVEJ 1, "STORE ULFKÆR", NØRBY, 6940 LEM, tlf.
97-341015.
KATHRINE LOMBORG NIELSEN,
kontorassistent, født den 23.-2.1963, datter af Inga og Peder Ni
elsen, Nørby, gift den 1.-10.-1988
med Anton Andersen Kirkegaard,
maskinarbejder, født den 23.-9.1963, søn af Vitta og Thorvald
Kirkegaard, Ringkøbing.
K.L.N. overtog gården den 1.10.-1988 fra sine forældre Inga
og Peder Nielsen, nuværende ejers bedsteforældre købte gården i 1932. Gårdens
historie kan føres tilbage til 1683.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 38,5 ha. Der er bortforpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i \37(>l77. Kvægstalde af ældre dato, lade fra 1973 og maskinhus
fra 1954. Gården drives udelukkkende med planteproduktion bestående af korn og raps.
På gården er der 2 traktorer og andel i Ulfkjær Vindmøllelaug. Der bruges lidt ma
skinstation.

STORE KJÆRGÅRDSVEJ 25, "STORE KJÆRGÅRD", LEM, 6940 LEM, tlf. 97-341104.
POUL RYSHOLT POULSEN, gårdejer, født den 15.-2.-1917, søn af Oline og Kristian
Poulsen, Sindal, gift den 16.-11.-1946 med Inger Henning, født den 20.-12.-1927 død i
december 1988, datter af Agnes og Niels Henning, Bække. Parret har børnene: Lene,
født den 18.-9.-1947, Margit, født den 9.-2.-1951, Erik, født den 31.-3.-1955, Henning,
født den 5.-9.-1961 og Mogens, født den 9.-3.-1963.
P.R.P. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959 fra
Aksel Muldbjerg.
Areal 33 ha., heraf tilkøbt 30 ha. plantage, der er frasolgt 4 ha. Der er forpagtet 9
ha.
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S tuehuset er opført i 1877/78. Kvægstald, svinestald og lade er af ældre dato. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps, peberrod og pillegræs. På gården
er der 3 traktorer, 1 sprinkler vandingsanlæg, 1 kornsilo, 1 korntørreri og 1 halmfyr.
Der er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
SVINGELVEJ 4, "SVINGEL", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333228.
ERIK NIELSEN, gårdejer, født den 15.-10.-1929, søn af Margrethe og Milter Nielsen,
Vester Tim, gift den 12.-2.-1950 med Ellen Lauersen, husmor og rengøringsassistent,
født den 22.-2.-1931, datter af Kirsten Marie og Kristian. Peder Lauersen, Stadil.
Parret har børnene: Birgit, født den 10.-3.-1950, Jørgen, født den 16.-4.-1952, Gurli,
født den 3.-8.-1957 og Dorit, født den 6.-11.-1964.
E.N. er madudbringer, han har været medlem af menighedsrådet. Han overtog gården
den 1.-5.-1951 fra sin far Milter Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1888.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 11 ha. skov og mose.
Stuehuset er opført i 1971. Kostalden er fra 1961, svinestald fra 1965 og maskinhus
fra 1969. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 2 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 lagersilo og 1 træfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
SVINGELVEJ 5, "GRAVERSGAARD", STADIL MEJERIBY, 6980 TIM, tlf. 97-331010.
ARNE NIELSEN, gårdejer, født den 7.-3.-1942, søn af Signe og Poul Nielsen, Stadil
Mejeriby, gift den 29.-3.-1969 med Grete Dalby, medhjælpende hustru, født den
21.-3.-1947, datter af Dagmar og Kresten Dalby, Mejerup. Parret har børnene: Steen,
født den 9.-4.-1970 og Torben, født den 5.-8.-1974.
A.N. har været på Kærhave Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1969 fra sin
far, Poul Nielsen. Ejendomssyld 1.200.000. Areal 41 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1975, det gamle stuehuse er ca. 200 år gammelt. Kostalden er
fra 1928, lade fra 1890 er ændret til kostald i 1972, svinestald fra 1951 og lade fra
1982. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 3
traktorer og der bruges en del maskinstation.

SVINGELVEJ 7, "GRAVERSGAARD", STADIL MEJERIBY, 6980 TIM, tlf. 97-331131.
JØRGEN AARUP, gårdejer, født den 15.-6.-1943, søn af Danna og Mads Dalsgaard
Aarup, Vedersø, gift den 4.-11.-1967 med Ingrid Graversgaard, rengøringsassistent,
født den 13.-11.-1946, datter af Ingeborg og Eli Graversgaard, Stadil Mejeriby. Parret
har børnene: Bjarne, født den 11.-4.-1971 og Keld, født den 23.-3.-1974.
J.AA. har været på Lægaard og Vejlby Risskov Landbrugsskoler. Han overtog gården i
oktober 1976 fra sin kones bror, Svend Graversgaard, nuværende ejer er 3. generation
på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha. Der er lejet 33 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og løbende restaureret. Svinestaldene er fra 1920, 1962 og
1977, maskinhus fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
produceres ca. 1400 slagtesvin og resten sælges som smågrise. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plan
silo og 1 kold luft tørreri. Gården drives sammen med Tim Kirkevej 78.

SVINGELVEJ 9, "KORSHOLM",
STADIL, 6980 TIM, tlf. 97-331467.
MOGENS VESTERGAARD NIEL
SEN, gårdejer, født den 1.-9.1953, søn af Margrethe og Ha
rald Nielsen, Hee, gift den 8.7.-1987 med Gitte Aaberg, be
skæftigelsesvejleder, født d. 8.7.-1957, datter af Laura og Hel
ge Aaberg, Hee. Parret har bør
nene: Lone, født den 27.-9.-
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M.V.N. overtog gården den 15.-8.-1983 fra Alfred Korsholm.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 30,5 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1797 og restaureret i 1979. Svinestaldene er fra 1954, 1976 og
1979, maskinhuset er fra 1964 og laden er af ældre dato, der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 1 traktor, der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

SØGÅRDVEJ 6, "SØGAARD",
TIM KIRKEBY, 6980 TIM, tlf.
97- 333197.
ERIK MØLLER, landmand, født
den 14.-4.-1943, søn af Janne og
Erling Møller, Holmsland, gift
den 24.-1.-1965 med Elna Ander
sen Viborg, overassistent, født
den 23.-3.-1945, datter af Mari
anne og Magnus Andersen Viborg,
Holmsland. Parret har børnene:
Henrik, født den 17.-3.-1965,
Bodil, født den 19.-5.-1966 og Flemming, født den 11.-11.-1967.
E.M. overtog gården den 1.-9.-1965 fra Kristian Skannerup.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 25,3 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., der er 9 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1857 og løbende restaureret. Ko- og svinestald fra 1934 er til
bygget i 1976 og laden er fra 1934. Gården drives med en ammekobesætning på 15
ammekøer plus opdræt af racen Hereford, desuden er der 5 årssøer og der produceres
ca. 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo og 1 varm luft tørreri. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
SØGÅRDVEJ 8, "VESTER SØ
GAARD", TIM KIRKEBY, 6980
TIM, tlf. 97-333602.
LEO HALKJÆR, gårdejer, født
den 7.-12.-1960, søn af Vera og
Ejvind Halkjær, Tim Kirkeby, bor
sammen med Maja Mortensen, ad
vokat sekretær, født den 13.-9.1964, datter af Gunhild og Jør
gen Mortensen. Parret har søn
nen Henrik, født den 10.-3.-1987.
L.H. er specialarbejer på Tim
Maskinfabrik. Han overtog gården den 1.-12.-1986 fra John Jespersen.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 33 ha., heraf 13 ha. eng og skov.
Stuehuset er opført i 1974. Kvægstaldene er fra 1957 og 1976, laden er fra 1976. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt, desuden er der 3 ammekø
er, det er krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. På gården
er der 1 traktor og 1 mejetærsker. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

SØGÅRDVEJ 10, "BAKKEGAARD", TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333250.
EJVIND HALKJÆR, gårdejer, født den 23.-10.-1934, søn af Alma og Theodor Halkjær,
Husby, gift den 2.-10.-1960 med Vera Bendtsen, husmor, født den 15.-4.-1938, datter
af Karen og Laurids Bendtsen, Stadil. Parret har børnene: Leo, født den 7.-12.-1960,
Marianne, født den 3.-9.-1962, Emil, født den 1.-6.-1964 og Birte, født d. 28.-1.-1967.
E.H. overtog gården den 1.-11.-1964 fra Aksel Bak.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 1 ha. skov. Der er
lejet 7 ha.
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dre dato det er moderniseret i
1964. Kostalden er fra 1973, ung
dyrstald fra 1978, samme år
blev den gamle svinestald tilbyg
get, laderne er fra 1910 og
1980. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer og
60 ungdyr af racen SDM, svine
produktionen er på 4 årssøer og
der produceres ca. 80 slagtesvin
årligt. På gården er der 2 traktorer og 1 bobcat. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SØNDERLAND 2, HOVERGAARDE, 6971 SPJALD, tlf. 97348096.
HENRY VIND KRISTENSEN,
gårdejer, født den 8.-6.-1933, søn
af Karen og Kristian Kristensen,
Hvingel, gift den 4.-12.-1959
med Anna Margrethe Madsen,
husmor, født den 20.-8.-1931,
datter af Marie og Knud Madsen,
Staby. Parret har børnene: Bjar
ne, født den 11.-4.-1961, Bente,
født d. 5.-6.-1963, Birgit, født
den 3.-8.-1967 og Valter, født den 20.-10.-1969.
H.V.K. og sønnen Bjarne driver maskinstation fra ejendommen.
H.V.K. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården i 1959, da den blev
udstykket fra "Hovergaarde" som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og løbende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra
1959, ko- og svinestald er ændret til svinestald i 1972, maskinhus fra 1983. Gården
drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården, der drives som maskinstation, er
der 5 traktorer, 4 bigballe- og rundballepressere, 1 gummiged, 1 rendegraver, 1 roe
optager med tank, 1 finsnitter, 1 skærlægger, gyllevogne og gyllenedfælder samt
staldgødningsspredere. Der er 2 heltids og deltids medhjælpere.

SØNDERLAND 9, "KROG", SØN
DERLAND, 6971 SPJALD, tlf.
97-348057.
JENS FJORDSIDE, gårdejer,
født den 2.-8.-1940, søn af Ka
ren Sand og Viggo Fjordside, Sønderland, gift den 25.-7.-1964
med Emma Jakobsen, hjemmehjæl
per, født den 27.-1.-1942, datter
af Laura og Henry Jakobsen,
Borris. Parret har børnene: Lau
ra, født den 8.-6.-1965, Marie,
født den 14.-1.-1968 og Viggo,
født den 23.-11.-1973.
J.F. er lagerarbejder ved Korn- og foderstoffirmaet i Spjald, han har været på Borris
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1964 fra sin far, Viggo Fjordside.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. hede, skov og eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1900 og tilbygget i 1971. Kostalden er fra 1963, kalvestald fra
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traktor.
SØRUPHUSVEJ 2, "SKOVGAARD", SDR. ESP. 6980 TIM, tlf. 97-333214.
KRISTIAN NIELSEN, gårdejer, født den 24.-1.-1925, søn af Sine og Jørgen Nielsen,
Sdr. Esp, gift den 25.-5.-1960 med Annalise Jensen, husmor, født den 26.-12.-1941,
datter af Emma og Agner Jensen, Sdr. Esp. Parret har børnene: Birgit, født den
28.-10.-1960, Inger, født den 5.-2.-1963 og Karsten, født den 13.-4.-1968.
K.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1953 fra sin
far, Jørgen Nielsen, som byggede ejendommen fra 1915 til 1917.
Ejendomsskyld 850.000. Arel 47 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1915 og løbende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra
1917 og tilbygget i 1971, maskinhuset er fra 1989. Gården drives med en kvægproduk
tion på 14 årskøer, 20 ungdyr og 7 slagtekalve af racen RDM, der produceres ca. 200
slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer af racen Simmentaler. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, korn og industrikartofler. På gården er der 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 lagersilo, kold luft tørreri og 1 træfyr. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.

SØRUPVEJ 3, "BJERREHUS", 6980 TIM, tlf. 97-333040.
ANETTE MUNKHOLM OG GUNNER ANDERSEN. G.A. er fisker og født d. 2.-7.-1962,
søn af Birthe og Stig Andersen, Holmsland, gift den 25.-11.-1983 med Anette
Munkholm Andersen, født den 25.-11.-1953, datter af Helene Munkholm og Thorkild
Andersen, Ringkøbing. Parret har datteren Bolette, født den 9.-3.-1985.
Parret overtog gården den 15.-4.-1987 fra Andreas Eskildsen.
Areal 6,5 ha., heraf 1 ha. hede og juletræskultur.
Stuehuset er af ældre dato. Ko og svinestald er ændret til svinestald og bruges nu til
heste og får, maskinhuset er af nyere dato. Gårdens besætning er på 15 moderfår af
racen Islandske, der er 1 hoppe og 1 hingst, det er Islændere,de bruges som avlsdyr.
På gården er der 1 traktor og der er 1 deltids medhælper.

SØRUPVEJ 5, "SKOVVANG",
6980 TIM, tlf. 97-333366.
MADS BROGAARD, gårdejer,
født den 23.-2.-1925, søn af Ma
ren og Peder Brogaard, Nr. Esp,
gift den 27.-11.-1952 med Anna
Nørgaard, husmor, født d. 8.-4.1931, datter af Krestine og An
ders Nørgaard, Madum. Parret
har børnene: Niels Peder, født
den 2.-2.-1955, Mary Krestine,
født den 12.-12.-1956, Britta,
født den 15.-12.-1958 og Lisa, født den 1.-11.-1968.
M.B. byggede gården som statshusmandsbrug i 1955, da den blev udstykket fra
"Timgaard".
Ejendomsskyld 470.000. Areal 16,7 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1955 og løbende restaureret. Ko- og svinestald samt lade er fra
1955. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetærsker.

TARPGÄRDEVEJ 3, "MELDGAARD", MULDBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-348115.
ERNST KNUDSEN, gårdejer, født den 4.-10.-1923, søn af Sine og Peter Knudsen,
Grønbjerg, gift den 17.-9.-1960 med Kirstine Pilgaard Kristensen, medhjælpende
hustru, født den 26.-2.-1935, datter af Julia og Kresten Kjærgaard Kristensen,
Brejning. Parret har børnene: Per, født den 23.-12.-1960, Gitte, født d. 18.-2.-1962,
Inger, født d. 27.-4.-1965, Jette, født d. 14.-7.-1966 og Lone, født d. 11.-10.-1970.
E.K. overtog gården den 15.-1.-1972 fra Johan Iversen. Ejendomsskyld 1.450.000. Areal
39 ha., heraf 4 ha. kulgrave og beplantning.
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1923 og restaureret i 1977. Ko
stald og lade er fra 1976, svinestald fra 1978 og maskinhus fra
1967, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion
på 26 årskøer, 30 ungdyr og 13
slagtekalve af racen SDM. På
gården er der 3 traktorer, 1 ren
degraver og 1 lagersilo. Der bru
ges maskinstation til en del af
markarbejdet.
TARPGÅRDEVEJ 3, "MELDGAARD", MULBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-348115.
INGER PILGAARD KNUDSEN, gårdejer, født den 27.-4.-1965, datter af Kirstine og
Ernst Knudsen, Muldbjerg, gift den 17.-3.-1990 med Flemming Skovdal Hansen, chauf
før, født den 18.-2.-1966, søn af Aase og Iver Hansen, Thyregod. Parret har sønnen
Hans, født den 1.-12.-1989.
F.S.H. har været på Grindsted Landbrugsskole. I.P.K. har været på Ladelund og Riber
Kjærgaard landbrugsskoler. Hun overtog gården den 1.-4.-1990 fra sin far Ernst
Knudsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 39 ha.
Gården er beskrevet ovenfor og I.P.K. forventer en produktion på 46 årskøer samt
opdræt og en produktion af slagtesvin på ca. 700 stk. årligt.
TARPGÅRDEVEJ 4, "ØSTERGAARD", MULDBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-348192.
KLAUS ØSTERGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 23.-2.-1956, søn af Ruth og
Mikael Østergaard Kristensen, Muldbjerg, gift den 20.-6.-1981 med Dorthe Mikkelsen,
medhjælpende hustru, født den 9.-8.-1958, datter af Anita og Kristian Mikkelsen,
Hover. Parret har børnene: Kristoffer, født den 6.-11.-1982 og Jesper, født den
21.-10.-1984.
K.Ø.K. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården i august
1982 fra sin far, Mikael Østergaard Kristensen.
Areal 42 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og løbende restaureret. Kostalden er fra 1974, kvægstalde
fra 1988 og 1923, maskinhus fra 1958 og foderhuse fra 1979 og 1989, der er 2 gylle
tanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 90
ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer, 1 lagersilo og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation.

TARPGÅRDEVEJ 5, "STORE
TARP", MULDBJERG, 6971
SPJALD, tlf. 97-348160.
SØREN TARP SØRENSEN, gård
ejer, født den 27.-10.-1948, søn
af Rigmor og Rudolf Sørensen,
Muldbjerg.
S.T.S. har været på Riber Kjær
gaard Landbrugsskole. Han over
tog gården i oktober 1974 fra sin
far Rudolf Sørensen.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
43 ha., heraf 1,5 ha. skov og
hede. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og løbende restaureret. Kvægstaldene er fra 1978, 1979 og
1988, maskinhus fra 1965, foderhus fra 1983, der er 2 gylletanke og 1 indendørs køre
silo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 120 ungdyr og 40 slagte
kalve af racen Jersey. På gården er der 4 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, auto-
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Der er en fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.
TARPGÄRDEVEJ 7 "BAKKEGAARD", MULDBJERG, 6971
SPJALD, tlf. 97-348173.
BJARNE VORGOD KRISTENSEN,
gårdejer, født den 17.-3.-1946,
søn af Erna og Otte Kristensen,
Knoldeflod, gift den 3.-2.-1968
med Margit Kirstine Christensen,
husmor, født den 28.-6.-1949,
datter af Anna og Jens Christen
sen, Nordenskov. Parret har bør
nene: Mogens, født den 20.-3.1969, Vivian, født den 27.-2.-1971 og Jan, født den 2.-1.-1976.
B.V.K. er pedel ved Hover Skole. Han overtog gården d 24.-8.-1989 fra Leif Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 19 ha. Der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1950 og restaureret og tilbygget i 1978. Kostalden er fra 1950,
ungdyrstald fra 1980, svinestald fra 1974, lade fra 1958 og maskinhus fra 1970, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen Jersey, desuden produceres der 1.000 slagtesvin årligt, der er en
ammeko besætning på 8 ammekøer, 5 ungdyr og 6 slagtekalve af racen Limousine. På
gården er der 2 traktorer, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

TARPGÅRDEVEJ 11, "LILLE TARP", MULDBJERG, 6971 SPJALD, tlf. 97-348113.
EGON KYNDE JENSEN, gårdejer, født den 25.-5.-1944, søn af Karen og Niels Jensen,
Muldbjerg, gift den 18.-5.-1972 med Jenny Olesen, medhjælpende hustru, født den
9.-9.-1945, datter af Annina og Niels Christian Olesen, Sdr. Røjklit. Parret har
børnene: Trine, født den 20.-11.-1972, Mads, født den 22.-3.-1975, Anne Mette, født
den 2.-4.-1984 og Niels Peder, født den 12.-11.-1985.
E.K.J. overtog gården den 1.-3.-1972 fra sine forældre, Karen og Niels Jensen, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1919.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 47 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og løbende restaureret. Kostald og lade er fra 1900, heste
stald fra 1929 og maskinhus fra 1955. Gården drives med en kvægproduktion på 20
årskøer og 15 ungdyr af racen DRK, desuden er der 4 heste af Fjordracen. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer og der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
TARPVEJ 2, "HOUNSGAARD",
TARP, 6990 ULFBORG, tlf. 97331262.
ANDERS SUSGAARD NIELSEN,
gårdejer, født den 17.-8.-1932,
søn af Ane og Niels Susgaard Ni
elsen, Staby, gift den 19.-11.-1960
med Herdis Rømer, medhjælpende
hustru, født den 31.-10.-1937,
datter af Nanna og Jens Rømer,
Holmsland. Parret har børnene:
Jette, født den 14.-9.-1961,
Jørgen, født den 6.-7.-1963 og Nanna, født den 6.-10.-1967.
A.S.N. har været på Lægaard Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen i landbofor
eningen og kontrolforeningen. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra Niels Christian
Larsen.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 30 ha. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er ca. 130 år gammel og løbende restaureret. Kostalden er fra 1974, svine
stald og hestestald er ombygget til fedesvin i 1980, laden er ca. 130 år gammel,
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kvægproduktion på 42 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, der er en
slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og 1 plansilo. Der er 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
TARPVEJ 7, "KROGGAARD", TARP, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331223.
PREBEN TRANKÆR, gårdejer, født den 27.-7.-1960, søn af Lilly og Tjalmer Trankær,
Vedersø, gift den 11.-5.-1985 med Lajla Christensen, rengøringsassistent, født den
29.-1.-1961, datter af Ketty og Villy Christensen, Staby. Parret har børnene: Heine,
født den 10.-9.-1981 og Maibrit, født den 5.-11.-1985.
P.T. har været på Borris og Lægaard landbrugsskoler. Han overtog gården den 12.4.-1983 fra Arne Kamp.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 31 ha., heraf 4 ha. eng. Der er lejet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og løbende restaureret. Kostald og lade er fra 1800,
kostalden fra 1972 er moderniseret i 1986 og ungdyrstald er fra 1976 og maskinhus fra
1980, der er både inden- og udendørs køresiloer samt der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer, 70 ungdyr af racen SDM, desuden er der 5 mo
derfår af racen Gotlandsk pels. På gården er der 3 traktorer og 1 rundballepresser.
Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.

TARPVEJ 9, "TARPGAARD", TARP, 6990 ULFBORG.
JENS ULRIK TARPGAARD, omtales under Tarpvej 11-13.
J.U.T. overtog gården den 1.-1.-1988 fra Hans Thesbjerg.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og løbende restaureret. Kostald og lade er ældre bygninger
og maskinhuset er fra 1950. Gården drives sammen med Tarpvej 11 og 13.
TARPVEJ 10, TARP, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331240.
ALFRED PEDER JAKOBSEN, husmand, født den 30.-5.-1913, søn af Mette Kirstine og
Nikolaj Karl Jakobsen, Staby, gift i 1941 med Marie Pedersen, født den 17.-2.-1917,
datter af Maren og Karl Pedersen, Staby. Parret har børnene: Kaja Merete, født den
21.-1.-1946 og Alex Asker, født den 29.-10.-1948.
M.P. døde den 23.-2.-1983. A.P.J. overtog gården den 1.-11.-1959 fra sin halvbroder
Kristian Jakobsen.
Ejendomsskyld 280.000. Areal 4,6 ha., der er frasolgt 3,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1877 og restaureret i 1974. Ko- og svinestald er fra 1877 og
lade fra 1935.
TARPVEJ 11-13, "TARPGAARD",
TARP, 6990 ULFBORG, tlf. 97331383.
JENS ULRIK TARPGAARD,
gårdejer, født den 1.-9.-1951,
søn af Dagny og Marius Tarpgaard, Tarp, gift den 12.-5.-1978
med Mette Bæksgaard Slot, syge
hjælper, født den 31.-7.-1955,
datter af Olga og Svend Slot,
Hvingel. Parret har børnene:
Svend, født den 23.-2.-1980 og
tvillingerne Dorte og Lise, født den 27.-8.-1982.
J.U.T. har været på Riber Kærgaard Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Ringkøbing-Ulfborg Landboforening. Han overtog gården d. 1.-5.-1976 fra sin far, Marius
Tarpgaard, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i familiens eje i 1860.
Ejendomsskyld 3.750.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Det gamle stuehus er opført i 1860 og løbende restaureret, nyt stuehus er fra 1977.
Kostalden er fra 1978, ungdyrstald fra 1974, svinestald fra 1937 er ændret til kalve
stald i 1979, lade fra 1905 er ændret til kalvestald i 1984, maskinhus fra 1985 og
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produktion på 108 årskøer, 130 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 malkestald, 1 automatisk edbstyret kraftfodreanlæg, 1 rundballe
presser, 1 roeoptager, 1 rendegraver, 1 lagersilo, varm luft tørreri og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælper på
gården, som drives sammen med Tarpvej 9.
TARPVEJ 12, TARP, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331182.
Laurids Thesbjerg, gårdejer, født den 4.-3.-1952, søn af Maren og Valdemar Thesbjerg,
Tarp, gift den 3.-8.-1979 med Karen Marie Hansen, sygeplejerske, født den
24.-12.-1952, datter af Mary og Arne Hansen, Husby. Parret har børnene: Søren, født
d. 7.-2.-1980, Metter, født den 6.-7.-1982 og Lene, født den 26.-8.-1986.
L.T. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1977
fra sin far, Valdemar Thesbjerg, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom
i familiens eje i 1907.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 41 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 4 ha. plantage. Der
er lejet 8 ha.
Det gamle stuehus er opført i 1860, et nyt stuehus er fra 1956 og løbende restaureret.
Kostalden er fra 1978, lade fra 1920, maskinhus fra 1987 og foderhus fra 1980, der er
indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 55 årskøer,
70 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
På gården er der 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 malkestald, automatisk EDBstyret
kraftfoderanlæg, 1 lagersilo og varm luft tørreri. Faderen hjælper til med driften, og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
TARPVEJ 14, "TREKRONER",
TARP, 6990 ULFBORG, tlf. 97331315.
KARL KRISTIAN HANSEN, gård
ejer, født den 19.-10.-1931, søn
af Maren og Hans Kristian Han
sen, (Baunbæk), Tarp, gift den
14.-11.-1957 med Ellen Fogh,
husmor, født den 22.-8.-1936,
datter af Karen og Søren Fogh,
Ginnerup. Parret har børnene:
Lars, født den 24.-6.-1955, Helle,
født den 3.-1.-1959 og Søren, født den 21.-12.-1963.
K.K.H. er udlært tømrer, han er nu pedel ved Stadil Skole og har været på Lægaard
Landbrugsskole. Begge ægtefæller har været i bestyrelsen for Husmandsforeningen.
Gården blev overtaget den 15.-7.-1957 fra Marie og Jens Nielsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 10,1 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha., der er 1 ha. plantage.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt, det er tilbygget i 1966 og løbende restaureret. Koog svinestald samt lade er ca. 200 år gammel, nyere svinestald fra 1960 og maskinhus
fra 1988. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 80 stk. årligt, desuden er der
er 1 ammeko, 2 ungdyr og 2 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. På gården er der 1 traktor og 1 træfyr. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

TARPVEJ 16, TARP, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331256.
OLE CHRISTIAN OLESEN, gårdejer, født den 6.-7.-1932, søn af Marie og Marius
Olesen, Stadil, gift den 27.-9.-1957 med Irma Susgaard Nielsen, født den 8.-6.-1928,
datter af Ane og Niels Susgaard Nielsen, Staby. Parret har børnene: Bent, født den
29.-9.-1961, Lene, født den 12.-3.-1965 og Mona, født den 5.-9.-1970.
O.C.O. har været i bestyrelsen for Struer-Hurup Andelsslagteri og været i bestyrelsen
for Arinco. Han overtog gården den 1.-9.-1957 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 32 ha. Der er forpagtet 3 ha.
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1850 og løbende restaureret. Koog svinestald er fra 1964, lade
fra 1923 og maskinhus fra 1970.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 18 årskøer, 25 ungdyr
og 9 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres der ca. 300
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er raps. På
gården er der 1 traktor og 1
tårnsilo. Der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet.

TIM KIRKEVEJ 4 "SVENSGAARD",
TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333286.
MARTIN RIIS, gårdejer, født den
8.-2.-1941, søn af Asta og Adolph Emil Riis, Tyholm, gift den
15.-6.-1968 med Anne Marie
Hebsgaard, husmor, født d. 6.-1.1943, datter af Agnes og Niels
Hebsgaard, Hvidbjerg. Parret har
børnene: Tina, født den 19.-2.1970, Eva, født den 15.-1.-1977
og Ulrik, født den 1.-6.-1985.
M.R. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Arinco, i kredsledelsen for DLG Nordvest og
har været medlem af Menighedsrådet ved Tim sogn. Han overtog gården d. 29.-5.1972
fra Aksel Svensgaard.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 83 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 25 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1911 og løbende restaureret. Kostald og svinestald er fra 1966,
de er genopført efter en brand, ungdyrstald fra 1974, laden fra 1966 er tilbygget i
1978 og maskinhuset er fra 1973, der er indendørs køresiloer og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 130 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. På gården er der 5
traktorer og 1 lagertank. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet. Gården drives sammen med Holstebrovej 107 og 124.
TIM KIRKEVEJ 6, "GAARDSTEDHUS", ØSTER TIM, 6980 TIM,
tlf. 97-333011.
JENS KAST, landmand, født den
13.-5.-1913, søn af Mette og
Anders Kast, Øster Tim.
J.K. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården i
sommeren 1954 fra sin far An
ders Kast.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 8
ha., der er frasolgt 6 ha.
Stuehuset er af ældre dato. Koog svinestald er fra 1905 og lade fra 1935. Gårdens besætning er på 4 årskøer og 3
slagtekalve af racen RDM, desuden produceres der ca. 70 slagtesvin årligt. På gården
er der 1 traktor og 1 plansilo. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

TIM KIRKEVEJ 8, "KOGSGAARD, ØSTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333090.
JENS OLE STEEN, tandlæge, født den 20.-4.-1941, søn af Nancy Betty og Erik Franz
Steen, Kgs. Lyngby, gift den 16.-4.-1973 med Kirsten Saxfelt, tandlæge, født den
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Rudolf Saxfeld. Parret har børne
ne: Nikolaj Jesper, født den 3.8.-1972, Mikkel Kristian, født
den 28.-3.-1974 og Marie-Louise,
født den 29.-12.-1981.
Jens O. Steen overtog gården d.
15.-10.-1971 fra Anna Nielsen.
Ejendomsskyld 770.000. Areal
15,3 ha., heraf 2 ha. skov og 1,5
ha. mose. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført omkring
1852 og restaureret i 1977, ko
stald og svinestald fra 1852 blev
ændret til beboelse i 1977 og
1989. Laden er af ældre dato og
maskinhuset er fra 1961. På gården er der 1 traktor.

TIM KIRKEVEJ 11, "NYBO",
TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333101.
KAJ SIG LARSEN, entrepenør,
født den 12.-10.-1943, søn af
Else og Jens Christian Larsen,
Vedersø, gift den 30.-9.-1967
med Ebba Aas Højer, medhjæl
pende hustru, født den 27.-5.-1948,
datter af Gerda og Ejner Aas
Højer, Hvingel. Parret har børne
ne: Erik, født den 1.-2.-1968 og
Kari, født den 30.-9.-1969.
K.S.L. driver virksomhed som
entrepenør og kloarkmester, han overtog gården i januar 1977 fra Emil Taulborg.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 16,8 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret i 1980. Kostald, svinestald og lade er fra
1929, staldbygningerne er ændret til pelseri og tørreri, 5 minkhaller er bygget i
perioden 1981-1988 og der er gylletank. Gården drives som minkfarm med en bestand
på 750 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 2 traktorer,
1 rendegraver og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.
TIM KIRKEVEJ 12, "STORE
BROGAARD", TIM KIRKEBY,
6980 TIM, tlf. 97-333838.
ERIK NØRSKOV OLESEN, gård
ejer, født den 22.-10.-1943, søn
af Ninna Nørskov og Holger Ole
sen, Mejdal, gift den 17.-1.-1970
med Karen Marie Holm Iversen,
kontorassistent, født den 10.-12.1949, datter af Maren og Knud
Iversen, Idom. Parret har børne
ne: Lone, født den 13.-5.-1972,
Per, født den 24.-11.-1975 og Jens, født den 8.-9.-1980.
E.N.O. er specialarbejder, han har været på Vejlby Landbrugsskole og overtog gården
den 1.-12.-1988 fra Niels Jespersen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 31 ha., heraf 9 ha. eng og skov. Der er lejet 45 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og restaureret i 1985. Avlsbygningerne består af en
maskinhal. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter
og raps. På gården er der 2 traktorer. I maskinhallen er der komplet værksted for
reparation af markvandingsanlæg og salg af disse under fabrikatet Stenumat.
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VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97333015.
HANS ERIK DANIELSEN, gårdejer,
født den 4.-9.-1947, søn af Sofie
og Kristian Danielsen, Højer,
gift den 6.-7.-1972 med Lisbeth
Krogsgaard, lærer, født den 25.1.- 1951, datter af Else og Poul
Krogsgaard, Spøttrup. Parret har
børnene: Lars, født den 11.-12.1978, Søren, født den 16.-11.1980, Signe, født den 26.-9.-1982 og Niels, født den 27.-11.-1984.
H.E.D. har været på Ribe Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-1.-1975
fra Harly Wounlund, på gården er der et gammelt fredet voldsted.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 96 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 30 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1785 og restaureret i 1987. Kostald fra 1972, kviestald fra 1975,
gol- og kalvestald er fra 1979 og foderhus fra 1977, der er inden og udendørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 110 årskøer, 120 ung
dyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og korn. På gården er der 5 traktorer, I mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 malke
stald og 1 halmfyr. Der er 2 faste medhjælpere og der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet. Gården drives sammen med Lindholmvej 5.
TIM KIRKEVEJ 39, "NØRGAARD",
VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97333153.
ANDREAS NYGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født den 21.-3.-1914,
søn af Mette Katrine og Ole
Nygaard Pedersen, Madum, gift
den 2.-12.-1951 med Ane Marie
Lystbæk Andersen, medhjælpende
hustru, født den 7.-3.-1927, dat
ter af Else og Christian Lystbæk
Andersen, Tim. Parret har børne
ne: Kirsten, født den 16.-2.den 6.-8.-1956, Peder, født den
20.-9.-1958 og død den 20.-6.-1979, Else, født den 7.-10.-1962 og Jens, født den
10.-11.-1965.
A.N.P. overtog gården den 1.-11.-1951 fra Kirsten Holm Nørgaard.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 5,2 ha., der er 20,4 ha. skov og
hede.
Stuehuset er opført 1800 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1955,
maskinhus 1963 og lade 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægpro
duktion på 14 årskøer, 18 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er
på 5 årssøer og der produceres 80 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og sønnen Jens hjælper til på
deltid.
TIM KIRKEVEJ 43, "VESTER NØRGAARD", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333172.
JOHANNES PEDERSEN, gårdejer, født den 5.-5.-1923, søn af Marianne og Ole Peder
sen, Vedersø, gift den 9.-9.-1952 med Kirsten Marie Nørgaard, medhjælpende hustru,
født den 8.-10.-1932, datter af Kirstine og Laurids Brink Nørgaard (stedfar Otto
Poulsgaard), Vester Tim. Parret har børnene: Anna, født den 9.-6.-1954, Bent, født
den 16.-3.-1958 og Lisbeth, født den 13.-2.-1964.
J.P. overtog gården den 1.-9.-1952 fra sin svigermor og dennes mand, Kirstine og Otto
Poulsgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng.
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"Vester Nørgaard"s stuehus er
omkring 100 år gammelt og lø
bende restaureret, kostald opført
1972, hvor også laden blev om
bygget, svinestalden fra 1940 er
udvidet i 1960. Gården drives
med en kvægproduktion på 18
årskøer, 18 ungdyr og 10 slagte
kalve af racen RDM og der pro
duceres ca. 200 slagtesvin årligt.
Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til en del af markarbej
det. Sønnen Bent ejer en mink
farm på 2 minkhaller, besætningen er på 200 tæver, den er beliggende på ejen
dommen.
TIM KIRKEVEJ 62, "GL. PRÆSTEGAARD", VESTER TIM, 6980
TIM, tlf. 97-333548.
KNUD BACH, gårdejer, født den
16.-11.-1952, søn af Anna og Po
ul Bach, Vester Tim, gift den
13.- 5.-1978 med Anette Høj Jør
gensen, butiksassistent, født den
29.- 5.-1954, datter af Krista og
Anders Jørgensen, Kloster. Parret
har børnene: Mona, født den 31.5.-1977, Maja, født den 31.-1.1980, Bjarne, født den 24.-7.-

1986 og Nina, født den 20.-3.-1989.
K.B. overtog gården den 1.-1.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation,
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 53,3 ha., heraf 12 ha. skov og hede samt 10 ha. eng.
Der er lejet 19 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1983, gården brændte i 1910/11, kostalden fra
1911 er ændret til ungdyrstald i 1979, ny kostald opført 1979, hestestald og lade er
fra 1910, hestestalden er ændret til svin i 1960, maskinhus er opført 1971 og der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 55 ungdyr og slagtekalvene sælges, alle af racen RDM. Planteproduktionenss salgsafgrøder er græs til grønt
piller, ærter og raps. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet. Faderen er deltids medhjælper.

TIM KIRKEVEJ 64, "LUNDSGAARD", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333245.
HENNING SKARREGAARD, husmand, gift i 1960 med Gerda Jakobsen. Parret har
datteren Anna Marie.
H.S. er ansat ved læplantning under Hedeselskabet. Han overtog gården i februar 1960
fra Kristian Bank Jakobsen.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 4,5 ha. eng.
Stuehuset er af ældre dato og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er af
ældre dato og maskinhuset er fra 1985. Gården drives med en svineproduktion på 6
årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer og 3
slagtekalve af Jerseykrydsninger. Planteproduktionenss salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TIM KIRKEVEJ 78, "SDR. SKARREGAARD", VESTER TIM, 6980 TIM.
JØRGEN AARUP, gårdejer, omtales under Svingelvej 7.
J.AA. overtog gården i 1974 fra Tage Skarregaard.
Areal 25 ha.
Stuehuset er opført for omkring 100 år siden, kostald og svinestald er fra 1952 og
maskinhus 1985. Gården drives sammen med Svingelvej 7.
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TIM KIRKEVEJ 80, "NR. SKARREGAARD", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333005.
ELSE MARIE TANG JENSEN, gårdejer, født den 28.-11.-1958, søn af Vera Tang og
Svend Aage Jensen, Ølstrup, gift den 29.-9.-1979 med Hans Peter Jensen, gårdejer,
født den 5.-2.-1955, søn af Anne Marie og Egon Jensen, Ølstrup. Parret har børnene:
Bjørn, født d. 29.-11.-1982, Jane, født den 3.-12.-1986 og Jimmi, født d. 20.-8.-1988.
H.P.J. har været på Lægård Landbrugsskole 2 gange.
E.M.T.J. overtog gården den 31.-12.-1987 fra Ejler Christiansen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 53 ha., der er 7,5 ha. skov med fredskovpligt.
Stuehuset er opført 1957 og løbende restaureret, kostald opført 1957, kalvestald og
foderhus 1985 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 57 års
køer og 73 ungdyr, alle af blandet race. Planteproduktionenss salgsafgrøde er korn.
Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
skoledreng til hjælp.

TIM KIRKEVEJ 88, "SMEDEGAARD", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333565.
HENNING PETERSEN, faglærer, født den 4.-12.-1941, søn af Tyra og Thomas
Petersen, Nr. Felding, gift den 22.-6.-1963 med Elna Madsen, frisør, født den 22.-12.1943, datter af Ingrid og Johannes Madsen, Holstebro. Parret har børnene: Thomas,
født den 14.-12.-1963 og Lars, født den 9.-7.-1966.
H.P. er faglærer på teknisk skole i Holstebro. Han overtog gården den 1.-12.-1988 fra
Jens Thomsen.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 28,5 ha., heraf 14 ha. eng, skov, mose og hede. Desuden
er der udlejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1903, restaureret og tilbygget i 1970, kostald opført 1967, svinestald og lade 1913, minkhal 1989 og der er gylletank. Gården drives som minkfarm
med en bestand på 470 tæver. Der er 1 traktor.
TIM KIRKEVEJ 90, "LOMBORG", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333147.
NIELS E.
NØRGAARD, gårdejer,født den 29.-6.-1914, søn af Ane og Laurids Nør
gaard, Tim, gift den 22.-10.-1944 medMarie Nielsen, født den 7.-3.-1921, datter af
Magda og
Peder Nielsen, Madum.Parret har børnene: Henning, født den 30.-10.-1948,
Ella, født den 9.-6.-1951, Bente,født den 30.-4.-1955, Arnt, født den 4.-11.-1959,
Linda, født den 30.-11.-1962 og Tove, født den 22.-1.-1964.
N.E.N. overtog gården den 1.-9.-1944 fra Morten Lomborg.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 20 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostald og svinestaid er ca. 100 år
gammel, laden har samme alder og er tilbygget i 1959, maskinhuset er fra 1962. På
gården er der 1 traktor, lagersilo og varm lufts tørreri.
TIM KIRKEVEJ 92, "ØSTER NØRGAARD", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333218.
PREBEN NØRGAARD, gårdejer, født den 9.-9.-1939, søn af Erna og Vagn Nørgaard,
Vester Tim, gift den 2.-7.-1966 med Bodil Jørgensen, lærer, født den 2.-7.-1943,
datter af Johanne og Gunnar Jørgensen, Madum. Parret har børnene: Ketty, født den
12.-6.-1967, Mette, født den 25.-8.-1970 og Lotte, født den 8.-4.-1975.
P.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1963 fra sine
forældre, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1868.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 3 ha. eng og 3 ha.
skov. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1868, restaureret og tilbygget efter en brand i 1888, 2 kalvestalde
fra 1934 er moderniseret i 1976, hvor der også blev bygget kartoffelhus, lade og
maskinhus er fra 1975 og der er gylletank. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 140 stk. af blandet race. Planteproduktionenss salgsafgrøder er spisekartofler,
industrikartofler, raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 kartoffel
lægger, 1 kartoffeloptager og 1 kartoffelsorteringsanlæg.

TORSTEDVEJ 27, "ØSTERGAARD", TORSTED, 6973 ØRNHØJ, tlf. 97-386181.
NIELS HALD, gårdejer, født den 19.-8.-1944, søn af Elvira og Jens Hald, gift den
25.-10.-1969 med Annelise Thrane, medhjælpende hustru, født den 28.-10.-1947, datter
af Ingrid og Leif Thrane, Seest. Parret har børnene: Christina, født den 12.-12.-1970,
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Britta, født den 23.-6.-1973, Lin
da, født den 3.-3.-1975, Tanja,
født den 30.-8.-1976, Diana, født
den 18.-12.-1978 og Laila, født
den 4.-4.-1981.
Annelise Thrane er uddannet sy
gehjælper.
Niels Hald har været på Dalum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-4.-1969 fra Holger
Bach.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal
71,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha.,
der er 5 ha. skov og mose. Desuden er der forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1935 og restaureret og tilbygget i 1980, kostald opført 1974,
spaltestalde til ungdyr 1980, maskinhus 1977 og tilbygget 1986, foderhuse er opført
1976 og 1978, desuden er der 2 gylletanke og indendørs køresiloer. Gården drives med
en kvægproduktion på 80 årskøer, 120 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 4 moderfår af racen Texel og der er 1 pony. Planteproduktionenss salgsafgrøder
er ærter og byg. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 snittevogn,
1 kraft- og grovfoderanlæg, lagersilo, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er 1
fodermester.
TORSTEDVEJ 29, "SOLHJEM",
TORSTED, 6973 ØRNHØJ, tlf.
97-386175.
KRISTIAN KJÆRGAARD, gårde
jer, født den 28.-6.-1917, søn af
Ingeborg og Kr. Hansen Kjærgaard,
Tim, gift den 17.-5.-1942 med
Signe Søndergaard, husmor, født
den 5.-2.-1918, datter af Anne
og Peder Søndergaard, Ølstrup.
Parret har 7 børn.
K.K. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården i april 1942 fra Harald Olsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret og tilbygget i 1970, kostald, svinestald og
lade er fra 1953, maskinhus 1981. Gårdens besætning er på 1 årsso og der produceres
ca. 20 salgtesvin. Planteproduktionenss salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 2
traktorer, lagersilo, gastæt silo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

TORSTEDVEJ 31, "HORSEBJERG",
TORSTED, 6973 ØRNHØJ, tlf.
97-333249.
ERNST CHRISTENSEN, landmand,
født den 2.-9.-1934, søn af Olga
og Magnus Christensen, Vinding,
gift den 17.-12.-1966 med Gun
hild Andersen, husmor og syge
plejerske, født den 26.-4.-1943,
datter af Olga og Henrik Ander
sen, Gudum. Parret har børnene:
Bodil, født den 15.-1.-1968, Han
ne, født den 2.-4.-1970, Henrik,
født den 16.-3.-1971 og Søren, født den 23.-2.-1983.
E.C. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1966 fra
Poul Jensen. Gården er udstykket som statshusmandsbrug i 1955.

-346Areal 22 ha., heraf 5,5 ha. skov og gamle grusgrave.
Stuehuset er opført 1955, kostald og svinestald er ændret til svin i 1978, ny svinestald
opført 1970, lade og maskinhus 1955. Gården drives med en svineproduktion på 15
årssøer, der produceres ca. 350 slagtesvin, desuden er der 2 årskøer og 2 slagtekalve.
Planteproduktionenss salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 lagersilo, varm lufts
tørreri og træfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORSTEDVEJ 36, "BONDESGAARD", TORSTED, 6980 TIM, tlf. 97-333393.
PEDER FLØE NIELSEN, landmand, født den 7.-9.-1903, søn af Kistine og Kristian
Nielsen, Rind, gift den 23.-5.-1948 med Ingrid Vestergaard, husmor, født d. 3.-1.-1921,
datter af Marianne og Peder Kristian Vestergaard, Thyholm. Parret har børnene: Villy,
født den 1.-4.-1931, Kristian, født den 24.-4.-1934, Esther, født den 28.-6.-1935,
Marie, født den 9.-11.-1939, Ingrid, født den 30.-11.-1942, tvillingerne Ketty og Ag
nethe, født den 17.-7.-1949, Anny, født den 29.-9.-1953 og Tove, født d. 29.-3.-1959.
P.F.N. overtog gården den 1.-4.-1930.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 12,6 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1900, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1900 og
hønsehuset 1957.
TORSTEDVEJ 38, "PRÆSTEGAARDEN", TORSTED, 6980 TIM, tlf.
97-333427.
FLEMMING JØRGENSEN, forpag
ter, født den 25.-4.-1948, søn af
Marie og Jørgen Jørgensen, Bir
kerød, gift den 2.-8.-1969 med
Marianne Jørgensen, medhjælpende
hustru, født den 26.-7.-1947, dat
ter af Else og Lars Peter Helge
Jørgensen, Helsinge. Parret har
børnene: Mette, født den 31.-8.1971, Anders, født den 14.-8.-1974
og Klaus, født den 9.-7.-1982.
M.J. er uddannet sygeplejerske.
F.J. overtog forpagtningen den 1.-3.-1986 fra Bent Hansen. Præsteboligen fra 1872
ligger bag "Præstegaarden" og der er en hellig kilde ved boligen.
Areal, der er 30 ha. til forpagtereren, derudover er der skov og mose, som ikke er
med i forpagtning. F.J. har desuden forpagtet 10 ha. fra en naboejendom.
Stuehuset er opført 1913 og restaureret 1987, kostald opført 1971 og lade 1953.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af
racen Jersey. Der er 1 traktor og halmludningsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

TORSTEDVEJ
68, "BRÆNDGAARD", TORSTED, 6980 TIM,
tlf. 97-333336.
HENNING KRISTENSEN, gårdejer,
født den 28.-9.-1936, søn af Kir
stine og Haarkon Kristensen, Tor
sted, gift den 12.-8.-1961 med
Ane Lakkenborg Pedersen, med
hjælpende hustru, født den 13.9.-1937, datter af Anne og Ejner
V. Pedersen, Hoven. Parret har
børnene: Jørgen, født den 7.-8.1962, Kirsten, født den 12.-1.1964 og Hanne, født den 14.-11.-1966.
H.K. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1961 fra
Ejner Thuesen.
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Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 2 ha. skov og 8 ha.
eng. Desuden er der lejet 22 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, kostalden fra 1952 er ændret til
svinestald i 1978, hvor der også blev bygget farestald, svinestald, lade og maskinhus
er fra 1952. Gården drives med en svineproduktion på 85 årssøer, der sælges ca. 1.500
smågrise årligt. Planteproduktionenss salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo samt halmfyr. På ejendommen er desuden lidt
biavl.

TORSTEDVEJ 70, "ØSTER SIG",
TORSTED, 6980 TIM, tlf. 97333391.
FOLMER ANDERSEN, gårdejer,
født den 29.-9.-1941, søn af Midda og Marinus Andersen, Torsted,
gift den 29.-9.-1962 med Ingrid
Nielsen, husmor, født den 11.-3.1941, datter af Karen og Diderik
Nielsen, Torsted. Parret har bør
nene: Johnny, født den 4.-3.-1967,
Karen Marie, født den 17.-10.1968, Jens, født den 7.-2,-1973 og Peter, født den 23.-3.-1981.
F.A. er uddannet automekaniker, han har haft forretning i Torsted i 21 år. Han
overtog gården den 1.-7.-1988 fra Kresten Harpøth.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 38,9 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret og tilbygget 1980, kostald og svinestald fra
1929 er ændret til svinestald i 1980, hvor der også blev bygget slagtesvinestald, laden
er fra 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der produceres ca.
600 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer, 1 ungdyr og 2 slagtekalve af racen
Hereford. Planteproduktionenss salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 3 lagersiloer og varm lufts tørreri.
TORSTEDVEJ 72, TORSTED,
6980 TIM, tlf. 97-333649.
PEDER SVEND MORTENSEN,
pensioneret skovfoged, født den
29.- 6.-1916, søn af M. Morten
sen, Kongsø, gift den 18.-3.-1945
med Elna Hørlykke, husmor, født
den 18.-8.-1922, datter af P. Hør
lykke, Velling. Parret har børne
ne: Per, født den 22.-12.-1945 og
Jens, født den 31.-1.-1949.
P.S.M. overtog gården i 1980 fra
Tønnesen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 9,6 ha., heraf 2 ha. plantage og 4,5 ha. mose. 3 ha. er
udlejet.
Stuehuset er opført 1927 og løbende restaureret, kostald og svinestald er fra 1927 og
maskinhuset omkring 1950.

TORSTEDVEJ 73, "SIGGAARD", TORSTED, 6980 TIM, tlf. 97-333361.
FRANTZ HALD, gårdejer, født den 14.-3.-1949, søn af Elvira og Jens Hald, Torsted,
gift den 13.-5.-1978 med Anna Møller, butiksassistent, født den 3.-11.-1950, datter af
Kirstine og Erhard Møller, Ølstrup. Parret har børnene: Jens Peter, født d. 11.-2.-1984
og Maja Yvon, født den 6.-4.-1987.
F.H. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er formand for Torsted Mejerikreds.
Han overtog gården den 30.-3.-1973 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 31 ha. og desuden er der lejet 95 ha.
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"Siggaard"s stuehus er opført i
1790 og restaureret 1980, kostal
den fra 1934 er tilbygget i 1973,
ungdyrstald opført 1975, ændring
af gammel stald i 1974, kalve
stald opført 1977 og 1989, lade
1934, maskinhus 1978 og foder
hus 1976, desuden er der både
inden- og udendørs køresiloer og
gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 82 årskøer,
125 ungdyr og 45 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens
salgsafgrøder er frøgræs, hvede, ærter, raps, læggekartofler, industrikartofler og pil
legræs. Der er 6 traktorer, 3 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, 1 rundballepresser,
automatisk kraftfoderanlæg, malkeanlæg med malkemaskiner på skinner, plansilo,
varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården
er 1 fast medhjælper og 1 fodermester, maskinstation bruges til en del af markarbej
det og der er 1 skoledreng til hjælp. Gården drives sammen med Grønbjergvej 3.

TORSTEDVEJ 76, "MOESKJÆR",
TORSTED, 6980 TIM, tlf. 97333327.
HANS KRISTIAN JØRGENSEN,
gårdejer, født den 19.-6.-1923,
søn af Jørga og Peder Jørgensen,
Ballemark, gift den 19.-1.-1954
med Ingrid Jensen, medhjælpende
hustru, født den 19.-1.-1934, dat
ter af Karen og Jens Chr. Jen
sen, Tim. Parret har børnene:
Jens Peder, født den 14.-7.-1954,
Jørgen, født den 22.-10.-1958 og
Karen Marie, født den 7.-3.-1967.
I.J. er plejehjemsafløser.
H.K.J. overtog gården den 1.-1.-1954 fra Kristian Dalsgaard Christensen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 19 ha., der er udlejet 2,5 ha.
Stuehuset er ca. 130 år gammelt og restaureret flere gange, senest i 1972, kostald,
svinestald og maskinhus er fra 1925. Gården drives med en svineproduktion på 6 års
søer, der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der 2 ammekøer, 3 ungdyr
og 1 slagtekalv af blandet race. Planteproduktionenss salgsafgrøder er korn og raps.
Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TORSTEDVEJ 78, "SDR. ESP", SDR. ESP, 6980 TIM, tlf. 97-333323.
JENS JENSEN, gårdejer, født den 17.-7.-1954, søn af Ruth Fiedler og Jens Jensen,
Sdr. Esp, gift den 2.-7.-1983 med Karen Louise Rindom, lærer, født den 22.-3.-1957,
datter af Christa Maria Heuer og Andreas Rindom, Hee. Parret har sønnen Jens, født
den 9.-4.-1984.
J.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården den
1.-7.-1977 og anden halvdel den 1.-7.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 12. genera
tion på gården, i de 10 generationer har ejeren heddet Jens Jensen, den første ejer
der kendes er fra 1660.
Ejendomsskyld 4.850.000. Areal 119,5 ha., heraf 19,5 ha. skov og hede.
Stuehuset er opført 1973, 3 kvægstalde er fra 1942, spaltestald 1984, 2 svinestalde
1980 og 1988, lade 1939, foderhus 1984, desuden er der 3 indendørs køresiloer og 2
gylletanke. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 75 årskøer
og 100 ungdyr af racen RDM, svineproduktionen er på 150 årssøer, besætningen er en
avlsbesætning der sælges ca. 100 orner og 900 sopolte, 1.700 torvegrise og resten
opfedes på gården, desuden er der 3 moderfår af racen Oxforddown. Planteprodukti-
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traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og 2 fodermestre og der bruges en
del maskinstation. Gården drives sammen med Grønbjergvej 12.

TORSTEDVEJ 85, SDR. ESP, 6980 TIM, tlf. 97-333589.
AAGE BENTZEN, gårdejer, født den 18.-1.-1947, søn af Anna og Kristian Bentzen,
Sdr. Esp.
AA.B. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1977 fra
sin far, som købte den i 1936, da den blev udstykket som statshusmandsbrug fra "Vestergaard" i Sdr. Esp.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. skov. Desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, kostald og lade er fra 1936, ny ko
stald og lade 1978 samt maskinhus 1986. Gården drives med en kvægproduktion på 30
årskøer, 45 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

TORSTEDVEJ 86, "VESTERGAARD" TORSTED, 6980 TIM,
tlf. 97-333440.
JEPPE NORDETSGAARD NIEL
SEN, landmand, født den 6.-1.1947, søn af Karen og Diderik
Nielsen, Torsted, gift den 24.-6.1972 med Inga Pedersen, med
hjælpende hustru og kontorassi
stent, født den 5.-7.-1946, dat
ter af Maja og Johannes Peder
sen, Frørup. Parret har børnene:
Lars, født den 27.-11.-1972, Lone,
J.N.N. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1975 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje si
den 1907.
Ejendomsskyld 4.200.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 18 ha.
Stuehuset er opført 1952 og løbende restaureret, kostald, og lade er fra 1975, kalve
stald fra 1985, svinestalde 1970 og 1979, maskinhus 1967 og foderhus 1989, desuden er
der 2 gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 85
årskøer, 125 ungdyr og 45 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 2.600
slagtesvin årligt og der er 2 heste af Fjordracen. Planteproduktionenss salgsafgrøde er
raps. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 malkestald og automa
tisk EDB-kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der
er 1 fodermester.

TORSTEDVEJ 92, "ØSTER NORDESTGAARD", GRØNNEBY, 6980
TIM, tlf. 97-333037.
TAGE NORDESTGAARD, gårde
jer, født den 26.-8.-1937, søn af
Laura og Jens Christian Nordestgaard, Tim, gift den 6.-6.-1959
med Tove Nørgaard Thesbjerg,
husmor, født den 17.-3.-1939, dat
ter af Nanna og Niels Thesbjerg,
Hee. Parret har børnene: Mona,
født den 21.-4.-1960, Brian, født
den 29.-12.-1961 og Tanja, født
den 1.-3.-1970.
T.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1959 fra sin
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Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 49 ha., heraf 8 ha. eng, skov og mose. Desuden er der
lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1963/64, kostalden fra 1914 er tilbygget 1969,
svinestald er opført 1975, hestestald og maskinhus fra 1914 er ændret til svin i 1959,
lade opført 1916 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på 30 års
søer, der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

TORSTEDVEJ 94, "SØNDERSTGAARD", GRØNNEBY, 6980
TIM, tlf. 97-333062.
POUL KJÆR LAURSEN, gårde
jer, født den 30.-1.-1906, søn af
Kirstine og Jakob Laursen, Grøn
neby, gift den 10.-5.-1950 med
Olga Bastiane Madsen, født d.
10.-12.-1912, datter af Johanne
og Kristian Madsen, Næsbjerg.
Parret har børnene: Rita, født
den 4.-2.-1942, Kirstine, født d.
1.- 8.-1951, Jakob, født d. 15.12.-1953 og Poula, født den 21.-1.-1957. O.B.M. døde den 18.-12.-1986.
P.K.L. har været på Borris Landbrugsskole og har været sognerådsformand samt kasse
rer i Tim Kommune. Han overtog gården den 1.-11.-1931 fra sin far, som købte den i
1903.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 10 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1957 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er genop
ført efter en brand i 1957. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 400 stk.
årligt. Der er 1 lagersilo.
TORSTEDVEJ 96, "VESTER NOR
DESTGAARD", GRØNNEBY, 6980
TIM, tlf. 97-333089.
RICHARD AMSTRUP, gårdejer,
født den 21.-9.-1915, søn af Kristiane og Mads Amstrup, Bur.
R.A. overtog gården den 2.-2.1952 fra brødrene Peder og Lau
rids Kragmose Jensen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal
35,5 ha., heraf 14 ha. eng. 4 ha.
er udlejet.
Stuehuset er genopført efter en brand i 1896, kostald og lade er ligeledes genopført
efter brand i 1896, svinestald og maskinhus er fra 1926. Gårdens besætning er på 10
ammekøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsaf
grøde er rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
TORSTEDVEJ 98, "GRØNNE", GRØNNEBY, 6980 TIM, tlf. 97-333017.
BENT KJÆR LARSEN, minkavler, født den 14.-10.-1942, søn af Øllegaard og Mourids
Larsen, Grønne, gift den 17.-9.-1966 med Gudrun Poulsen, købmand, født den 3.-8.1942, datter af Signe og Andreas Poulsen, Holmsland. Parret har børnene: Pia, født
den 2.-8.-1971 og Bo, født den 10.-7.-1973.
G.P. driver købmandsforretning i Tim.
B.K.L. driver lidt maskinstation ved høst. Han overtog gården den 1.-10.-1985 fra sin
mor, nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i slægtens eje i slutningen
af 1700-tallet.
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Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret, tørrerum og pelseri fra 1986 er gen
opført efter en brand, 5 minkhaller er bygget 1981-86, lade og maskinhus fra 1986 er
også genopført efter brand. Gården drives som minkfarm med en bestand på 900 tæ
ver og desuden er der 3 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er jordbær, kål, por
rer, kartofler og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 sprinklervandingsanlæg, 1
rundballepresser og 1 almindelig presser. På gården er 1 medhjælper til pelsning og 1
medhjælper til høst.

TORSTEDVEJ 99, "GRØNNE",
GRØNNEBY, 6980 TIM, tlf. 97333086.
THEODOR LARSEN, gårdejer,
født den 1.-10.-1912, søn af Bo
dil og Thorvald Larsen, Vedersø,
gift den 7.-3.-1939 med Anne Jo
hanne Poulsen, husmor, født den
13.-3.-1916, datter af Maren og
Søren Chr. Poulsen, Madumflod.
Parret har børnene: Bodil, født
den 13.-10.-1946, Niels Jørgen,
født d. 8.-12.-1947 og Erik, født
den 29.-5.-1952. T.L. overtog gården den 1.-10.-1946 fra Johannes Kristensen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 23 ha., der er frasolgt 7 ha. og 3,5 ha. er eng.
Stuehuset er ca. 200 år gammelt og løbende restaureret, kostald opført 1855, svinestald 1860, lade 1912, garage 1964 og maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 10
moderfår, alle krydsningsdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs, raps og
byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 sprinklervandingsanlæg.
TRANMOSE 2, "TRANMOSEGÅRD", VESTTARP, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321072.
PEDER LYDERSEN, gårdejer, født den 2.-2.-1914, søn af Jutta og Jens Lydersen,
Vesttarp.
P.L. overtog gården i 1962 fra sin mor. Gården nævnes første gang i 1425, det er en
gammel slægtsgård og den nuværende ejer er 6. eller 7. generation. Chr. IV.s datter,
Anna Munk, ejede gården sammen med Mogens Ulfeldt.
Areal 88 ha., heraf 15 ha. skov. Der er udlejet 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1790, kostald, svinestald og lade er af ældre dato og om
bygget af den nuværende ejer. Gårdens besætning er på 27 ammekøer og 30 stk. op
dræt af blandet race. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbej
det.

TREHEDEVEJ 1, "NR. BROR
STRUP", NR. BRORSTRUP, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-346038.
OLUF ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 12.-9.-1934, søn af Kir
stine Louise Andersen og Marius
Østergaard, Nøvling.
0.0. overtog gården den 1.-12.1960 fra Knud Nordensgaard.
Ejendomsskyld 1.060.000. Areal
37,3 ha., heraf 1 ha. skov og 10
ha. eng.
Stuehuset er opført 1974, kostalden 1924, ungdyrstald og foderhus 1979, lade 1905 og
maskinhus 1964, desuden er der indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 28 årskøer, 40 ungdyr og 14 slagtekalve af racen DRK, desuden er der 12 mo
derfår af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og havre. Der
er 2 traktorer, lagersilo og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
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DAL", ØLSTRUP, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-346139.
VAGNER JEPPESEN, gårdejer,
født den 16.-11.-1951, søn af Al
ma og Hans Jeppesen, Spjald,
gift den 22.-4.-1977 med Inge
Marie Andreasen, husmor og sy
gehjælper, født d. 13.-4.-1955,
datter af Valdborg og Kristian
Andreasen, Erritsø. Parret har
børnene: Mona, født d. 29.-9.1978, Anja, født den 17.-7.-1981
og Louise, født den 18.-2.-1985.
V.J. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den 15.3.-1977 fra Mads Pedersen._Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 15
ha., der er 15 ha. skov og hegn og desuden er der forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1889 og løbende restaureret, bygningerne fra 1986 er opført efter
en brand, der er kostald og foderhus fra 1986, maskinhuse 1958 og 1987, desuden er
der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 års
køer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, hvede og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine og automatisk
EDB-kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1
medhjælper.
TREHEDEVEJ 5, "LILLE TRE
HEDE", DEGNEBOLIGEN, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-346108.
ANKER VESTERGÅRD, gårdejer,
født d. 19.-4.-1925, søn af Mag
dalene og Andreas Vestergård,
Sdr. Nissum, gift d. 11.-11.-1951
med Astrid Steiner, husmor, født
den 9.-2.-1933, datter af Margre
the og Jens Steiner, Trehede.
Parret har børnene: Jens Andre
as, født den 7.-1.-1952, Magdale
ne, født den 14.-8.-1953, Bent,
født den 25.-11.-1955, Erik, født den 22.-7.-1962, Inge, født den 28.-5.-1966 og Jonny,
født den 5.-5.-1968. A.V. overtog gården i 1952, den blev udstykket som statshus
mandsbrug fra "Trehede". Ejendomsskyld 690.000. Areal 14,9 ha.
Stuehuset er opført 1952 og tilbygget 1974, kostald, svinestald og lade er opført 1952
og maskinhus 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 12
årskøer, 18 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 15 årssøer,
der sælges ca. 270 smågrise og 30 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
TREHEDEVEJ 7, "TREHEDE",
DEGNEBOLIGEN, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-346091.
KRISTIAN STEINER, gårdejer,
født den 19.-3.-1928, søn af Mar
grethe og Jens Steiner, Trehede,
gift den 18.-12.-1988 med Karen
Marie Jensen, syerske, født den
1.-2.-1939, datter af Birgithe og
Ernst Jensen.
K.S. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
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Gården brændte i 1931 og blev genopført med stuehus, som er restaureret i 1982, ko
stald, svinestald og lade, maskinhusene er fra 1952 og 1980. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM, desuden
produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og
varm lufts tørreri.

TREHEDEVEJ 18, "TREHØJE",
DEGNEBOLIGEN, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-346097.
SIGURD STEINER, landmand,
født den 22.-4.-1935, søn af Else
Margrethe og Jens Røgen Steiner, Degneboligen, gift d. 27.7.-1956 med Sigrid Johanne
Stampe, medhjælpende hustru,
født d. 27.-12.-1934, datter af
Anne Kathrine og Peder Chr.
Stampe, No. Parret har børnene:
Elin, født den 19.-1.-1970 og
Jens, født den 7.-10.-1971. S.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog ejendommen i 1956 og byggede gården på en udstykning til statshusmandsbrug fra "Tre
hede". Areal 40 ha., heraf tilkøbt ialt 23 ha.
Stuehuset er opført 1956 og løbende restaureret, kostald og svinestald er ændret til
kostald i 1976, stalden er tilbygget flere gange, lade fra 1956 er ændret til stald i
1976, maskinhuset er fra 1961 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 33 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 4 traktorer og 1 sprinklervandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

TÆNDPIBEVEJ 4, "STRANDS
BJERG", 6950 RINGKØBING, tlf.
97-321681.
THOMAS VESTERGAARD, gård
ejer, født den 21.-10.-1914, søn
af Ane og Anthon Vestergaard,
Hee.
T.V. har været på Dalum Land
brugsskole. Han købte jorden i
1945 og byggede gården.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 20
ha., heraf 3 ha. plantage. Desu
den er der forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1953, kostald og lade er ligeledes fra 1953. Gården drives med en
kvægproduktion på 10 årskøer og 20 stk. opdræt af racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter, raps og pillegræs. Der er 1 traktor og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VADHOVEDVEJ 4, "VADHOVED"
SØNDERLAND, 6971 SPJALD,
tlf. 97-348104.
KARL VILHELM SM1TH, gårde
jer, født den 23.-9.-1933, søn af
Dagmar og Krarup Smith, Brejning, gift den 10.-5.-1957 med
Thilde Søndergaard Taulborg Lau
ridsen, hjemmehjælper, født den
8.-9.-1936, datter af Karen og
Thomas Taulborg, Brejning. Par-
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ret har børnene: Ketty, født den 29.-9.-1958 og Bodil, født den 9.-12.-1961.
Karl Vilhelm Smith overtog gården den 10,-3.-1957 fra Morten Gaarsdal.
Ejendomsskyld 740.000. Areal 22 ha. og der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende restaureret, kostald og svinestald er opført 1964,
maskinhus og garage 1960, foder- og maskinhus 1975. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 30 stk. af racen SDM, desuden produceres ca. 400 slagtesvin årligt og
der er 2 ammekøer og 2 slagtekalve af racen Simmentaler. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, lagersilo og varm lufts tørreri.
VADHOVEDVEJ 6, "SDR. KROG", HOVER, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346040.
ERLING FJORDSIDE, gårdejer, født den 17.-8.-1929, søn af Karen og Viggo Fjordside,
Hover, gift den 4.-9.-1960 med Agnes Jørgensen, husmor, født den 27.-3.-1937, datter
af Asta og Thorvald Jørgensen, Ølstrup. Parret har sønnen Bent, født den 7.-1.-1967.
E.F. overtog gården i 1958/59, da den blev udstykket som statshusmandsbrug fra
"Krog" i Hover.
Ejendomsskyld 330.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1958 og tilbygget og restaureret i 1989, kostald og svinestald er
opført 1958, laden fra 1958 er ændret til svinestald i 1977 og maskinhuset er fra
1979. Gårdens besætning er på 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

VADHOVEDVEJ 10, "NY JUELSEJE", 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346243.
NIELS JESPER SØRENSEN, gårdejer, født den 6.-12.-1956, søn af Krista og Ejler Sø
rensen, Ølstrup, gift den 16.-5.-1981 med Maren Kamp Bjerg, sparekasseassistent, født
den 27.-1.-1958, datter af Grethe og Kristian Kamp Bjerg, Tim. Parret har børnene:
Rikke, født den 19.-2.-1981, Lene, født den 30.-8.-1983 og Tina, født den 15.-8.-1989.
N.J.S. er maskinarbejder og har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1988 fra Jens Bech Nielsen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 28 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra
1936 og maskinhus 1960. Gården drives med en svineproduktion på 18 årssøer, det er
en opformeringsbesætning, hvorfra der sælges sopolte, resten sælges som torvegrise,
desuden er der 1 ammeko og 4 ungdyr af racen Limousine. Planteproduktionens salgsaf
grøde er raps. Der er 1 traktor og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

VANDMØLLEVEJ 4, "TORSTED
VANDMØLLE", TORSTED, 6980
TIM, tlf. 97-333424.
ARNOLD NIELSEN, gårdejer,
født den 1.-3.-1950, søn af Inge
Sofie og Niels Nielsen, Torsted,
gift den 5.-8.-1972 med Bodil
Tarpgaard, kontorassistent, født
den 14.-7.-1954, datter af Inga
og Thorvald Tarpgaard, Stadil.
Parret har børnene: Niels, født
den 27.-12.-1972, Mette, født d.
26.-4.-1979 og Helle, født den
18.-4.-1988. A.N. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i december
1977 fra sin far. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 48,9 ha., heraf 12 ha. hede, mose og
plantage. Desuden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1854 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1979, kalve
stald 1989, lade og maskinhus 1988 samt endnu et maskinhus i 1950, desuden er der u
dendørs køresiloer og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer,
60 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne RDM og SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
de er industrikartofler. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 roetankmaskine, mal
kestald og automatisk EDB-kraftfodringsanlæg. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VASTRUPVEJ 3, VASTRUPMARK
6950 RINGKØBING, tlf. 97 348043.
FRANK SØRENSEN, gårdejer,
født den 13.-1.-1957, søn af Rig
mor og Jens Rudolf Sørensen,
Muldbjerg, gift den 21.-5.-1988
med Anne-Lise Haubjerg Madsen,
kontorassistent, født den 6.-1.1965, datter af Margrethe og
Bent Haubjerg Madsen, Hover.
Parret har datteren Tenna, født
den 25.-7.-1989.
F.S. er chauffør. Han overtog gården i januar 1985 fra Peder Juelsgaard Jensen.
Ejendomsskyld 570.000. Areal 15,3 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1934 og restaureret 1986, kostalden og laden fra 1934 er om- og
tilbygget i 1960, maskinhuset er fra 1977. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halm
fyr.
VASTRUPVEJ 4, "ST. VASTRUP",
VASTRUPMARK, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-348064.
KNUD MIKKELSEN, gårdejer,
født den 11.-6.-1938, søn af Olga
og Edvard Mikkelsen, Vastrupmark, bor sammen med Aase Pe
dersen, køkkenmedhjælper, født
den 8.-6.-1947, datter af Larsigne Pedersen, Rækkemølle. Parret
har børnene: Lars, født d. 15.-7.1968, Preben, født den 5.-6.-1971
og Thomas, født den 12.-3.-1978.
K.M. driver maskinstation. Han overtog gården i november 1975 fra sin far, som byg
gede den som statshusmandsbrug i 1936.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra
1936, laden er ændret til garage og maskinhuset er fra 1979. Gården drives med plan
teproduktion bestående af ærter, raps og korn, og som maskinstation og maskinparken
består af 4 traktorer, 1 rendegraver, 2 staldgødningsspredere, 2 finsnittere, 2 rundballepressere, 1 bigballepresser, 1 roeoptager og 1 skårlægger samt andre maskiner nød
vendig for maskinstation. På maskinstationen er der 7 medhjælpere på deltid.
VEDERSØ KLITVEJ 2, "LILLE TØNDE", HUSBY KLIT, 6990 ULFBORG, tlf. 97495362.
POUL BANK, gårdejer, født den 7.-10.-1945, søn af Anna og Peder Bank, Husby Klit,
gift den 16.-7.-1977 med Poula Kristine Kold, husmor, født den 29.-4.-1953, datter af
Mette og Jens Bendtsen, 0. Hassing. Parret har børnene: Peder, født den 10.-12.-1977
og Torben, født den 30.-11.-1979.
P.B. er klitarbejder om sommeren og arbejder med rørhøstning om vinteren. Han over
tog gården i september 1977 fra sin mor.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 24,4 ha., der er tilkøbt 9 ha. Jorden er delvis udlejet.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er
fra 1952. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 1 traktor.
VENNERVEJ 2, "ØSTERGÅRD", NØRBY, 6940 LEM, tlf. 97-341379.
NIELS AAGE RASMUSSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1955, søn af Ruth og Johannes
Rasmussen, Lyne, bor sammen med Linda Andersen, medhjælpende hustru, født den
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13.-10.-1957, datter af Vita An
dersen, Lomborg. Parret har søn
nen Johnny, født d. 10.-11.-1982.
Niels Aage Rasmussen har været
på Lægård Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-5.-1979
fra Poul Hansen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
23,4 ha. og der er forpagtet 50
ha.
Stuehuset er opført omkring
1940 og løbende moderniseret,
kostald,
lade, maskinhus og foderhus er fra 1974, kalvestald og spaltestald er fra 1940'erne
desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 100 årskøer,
ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
korn. Der er 3 traktorer og 1 markvandingsmaskine. På gården er 1 fodermester
der bruges lidt maskinstation.
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VENNERVEJ 3, NØRBY, 6940
LEM, tlf. 97-341269.
ERIK DAM MORTENSEN, kontrol
assistent, født d. 24.-9.-1944, søn
af Else Marie og Jens Kristian
Mortensen, Ringkøbing Bymark,
gift den 30.-10.-1966 med Edith
Guldberg, født den 19.-7.-1945,
datter af Anna og Georg Guld
berg, Ulbæk. Parret har børnene:
Susanne, født d. 13.-9.-1963, Bo
dil, født den 9.-6.-1968, Jens,
født den 25.-10.-1970 og AnnaMarie, født den 18.-10.-1974.
E.D.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for Dansk
Industrihalm og i bestyrelsen for Ringkøbing-Ulborg Egnens Kontrolforening. Han over
tog gården den 1.-2.-1967 fra Jens Pugflod Iversen. Gården er udstykket i 1871 fra
"Rødekro".
Ejendomsskyld 1.020.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1871 og restaureret og udvidet i 1977, kostald opført 1954, laden
er udvidet og ombygget til kartoffelhus i 1977, maskinhuset fra 1975 er udvidet i
1988. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, raps,
ærter, korn, pillegræs og halm til celulosefabrik. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaski
ne, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst og
til kartoffeloptagning.

VENNERVEJ 5, NØRBY, 6940
LEM, tlf. 97-341074.
MARTIN POULSEN, entreprenør,
født den 18.-6.-1953, søn af Ger
da og Verner Poulsen, Nørby,
bor sammen med Charlotte Bø
gild, medhjælpende hustru, født
den 1.-6.-1967, datter af Lissi
og Lars Bøgild, Øster Lem. Par
ret har sønnen Flemming, født
den 5.-4.-1986.
M.P. er medindehaver af Poulsens Maskinstation, Vennersvej 10. Han overtog gården
den 15.-10.-1989 fra Henry Olesen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 25 ha.
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og senere udvidet, laden er fra 1905. Gården drives med en mindre hobbybesætning af
kødkvæg. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og anparter i Ulf
borg Vindmøllelaug.

VENNERVEJ 6, "RØDEKRO",
NØRBY, 6940 LEM, tlf. 97341073.
JOHANNE METHEA MORTEN
SEN, født den 1.-12.-1902, dat
ter af Mette Marie og Kristian
Astrup Mortensen. M.M.M. gifte
de sig i 1910 med Marius Chri
stensen.
J.M.M. overtog gården i 1962
fra sin stedfar, Marius Christen
sen, oprindelig ejede søsteren An
na Mortensen, halvdelen af går
den, men hun er nu død.
Areal 19,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1802, kostald 1916, hestestald, aftægtslejlighed og lade er fra før
1916. Gården var i gammel tid kro.

VENNERVEJ 7, "VELLINGBJERG"
6940 LEM, tlf. 97-341220.
HELGE LYDERSEN, gårdejer,
født den 9.-5.-1946, søn af Kirsti
ne (Stinne) og Anders Lydersen,
Lem, gift den 6.-7.-1968 med Ja
nis Elaine Corlett, medhjælpende
hustru, født den 17.-12.-1947,
datter af Dora Elaine og Gran
ville Corlett, England. Parret har
børnene: Corina Elaine, født den
28.-4.-1969, Kristina Elaine, født
d. 1.-9.-1970, Jan, født den 28.-

3.-1972 og Bo, født den 10.-4.-1974.
H.L. har været på Borris Landbrugsskole, han er kasserer i Velling-Stauning Mærsk
Pumpelaug. Han overtog gården den 26.-4.-1968 fra sin far, som købte den i 1934.
Gårdens historie kan føres tilbage til 1783, den har tidligere heddet "Ulvbjerg", det
fortælles, at den sidste ulv, som blev skudt på egnen, blev skudt på gårdens jord.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 39,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og der er forpagtet 4,5
ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret 1976/77, kostalden fra 1973 er udvidet i 1979,
svinestalden fra 1927 er ombygget til kalvestald i 1970, kartoffelhus og maskinhus er
fra 1978, lade 1927 og roehus 1979, desuden er der indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og korn. Der er 2 trakto
rer, 1 vandingsmaskine og anparter i Ulfkjær Vindmøllelaug. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges lidt maskinstation.
VENNERSVEJ 9, VELLING MÆRSK, 6940 LEM, tlf. 97-341223.
POUL POULSEN, klovbeskærer, født den 22.-2.-1957, søn af Valborg og Søren Poulsen,
Velling Mærsk, bor sammen med Gurli Lauridsen, medhjælpende hustru, født den 7.4.-1965, datter af Kirsten og Vagn Lauridsen, Hee.
G.L. har været på Kongensgård Landbrugsskole.
P.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-4.-1989 fra
sin far, som købte den i 1949.
Ejendomsskyld 819.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. plantage og lignende. Desuden er der
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Vennervej 9's stuehus er opført 1963, lagerhal og spaltestald 1980, tidligere drivhus er
ombygget til løsdriftstald i 1989. Gårdens besætning er på 35 ammekøer, 15 ungdyr og
20 slagtekalve af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, gu
lerødder og pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 gulerodsoptager, 1 gulerodsvaskeri, 1 pak
kemaskine til gulerødder og halmfyr. I vinterhalvåret er der medhjælp og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

VENNERVEJ 10, "POULSENS
MASKINSTATION", NØRBY, 6940
LEM, tlf. 97-341074 og 97-341114.
MARTIN OG JENS POULSEN.
M.P. omtales under Vennervej 5.
J.P. er født den 21.-3.-1956, søn
af Gerda og Verner Poulsen, Nørby.
Sønnerne overtog gården i 1980
fra deres far, som byggede den i
1959.
Ejendomsskyld 785.000. Areal 2
ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1959, maskinhuset fra 1985 er udvidet i 1988 og maskinhuset fra
1960/61 er udvidet i 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af kartofler. Gården drives desuden som traditionel landbrugsmaskinstation samt vogn
mandsforretning og entreprenørforretning. Der er 6 traktorer, 2 lastbiler, 2 gummigede, 1 rendegraver, 1 gravmaskine, 1 slamsuger, 2 møgspredere samt maskinpark til
kartoffelavl og finsnitning. Til entreprenørafdelingen er der bl.a. maskiner til kloakar
bejde. På maskinstationen er der 5 heltidsansatte.
VENNERVEJ 12, "MIDTIBYGÅRD"
NØRBY, 6940 LEM, tlf. 97 341059.
JOHANNES HENNING KIRK,
gårdejer, født den 20.-2.-1941,
søn af Ane Kirstine og Even Jen
sen Kirk, Nørby, gift den 11.-12.1965 med Lisbet Poulsen, med
hjælpende hustru, født den 6.-9.1945, datter af Gerda og Verner
Poulsen, Nørby. Parret har børne
ne: Pia, født den 12.-11.-1966,
Eva, født den 6.-4.-1970, Allan,

født den 19.-10.-1972 og Anna, født den 26.-11.-1977.
J.H.K. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-12.-1965
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som fik sin nuværende place
ring i 1913, det er moderens fødehjem. Gården hørte i sin tid under "Vennergård
Gods", gårdens historie kan føres tilbage til 1664.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 8 ha. og der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1913, løbende udvidet og restaureret, kostald og lade er opført i
1952, løsdriftstald 1967, maskinhus 1974 og roehus 1988, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 58 ungdyr og
22 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 skårlægger, halmfyr og der er
anparter i Tændpibe og Ulkjær Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper. J.H.K.
købte den 1.-2.-1990 "Vennergaard", Holmager 2.

VENNERVEJ 15, VENNER, 6940 LEM, tlf. 97-321662.
KAJ THOMASSEN, landmand, født den 11.-9.-1939, søn af Meta og Kristian Thomas
sen, Øster Bjerregrav, gift den 17.-11.-1963 med Anne Mette Noe, kontorassistent,
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Margrethe og Svend Noe, Nørby.
Parret har børnene: Margrethe,
født den 30.-7.-1964, Mette Ma
rie, født d. 11.-6.-1967 og Svend
Kristian, født den 7.-7.-1973.
Kaj Thomassen er ansat hos Ve
stas, han har været på Asmildkloster Landbrugsskole og er i be
styrelsen for mejeriet. Han over
tog gården den 1.-1.-1968 fra si
ne svigerforældre. Gården blev
udstykket til dem i 1937 fra
"Vennergård". Areal 47 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 1,6 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1937 og ombygget 1954 og senere restaureret, kostald og lade er
fra 1937, løsdriftstald 1969, svinestalden fra 1954 er ombygget til kostald i 1972, ma
skinhuse er opført 1954 og 1982, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med
en ammekobesætning på 17 ammekøer og 23 stk. opdræt af racen Limousine. Plante
produktionens salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 vandingsmaskine, kornsilo, halmfyr og anparter i Ulfkjær Vindmøllelaug. Maskinstati
on bruges til lidt af markarbejdet.

VENNERVEJ 17, "VENNERGÅRD", VELLING, 6940 LEM, tlf. 97-323716.
OVE ANDERSEN, gårdejer, født den 13.-6.-1941, søn af Astrid og Osvald Andersen,
Stadil.
O.A. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1987 fra
søskendeparret Ingrid og Anders Noe, gården er en gammel hovedgård.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 64 ha.
Stuehuset er opført 1889 og løbende restaureret, avlsbygningerne nedbrændte i 1947
og blev genopført med kostald, svinestald og lade, en del af svinestalden er ombygget
til spaltestald og maskinhusene er fra 1956 og 1974, desuden er der udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 56 ungdyr og 18
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og pille
græs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VENNERVEJ 18, NØRBY, 6940 LEM, tlf. 97-341713.
SVEND AAGE NØHR, gårdejer, født den 16.-12.-1953, søn af Lydia og Harald Nøhr,
Kloster.
S.AA.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1980
fra Peder Stampe.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 46 ha., heraf 5 ha. krat. Desuden er der forpagtet 17
ha.
Stuehuset er opført 1889 og løbende restaureret, kostalden fra 1954 er ombygget til
svinestald i 1980, hvor også hestestalden blev ombygget til svinestald, svinestalde er
opført 1964 og 1980, den sidste er ombygget i 1989, laden fra 1964 blev genopbygget
efter en storm i 1982 og ombygget til klimastald og foderrum i 1988, desuden er der
gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges 2.800
smågrise og 100 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs, raps
og havre. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker og anparter i Ulfkjær Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

VENNERVEJ 19, VENNER, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321669.
BJARNE HANSEN, gårdejer, født den 26.-6.-1957, søn af Lis og Jens Hansen, Venner,
gift den 18.-1.-1988 med Eliane Link, født den 5.-7.-1967, datter af Beatriz Link, Bra
silien. Parret har sønnen Douglas, født den 1.-9.-1985.
B.H. er husbondafløser og har været på Bygholm og Borris landbrugsskoler. Han over
tog gården den 15.-5.-1989 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården,
som blev bygget af oldeforældrene i 1897, gården er udstykket fra "Vennergård".
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Vennervej 19's areal er 32 ha. og der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført 1899 og løbende restaureret, kostald opført 1955, s vinestald 1899,
maskinhus 1955 og mikhaller 1987-88. Gården drives med en minkbestand på 280 tæ
ver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps og frøgræs. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af markarbej
det.

VENNERVEJ 23, VENNER, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-321604.
THOMAS SAND, gårdejer, født
den 11.-9.-1919, søn af Sara og
Anton Sand, Venner, gift d. 15.6.-1954 med Else Bæk, rengø
ringsassistent, født d. 8.-1.-1930,
datter af Axiline og Niels Hahne, Klaptoft. Parret har børnene:
Inge, født den 25.-10.-1955, Ole,
født den 24.-1.-1957 og Peter,
født den 3.-5.-1960.
T.S. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1954, fra sin
far, som købte den i 1919. Gårdens historie kan føres tilbage til 1700. Ejendomsskyld
1.250.000. Areal 43 ha., heraf 3 ha. eng og plantage. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende restaureret, kostald opført 1962, svinestald 1948, lade 1978 og maskinhus 1967. På gården er der 1 traktor og halmfyr.
VENNERVEJ 26, "FJORDBLINK",
VENNER, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-321652.
ANDREAS VESTERGAARD, gård
ejer, født den 21.-4.-1909, søn af
Marie og Jens Vestergaard, Brejning, gift den 28.-1.-1945 med
Agnes Kirstine Østergaard, født
den 11.-3.-1920, datter af Kirsti
ne og Niels Østergaard, Ulfborg.
Parret har børnene: Ib, født den
9.-8.-1947, Birte, født den 16.5.-1949, Kirstine, født den 27.9.-1953, Niels, født den 12.-6.1956 og tvillingerne Jens og Ma
rie, født den 31.-7.-1959. A.V. overtog gården i december 1944 fra Niels A. Christen
sen. Gården er udstykket fra Vennersvej 19 i 1928.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1929, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1929, laden er
udvidet i 1953, desuden er der hønsehus.
VENNERVEJ 28, "TROLDHOLM",
VENNER, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-321650.
BOI NIELSEN, gårdejer, født den
4.-5.-1945, søn af Ellen og Kaj
Nielsen, Venner.
B.N. har været på Vejlby Land
brugsskole, han er i bestyrelsen
for RDM i Ringkøbing Amt og
har flere udvalgsposter i Ringkøbing-Ulfborg Egnens Landbofore
ning. Han overtog gården den 1.7.-1972 fra sin far, som købte
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Chr. Kold i 1848.
Troldholms ejendomsskyld er 1.600.000. Areal 44 ha., heraf 3 ha. plantage og lignende.
Desuden er der forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført 1790, det er restaureret flere gange, senest i 1981, kostalden fra
1952 er udvidet i 1979, ungdyrstald opført 1973, svinestalden fra 1952 er ombygget til
kostald, garage og lagerrum fra 1790 er ændret flere gange siden, laden er fra 1951,
maskinhus 1972 og roehus 1987, desuden er der 2 gylletanke og 1 indendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, rug og græsfrø.
Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri, der anven
des staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anparter i Tændpibe Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.

VESTERBY 2, RINDUM, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-321043.
LEO JENSEN, traktorfører, født
den 3.-2.-1945, søn af Karoline
og Viggo Jensen, Hee, gift den
14.-5.-1966 med Ella Enevoldsen,
hjemmehjælper, født den 15.-5.1947, datter af Anna Marie og
Klemen Enevoldsen, No. Parret
har børnene: Ole, født den 12.10.-1966, Anna Marie, født den
10.-10.-1967, Klemen, født den
16.-3.-1971 og Mette Caroline,
født den 5.-11.-1974.
L.J. er ansat ved maskinstationen i Heager. Han overtog gården den 9.-6.-1966 fra
Andreas Pedersen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1987 og stalden 1918.
VESTERBY 3, "HJELM", RINDUM, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-322196.
NIELS MØLLER, pelsdyravler, født den 17.-6.-1941, søn af Frida og Laurids Møller,
Rindum, gift den 24.-3.-1964 med Inge Møller, medhjælpende hustru, født den 20.-1.1942, datter af Janne og Erling Møller, Holmsland. Parret har børnene: Aase, født den
19.-7.-1965 og tvillingerne Helle og Lene, født den 26.-12.-1968.
N.M. har været på Lægård og Vejlby Landbrugsskoler og er uddannet landbrugstekni
ker, han er formand for Vestjysk Minkfodercentral og i bestyrelsen for Hvide Sande Fi
skefoder. Han overtog gården den 1.-10.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret 1981, kostald og svinestald fra 1930 er æn
dret til pelseri i 1978/79, lade og maskinhus er fra 1982, minkhaller 1964-86 og der er
gylletank. Gården drives som minkfarm med en bestand på 1.200 tæver. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der er 1 traktor og halmfyr. På
gården er 1 skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation, der er løs med
hjælp ved pelsningen.
VESTERBY 4, "VANDBORG", RINDUM, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-320404.
NIELS J. KNUDSEN, gårdejer, født den 6.-12.-1898, søn af Karl Knudsen, Rindum,
gift den 5.-11.-1929 med Else Jakobsen Bæk, født den 11.-7.-1903, datter af Kirstine
og Jacob Bæk, No. Parret har børnene: Erik, født den 7.-10.-1932 og Jørgen, født den
16.-7.-1936.
E.J.B. døde den 22.-10.-1976.
N.J.K. har været på Borris Landbrugsskole og har været formand for Ringkøbing Meje
ri samt vurderingsmand for kommunen. Han overtog gården i 1929 fra sin far, som
købte den i 1898.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 20 ha.
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lade er fra 1908 og maskinhus 1965. Gården drives med en kvægproduktion på 16 års
køer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Erik
passer ejendommen.
VESTERHAVSVEJ 1, VEDERSØ, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331568.
TOM LINDDAL KRISTENSEN, tømrer, født den 20.-5.-1953, søn af Karin Sloth og Kri
stian Linddal Kristensen, Århus, gift den 9.-8.-1975 med Annette Vibæk Larsen, filet
skærer, født den 29.-7.-1955, datter af Inger og Kristen Vibæk Larsen, Hvide Sande.
Parret har børnene: Heidi, født den 6.-2.-1976 og Kim, født den 29.-8.-1979.
T.L.K. er ansat ved V.B.V. i Hvide Sande. Han overtog gården den 1.-1.-1989 fra Sø
ren Peder Sørensen.
Ejendomsskyld 430.000. Areal 14,2 ha., heraf 0,5 ha. skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret 1989, kostald og svinestald er opført 1922,
lade 1931 og maskinhus 1950. Gårdens besætning er på 3 ungdyr af racen Hereford.
Der er 1 traktor og halmfyr.

VESTERHAVSVEJ 2, "KORNBERG",
HUG, 6990 ULFBORG, tlf. 97331275.
HJALMAR SØGAARD, landmand,
født den 14.-4.-1917, søn af Else
Kathrine Sørensen og Niels Pe
dersen Søgaard, Hug.
H.S. overtog gården den 1.-10.1970 fra sin mor. Gården har væ
ret i slægtens eje fra 1700-tal
let.
Ejendomsskyld 380.000.
Areal 18,9 ha., heraf 6 ha. skov og hede. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1817 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra
1961 og maskinhus 1957.
VESTERHAVSVEJ 4B, "LUNDSGAARD", HUG, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331432.
AAGE KOLBY, gårdejer, født den 24.-11.-1936, søn af Signe og Jens Peder Kolby,
Vedersø Kær, gift den 18.-4.-1970 med Kari Lie, født den 27.-4.-1942, datter af Helga
og Thore Lie, Stavanger, Norge. Parret har børnene: Helge Andre, født den 10.-12.1981 og Svend Aage, født den 3.-5.-1984.
AA.K. er uddannet murer og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården
i december 1986 fra Marinus Madsen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 15 ha., heraf 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1928 og løbende restaureret, kostalden er tilbygget i 1964 og der
er en ældre lade. Gårdens besætning er på 2 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor, plansilo og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

VESTERHAVSVEJ 7A, "PRÆSTE
GÅRD", VEDERSØ, 6990 ULF
BORG.
AKSEL GADE HANSEN, forpag
ter og gårdejer, født den 13.-5.1953, søn af Ingrid og Egon Han
sen, Hover, gift den 3.-6.-1978
med Agnethe Graversen, kontor
assistent, født den 2.-9.-1954,
datter af Anna og Johannes Gra
versen, Vester Tim. Parret har
børnene: Mette, født d. 20.-8.-
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1979, Søren, født den 18.-5.-1981 og Michael, født den 5.-2.-1988.
A.G.H. har været ansat på mejerikontoret i Århus, han har været på Borris og Byg
holm landbrugsskoler, været tillidsmand i Topsikring, han er nu i planteavlsudvalget i
Ringkøbing-Ulfborg Landboforening og i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier.
Han forpagtede gården i april 1987 fra forpagter Morten Mortensen. Præsteboligen
hører under Kirkeministeriet og er stillet til rådighed for fru Lise Munk, som æres
bolig, der er bygget ny præstebolig ved Vedersø Kirke i 1961.
Areal 45 ha. + 5,5 ha. plantage, som ikke er bortforpagtet, af de 45 ha., som er forpagtet, er der 5 ha. eng, 26 ha. mark og 14 ha. rørskær.
Stuehuset er opført 1882 efter en brand i 1881.
Forpagterboligen er fra 1882, ko
stalden fra 1956 er ændret til
svin i 1980, svinestalden fra
1882 er ændret til garage, laden
fra 1917 er nedtaget og flyttet
til Trankjær, maskinhuse er fra
1956 og 1987. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
1.000 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps,
ærter og kartofler. A.G.H. bor
på ejendommen Øvej 2,. Husby,
som drives
sammen med "Præstegård".
Vedersø Præstegårds forpagterbolig.

VESTERHAVSVEJ 9, 6990 ULFBORG.
JØRN JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Vesterhavsvej 35.
J.J. overtog gården den 1.-1.-1985 fra Herbert Degn.
Ejendomsskyld 540.000. Areal 20 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er restaureret i 1987, alle avlsbygningerne er fra omkring 1850, der er ko
stald og lade. Gården drives sammen med Vesterhavsvej 35.
VESTERHAVSVEJ 10, "ØGAARD", VEDERSØ, 6990 ULFBORG.
KRISTEN BORGENSGAARD, gårdejer.
K.B. overtog gården i marts 1985 fra G.A.L. Thorsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 40 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1920, alle avlsbygningerne, bestående af kostald, svine
stald og lade er fra omkring 1900. Gården drives sammen med Kæret 5.

VESTERHAVSVEJ 16, "KAST", VEDERSØ, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331279.
EJVIND JENSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1939, søn af Sigrid og Bernhard Jensen,
Rindum, gift den 8.-8.-1964 med Hanne Rømer, medhjælpende hustru, født den 8.-11.1939, datter af Iss og Otto Rømer, Hasle, Bornholm. Parret har børnene: Merete, født
den 5.-4.-1967, Kirsten, født den 5.-3.-1970, Hanne, født den 19.-4.-1972 og Bodil,
født den 12.-8.-1980.
E.J. har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog gården i oktober 1964 fra
Peder Klit.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 30 ha. og der er lejet 2 ha.
Sstuehuset er opført 1931 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra 1931 er
tilbygget i 1968, lade opført 1931, maskinhus 1940 og der er gylletank. Gården drives
udelukkende med' planteproduktion bestående af korn, fabrikskartofler, ærter og raps.
Der er 1 traktor, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
VESTERHAVSVEJ 17, "SKOVBRYNET", VEDERSØ, 6990 ULFBORG tlf. 97-331086.
KNUD V. LARSEN, født den 10.-3.-1910, søn af Nanna og Niels Christian Larsen, Ve
dersø.
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fabrik og har plantet en del jagt
remiser. Han overtog gården den
l.-ll.- 1960 fra Anders Knudsen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal
5,5 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er restaureret 1970-72,
maskinhuset fra 1975 er tilbyg
get i 1985.

VESTERHAVSVEJ 35, "SKYTTESGAARD", VEDERSØ, 6990 ULFBORG, tlf. 97-331088.
JØRN JØRGENSEN, gårdejer, født den 24.-12.-1939, søn af Anne og Kristian
Jørgensen, Vedersø, gift den 7.-11.-1970 med Kirsten Dalentoft, ekspeditrice, født den
1.-4.-1940, datter af Anne og Vagner Dalentoft, Rindum. Parret har børnene: Lene,
født den 7.-9.-1972 og Kresten, født den 7.-3.-1980.
J.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1969 fra sin
far. Gården er en gammel købmandsgård, dens jord ligger spredt, fordi den fik jorden,
når købmanden fik penge tilgode.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 17 ha. og der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1898 og løbende restaureret, kostald og svinestald er fra 1932,
kalvestald 1978, svinestald og foderhus 1982, maskinhus 1989 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres der ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaski
ne, automatisk vådfodringsanlæg, lagersilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges en del maskinstation. Gården drives sammen med Vesterhavsvej 9.
VESTERHAVSVEJ 43, "KIRKEBYE", VEDERSØ, 6990 ULFBORG,
tlf. 97-331327.
RUNE VESTERGAARD, gårdejer,
født den 5.-9.-1947, søn af Lydia
og Knud Vestergaard, Vedersø,
gift den 28.-12.-1972 med Dagny
Thornvig, overassistent, født den
7.-9.-1949, datter af Emma og
Hans Thornvig, Vedersø. Parret
har børnene: Niels, født den 28.8.-1974 og Karin, født den 21.6.-1977.
R.V. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1977
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha., heraf 4 ha. eng. Der er desuden lejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1866 og løbende restaureret, kostald opført 1978, ungdyrstald
1960, fårestald 1956, svinestald og lade 1866 samt maskinhus 1953, desuden er der
gylletank og udendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer
og 55 ungdyr af racen SDM og der produceres ca. 100 slagtesvin årligt, desuden er der
22 moderfår, 2 væddere samt lam af racen Oxforddown. Planteproduktionens salgsaf
grøde er ærter. Der er 3 traktorer, lagersilo og der anvendes staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er 1 skoledreng til hjælp og faderen hjælper til, maskin
station bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Fjordsiden 2.

VESTERHAVSVEJ 59, "VEDERSØ MØLLEGAARD", VEDERSØ, 6990 ULFBORG, tlf.
97-331202.
CHRISTIAN AABERG, gårdejer, født den 6.-5.-1912, søn af Margrethe og Marius
Aaberg, Vedersø.
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Borris Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-11.-1947 fra
sin far.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 33
ha., heraf 12 ha. mose, skov og
rørskær. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1931 og lø
bende restaureret, kostald, svinestald og lade er genopført ef
ter en brand i 1931, maskinhuset
er fra 1952. På gården er der 1
traktor.
VESTERHEDE 13, "HEDEVANG", RINDUM, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-321197.
PEDER JØRGENSEN, gårdejer, født den 17.-7.-1908, søn af Kirstine og Ole Jørgen
sen, Rindum, gift den 28.-6.-1938 med Anna Søgaard, født den 10.-5.-1909, datter af
Andreas Søgaard, Lomborg. Parret har børnene: Ole, født den 12.-10.-1940 og Frede,
født den 8.-10.-1942.
P.J. overtog gården i 1938 efter sine forældre.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 14,5 ha.
Stuehuset er opført 1860 og løbende restaureret, kotald og svinestald er fra 1959 samt
lade fra 1930. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 1
traktor og der bruges en del maskinstation.

VESTERHEDE 14, RINDUM, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-337183.
OLE SØGAARD JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Søgårdevej 3.
O.S.J. overtog gården i juli 1964 fra Anders Nielsen.
Ejendomsskyld 290.000. Areal 6,9 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er gen
opført efter en brand i 1929. Gården drives sammen med Søgårdevej 3, Holmsland.

VESTERHEDE 16, "VIDEVANG",
VESTER RINDUM, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-322176.
PEDER BJERG, gårdejer-, født
den 29.-12.-1945, søn af Dagny
og Svend Bjerg, Fjand, gift den
13.-9.-1969 med Lis Nielsen, kon
torassistent, født d. 15.-7.-1949,
datter af Esther og Vagn Niel
sen, Husby. Parret har børnene:
Heidi, født den 25.-2.-1976 og
Kenneth, født den 9.-7.-1981.
P.B. er ansat på Tim Maskinfa
brik. Han overtog gården d. 1.5.-1985 fra Vagn Mortensen.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 14,5 ha., der er frasolgt 6,1 ha.
Stuehuset er opført 1928, restaureret og tilbygget i 1971, svinestalden fra 1971 er
ændret til mink i 1985-86 og laden er fra 1928. Gården drives som minkfarm med en
bestand på 300 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERVEJ 13, "SØE", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333251.
SØREN SØE, gårdejer, født den 4.-11.-1916, søn af Anne Marie og Kresten Sand Søe,
Vester Tim.
S.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1965 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden
1828.
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"Søe"s ejendomsskyld er 500.000.
Areal 16,5 ha., 3 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1827 og re
staureret 1968, kostald og svinestald fra 1911 er udvidet i 1965,
lade opført 1911 og maskinhuse
1935 og 1965. Gården drives
med en kvægproduktion på 10
årskøer, 8 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden produ
ceres ca. 50 slagtesvin årligt.
Der er 1 traktor og lagersilo.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERVEJ 14, VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333151.
TAGE HUSTED HOLGERSEN, mekaniker, født den 5.-9.-1959, søn af Elisa Katrine og
Niels J. H. Holgersen, Hvingel, bor sammen med Benthe Madsen, assistent, født den
6.-9.-1959. T.H.H. overtog gården den 1.-8.-1987 fra Aksel Nygaard Jensen.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 9,9 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1860 o9g løbende restaureret, kostald, svinestald, lade og maskin
hus er fra 1950.
VESTERVEJ 15, "VESTERSMEDEGAARD", VESTER TIM, 6980
TIM, tlf. 97-333233.
HOLGER SMEDEGAARD GRAVER
SEN, gårdejer, født den 23.-1.1950, søn af Anne Katrine og Jo
hannes Smedegaard Graversen,
Vester Tim, gift den 6.-8.-1977
med Henny Nygaard Pedersen,
medhjælpende hustru, født den
23.-10.-1955, datter af Gunhild
og Niels Peder Pedersen, Staby.
Parret har børnene: Peder, født
den 19.-11.-1978, Karsten, født den 13.-6.-1981 og Lena, født den 25.-11.-1987.
H.S.G. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-3.-1973 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 8,8 ha., der er 8,3 ha. skov og
hede. Desuden er der lejet 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende restaureret, kostalden fra 1908 er tilbygget i
1975, ungdyrstald opført 1978, lade 1975 og maskinhus 1989, desuden er der gylletank.
Gården blev genopført efter et lynnedslag i 1908. Gården drives med en kvægprodukti
on på 50 årskøer, 75 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

VESTTARPVEJ 30, "BOLINGGAARD", VESTTARP, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-321610.
HENNING LYHNE CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 15.-9.-1961,
søn af Gerda Tang og Hans Lyhne Christensen, Vesttarp.
H.L.C. har været på Borris og
Lægård landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-1.-1990
fra sine forældre, nuværende
ejer er 3. generation på gården,
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som blev købt af bedstefaderen i 1921. Gården opstod omkring år 1800.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 52 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1920 og løbende moderniseret, kostalden er opført 1956, kalvestal
den fra før 1920 er senere moderniseret, svinestald opført 1963, ungdyrstald 1972,
garage 1976, laden fra 1921 er delvis ombygget til kostald og maskinhuset er fra
1984. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 45 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 14 årssøer og der produceres ca. 200 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, plansilo og
kold lufts tørreri. På gården er 1 deltids medhjælper og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
VESTTARPVEJ 32, "ELLEGÅRD",
VESTTARP, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-321627.
KAJ AARUP, gårdejer, født den
26.-8.-1948, søn af Ella og Svend
Aarup, Vesttarp.
K.AA. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-4.-1976 fra sin
far, som købte den i 1944.
Areal 25 ha. og der er forpagtet
12 ha.
Stuehuset er opført 1870 og lø
bende restaureret, svinestaldene er fra 1870 og 1976, lade. 1953, maskinhus 1970 og
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 95 årssøer, der sælges ca.
700 smågrise, slagtesvinene opfedes på Rødebro 4. Planteproduktionens salgsafgrøder
er frøgræs, raps, ærter og kartofler. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsma
skiner, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med Rødebro 4.

VOLDBJERGVEJ 16, "NØRRE STOUGAARD", BJERGLAND, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-335417.
JOHN LEMBECKE PEDERSEN, depotarbejder, født den 7.-12.-1958, søn af Kirsten og
Hans Lembecke Pedersen, Højmark, gift den 26.-7.-1986 med Ingelise Vang Christen
sen, teknisk assistent, født den 30.-7.-1965, datter af Asta og Henry Christensen, Hee.
Parret har sønnen Kenneth, født den 1.-7.-1987.
J.L.P. har været på Borris og Lægård landbrugsskoler. Han overtog gården i april 1985
fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 19 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der lejet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1922 og løbende restaureret, kostalden fra 1962 er ændret til
svinestald i 1978, svinestald og lade er opført 1922 samt maskinhus 1972. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps, byg, rug og hvede. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo og halmfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VOLDBJERGVEJ 25, "MØLLEBAKKEN", BJERGLAND, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335061.
HANS MARKUS GJELSTRUP, gårdejer, født den 1.-6.-1908, søn af Marie og Niels
Laurids Gjelstrup, Sdr. Nissum, gift den 23.-4.-1936 med Ingeborg Mogensen, født den
25.-12.-1912, datter af Olga og Kresten Mogensen, Ramme. Parret har børnene: Inge
Marie, født d. 13.-4.-1939, Grethe, født d. 15.-5.-1943 og Birthe, født d. 19.-9.-1944.
H.M.G. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1936
fra Thorlev Olesen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 1 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1934 og løbende restaureret. Gården brændte i 1934 og blev gen
opført med kostald og lade, svinestald og maskinhus er fra 1957.
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VOLDBJERGVEJ 27, "FÆRGEGÅRDEN", BJERGLAND, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-335081.
JESPER CHRISTENSEN (FÆRGE),
gårdejer, født den 18.-4.-1929,
søn af Marie og Anders Chri
stensen, Bjergland, gift den 24.5.-1958 med Carla Thomsen,
medhjælpende hustru, født den
11.-9.-1935, datter af Oda og
Carl Thomsen, København. Parret
har børnene: Anders, født den
29.-11.-1959, Henny, født d. 12.6.-1962, Nanna, født den 8.-4.-1966 og Jenni, født den 7.-4.-1972.
J.C. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Arinco i Videbæk,
har været formand for Ringkøbing Amts Mejeriforening, formand for Hee Menigheds
råd og formand for Vestjysk Eksportforening. Han overtog gården i maj 1958 fra sine
forældre.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 26 ha. og der er lejet 19 ha.
Stuehuset er opført 1775 og løbende restaureret, kostalden fra 1907 er udvidet flere
gange, senest i 1975, lade opført 1953, maskinhus 1980 og foderhus 1979, desuden er
der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 52 års
køer, 60 ungdyr og 26 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. På gården er 2
faste medhjælpere.

ØLSTRUPVEJ 3, "EGESGAARD", ØSTER VOLDBJERG MARK, 6950 RINGKØBING,
tlf. 97-335152.
KIRSTEN LAURIDSEN, gårdejer, født den 16.-6.-1940, datter af Magda og Christian
Søndergaard, Agersbæk, gift den 13.-5.-1961 med Vagn Kristian Lauridsen, født den
12.-1.-1927, søn af Else og Magnus Jensen, Agersbæk. Parret har børnene: Karin, født
den 23.-9.-1961, Gurli, født den 7.-4.-1965, Betty, født den 6.-3.-1971 samt tvillinger
ne Anja og Anita, født den 10.-8.-1973.
V.K.L. døde den 10.-10.-1989. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra Jens Galsgaard.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 14,1 ha.
Gården brændte i 1928 og blev genopført med stuehus, som blev restaureret i 1978,
kostald, svinestald og lade, kostald og svinestald er tilbygget i 1965. Gården drives
med en kvægproduktion på 12 årskøer, 18 ungdyr og 6 slagtekalve af racen SDM. Der
er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØLSTRUPVEJ 6, ØSTER VOLD
BJERG MARK, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-330026.
JOHANNES TAMBJERG, gårdejer,
født den 16.-11.-1932, søn af
Maren og Knud Tambjerg, No,
gift den 10.-7.-1955 med Grethe
Holm, medhjælpende hustru, født
den 19.-5.-1936, datter af Anna
og Thomas Holm, Øster Voldbjerg
Mark. Parret har børnene: Søren,
født den 28.-12.-1955, Karen,
født den 27.-5.-1957, Bjarne, født
den 20.-10.-1958, Inge Lise, født den 4.-1.-1963, Leif, født den 29.-9.-1965 og Lars
Ulrik, født den 30.-7.-1967.
J.T. overtog gården den 15.-7.-1955 fra sin svigerfar.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Gården brændte i 1933 og blev genopbygget med stuehus, som løbende er restaureret,
kostald og lade, laden er ændret til kostald i 1980 og maskinhuset er fra 1970. Gården
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10 ammekøer + opdræt af blandet race. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

ØLSTRUPVEJ 7, "GRANLY", ØSTER VOLDBJERG MARK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97335330.
EJLER BORK JEPPESEN, gårdejer, født den 12.-7.-1944, søn af Petra og Karl Jep
pesen, Lønborg, gift den 9.-8.-1969 med Inger Elisabeth Kristoffersen, lærer, født den
9.-12.-1945, datter af Ester og Svend Aage Kristoffersen, Skanderup. Parret har bør
nene: Henrik, født den 1.-10.-1973, Thomas, født den 27.-6.-1977 og Kristian, født den
19.-1.-1980.
E.B.J. er udlært mekaniker og har været på Hammerum Landbrugsskole, han er med
lem af Hee Menighedsråd. Han overtog gården i juni 1972 fra Kurt Nielsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 5 ha. eng og skov.
Desuden er der lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1979, svinestalde er opført 1940, 1977, 1983
og 1989, lade 1983, maskinhus 1989 og der er gylletank. Gården drives med en svine
produktion på 130 årssøer, der sælges ca. 2.700 smågrise og 100 slagtesvin årligt,
desuden er der 10 moderfår af racen Texel. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og rug. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til høst.

ØLSTRUPVEJ 8, "ØSTERGAARD",
ØSTER VOLDBJERG MARK,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-330113.
NIELS CHRISTIAN ENGGRAB
STRÆDE, gårdejer, født den 21.11.-1942, søn af Ingeborg og Kre
sten Stræde, Holmsland, gift den
20.-5.-1967 med Lene Kjær, hus
mor, født den 14.-2.-1939, dat
ter af Ellen Kjær, Københoved.
Parret har jørnene: Torben, født
d. 27.-10.-1967, Ivan, født den
11.- 1.-1970 og Charlotte, født
den 18.-1.-1974.
N.C.E.S. overtog gården i april 1967 fra Svend Aage Balleby.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 47 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 2,5 ha. eng og
plantage.
Stuehuset er opført 1934 og løbende restaureret, kostalden fra 1934 er tilbygget i
1976, svinestald og lade er fra 1934, maskinhus 1981 og der er gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 34 årskøer, 40 ungdyr og 17 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker
og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 9, ØSTER VOLD
BJERG MARK, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-335159.
CARL LAURIDSEN, landmand,
født den 10.-12.-1921, søn af
Johanne og Peder Lauridsen,
Øster Voldbjerg Mark, gift den
29.-12.- 1951 med Agnes Jepsen,
husmor, født den 28.-5.-1926,
datter af Andrea og Jeppe M.
Jepsen, Aarre. Parret har børne
ne: Jørn, født den 11.-12.-1954
og Lillian, født den 23.-4.-1959.
C.L. overtog gården den 15.-11.-1951 fra sin far.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der er 2 ha. eng.
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Gården drives med en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres ca. 120 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 10, "HEDEHUSET",
ØSTER VOLDBJERG MARK,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-335298.
NORA ANDERSEN, husmor, født
den 30.-10.-1926, søn af Katrine
og Jørgen Andersen, Rindum,
gift den 9.-11.-1945 med Oluf
Andersen, født den 27.-8.-1916,
søn af Anna og Peder Andersen,
Roskilde. Parret har børnene:
Hartvig, født den 2.-11.-1946,
Birthe, født den 22.-2.-1949 og
Bodil, født den 7.-12.-1950.
O.A. døde den 24.-3.-1975. Han overtog gården den 1.-7.-1951 fra Ole Birkmose.
Ejendomsskyld 210.000. Areal 3,5 ha. Oorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1913, kostald og svinestald fra 1913 er ændret til svin i 1970.
ØLSTRUPVEJ 11, ØSTER VOLDBJERG MARK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335357.
PER AMBY, gårdejer, født den 4.-7.-1950, søn af Karen Elisabeth og Christian Jensen,
Kloster, gift den 24.-2.-1978 med Aase Salskov, født den 18.-7.-1953, datter af Birgite
og Christian Salskov, Vemb. Parret har børnene: Lene Elisabeth, født d. 27.-10.-1978,
Mikkel, født den 30.-7.-1982 og Anders, født den 13.-2.-1986. Ægteparret blev skilt i
1988 og P.A. giftede sig den 23.-12.-1989 med Hanne Christensen, født den 26.-10.1949, datter af Ruth og Gunner Christensen, Børkop. H.C. har datteren Jeanne, født
den 13.-5.-1974.
P.A. overtog gården den 1.-6.-1977 fra Clemman Enevoldsen.
Ejendomsskyld 520.000. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1929 og restaureret flere gange, senest i 1987, kyllingehuset er
fra 1965. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor, ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 14, "ROSVANG",
LYBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-335201.
BETTY REJKJÆR ANDERSEN,
dagplejemor, født den 6.-3.-1935,
datter af Boline og Anton Rejkjær, No, gift den 10.-10.-1958
med Georg Andersen, født d. 12.8.-1928, søn af Olga og Anders
Nielsen Andersen, Udbyhøj. Par
ret har børnene: Arne, født den
29.-7.-1959, Marianne, født den
22.-6.-1963 og Michael, født den
2.-8.-1966.
G.A. døde den 26.-1.-1987, han havde været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
gården den 12.-8.-1958 fra Laruids Madsen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 8,2 ha., heraf 0,5 ha. eng. 6,5 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1914, restaureret og tilbygget 1975, kostald og svinestald er æn
dret til fårestald i 1985, hønsehuset fra 1952 er ændret til fårestald i 1985 og laden
er fra 1914. Gårdens besætning er på 5 moderfår, det er krydsningsdyr.

ØLSTRUPVEJ 15, LYBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-335202.
PEDER SUSGAARD, gårdejer, født den 23.-5.-1953, søn af Sinne og Kristen Susgaard,
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Lybæk.
P.S. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1978
fra sin far, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i familiens eje
fra 1850.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er frasolgt 7 ha., der
er 5 ha. eng, 3 ha. grusgrav og 1 ha. skov. Deuden er der lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1820 og løbende restaureret, kostald opført 1979, kalvestald 1930,
gammel kostald fra 1880, lader 1925, 1955 og 1979, maskinhus 1975 og der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der
er 3 traktorer, 2 vandingsmaskine og malkestald. På gården er 1 deltids medhjælper
og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 17, LYBÆK, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-335193.
OLAV PEDERSEN, maskinmester,
født den 28.-8.-1956, søn af Ka
ren og Hans Jørgen Pedersen,
Lemvig, gift den 18.-7.-1987
med Anna Kjær Larsen, køkken
lederelev, født den 21.-11.-1963,
datter af Marie Kristine og Ni
els Kjær Larsen, Nørre Nissum.
Parret har børnene: Janni, født
den 13.-8.-1985 og Niels Jørgen,
født den 9.-3.-1988.
O.P. er maskinmester i Hvide Sande. Han overtog gården den 29.-12.-1986 fra Susanne
Fick.
Ejendomsskyld 315.000. Areal 8,2 ha., heraf 2 ha. grusgrav og skov. 4 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret 1987/88, stald og lade er fra 1954. På gården
er der 1 traktor.

ØLSTRUPVEJ 21, GRIMSTRUP,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-330275.
SØREN KJELDSTRUP, minkavler,
født den 29.-9.-1962, søn af Elke
og Aage Kjeldstrup, Rindum, gift
den 9.-8.-1986 med Jette Sandberg, bankassistent, født den 7.7.-1962, datter af Ella og Gunner
Sandberg, Ringkøbing. Parret har
datteren Karina, født den 2.-11.1987.
S.K. arbejder deltids som land
brugsmedhjælper, han har været
på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-4.-1987 fra Kaj
Andersen. Ejendomsskyld 700.000. Areal 1,5 ha.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1983, stald opført 1970, minkhaller 1986 og 1987
samt lade 1982. Gården drives som minkfarm med en bestand på 320 tæver. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er rug. Der er 1 halmfyr.
ØLSTRUPVEJ 22, "AGERBÆK", LYBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330161.
CHRISTIAN MECHLENBURG NIELSEN, gårdejer, født den 11.-2.-1946, søn af Esther
og Niels Olesen Nielsen, Dal, gift den 13.-1.-1968 med Margit Buur Pedersen, syge
plejerske, født den 25.-7.-1944, datter af Eva og Viktor Pedersen, Sdr. Felding. Parret
har børnene: Henrik, født den 31.-1.-1969, Inger, født den 9.-1.-1971, Katrine, født
den 28.-8.-1972, Anders, født den 22.-1.-1977 og Eva, født den 26.-8.-1981.
C.M.N. kører ud med slamsuger. Han overtog gården den 1.-4.-1971 fra Jørgen Lau
ridsen.
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Ejendomsskyld 960.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 38,5 ha., der er 3,5 ha. skov og 3,5
ha. eng.
Stuehuset er opført 1946 og løbende restaureret, en ældre kostald er ændret til
svinestald i 1972, der er ældre svinestald og lade, maskinhuset er fra 1985. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af pillegræs og korn. Der er 3
traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg, 1 slamsuger, 1 gylleomrører og halmfyr. Maskin
station bruges til høst.

ØLSTRUPVEJ 24, HAMMELSVANG, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346104.
AXEL LAURSEN, husmand, født den 27.-3.-1932, søn af Anne og Anius Laursen, Val
by, gift den 2.-12.-1955 med Elna Sylvestersen, husmor, født den 21.-11.-1932, datter
af Esther og Frederik Sylvestersen, Spjald. Parret har børnene: Poul Erik, født den
10.-11.-1957, Inge Lis, født den 5.-4.-1963 og Esther Johanne, født den 20.-12.-1969.
A.L. overtog jorden i 1958 og byggede gården som statshusmandsbrug, den er udstyk
ket fra "Hammelsvang".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha.
Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1987, kostald og svinestald fra 1958 er ændret
til sostald i 1976, slagtesvinestald fra 1972 er tilbygget i 1976 og maskinhuset er fra
1983. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 900 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 25, "KNYGSAND",
LYBÆK, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-330010.
MARTIN AHLE, gårdejer, født
den 7.-8.-1918, søn af Sine og
Jens Ahle, Lybæk, gift den 23.1.-1954 med Ingeborg Kirk, hjem
mehjælper, født den 4.-4.-1932,
datter af Esther og Jens Kirk,
Vester Tim. Parret har børnene:
Jens, født den Jens, født den
21.-4.- 1955, Ninna, født den
26-.-4.- 1957, Henning, født den
3.-10.-1959 og Poul Erik, født den 27.-3.-1961. M.A. har været gift tidligere og har i
første ægteskab børnene: Mona, født den 22.-8.-1941 og Elly, født den 7.-10.-1942.
M.A. overtog gården i november 1954 fra sin far. Gården har været i familiens eje
gennem flere generationer, helt tilbage til 1600-tallet.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 21 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1974, det gamle stuehus fra 1878 er ændret til stald, kostald
opført 1955, lade 1949 og maskinhus 1968. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn. Der er 4 traktorer, lagersilo og varm lufts tørreri. Maskin
station bruges til en del af markarbejdet.

ØLSTRUPVEJ 26, HAMMELSVANG, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346199.
JØRGEN BJERGE, gårdejer, født den 14.-8.-1954, søn af Maren og Svend Bjerge,
Vemb, gift den 22.-9.-1979 med Kirsten Ramsgaard, sygehjælper, født den 6.-4.-1957,
datter af Sofie og Jørgen Ramsgaard, Stadil. Parret har børnene: Martin, født den
21.-3.-1980, Thomas, født den 31.-5.-1982 og Rasmus, født den 29.-6.-1987.
J.B. er uddannet mekaniker. Han overtog gården den 1.-7.-1981 fra Kristian Kjær
Pedersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 19,3 ha., heraf 1,5 ha. eng. Desuden er der lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1984, kostalden fra 1937 er ombygget i 1964
og 1983, hvor også svinestalden fra 1937 er ombygget til kostald, laden er fra 1954,
maskinhus 1957 og foderhus 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Der er 2 traktorer, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
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ØLSTRUPVEJ 27, "ØSTERKJÆRGAARD", LYNGSMOSE, 6950
RINGKØBING, tlf. 97-330116.
JØRGEN PEDERSEN, gårdejer,
født den 16.-11.-1942, søn af
Signe og Jens Pedersen, Spjald,
gift den 10.-12.-1966 med Karin
Urup, hjemmehjælper, født den
11.-1.-1946, datter af Grethe og
Henry Urup, Spjald. Parret har
børnene: Michael, født d. 16.-1.1968, Allan, født den 23.-2.1970, Kennet, født d. 15.-3.-1972
og Brian, født d. 20.-9.-1975.
J.P. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er næstformand i Vestjyske Slag
terier, er i Danske Slagteriers bestyrelse, er i SPF-bestyrelsen og i bestyrelsen for
Hatting K/S samt formand for Vest- og Sydvest KS. Han overtog gården i november
1966 fra Arne Birkmose.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1978, det ældre stuehus fra 1934 er ændret i 1964, kostalden fra
1934 er ændret til svinestald i 1969, svinestalde er opført 1969, 1971, 1973, 1976 og
1978, lade 1974, maskinhus 1985 og der er 2 gylletanke. Gården drives med en svine
produktion på 250 årssøer, der produceres ca. 1.600 stk. årligt, resten sælges som
torvegrise, ialt 3.500 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er
1 traktor, plansilo og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper, 1 skoledreng
på deltid samt husbondafløser og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ØLSTRUPVEJ 28, "HAMMELSVANG", HAMMELSVANG, 6950 RINGKØBING, tlf. 97346272.
BOE HAMMELSVANG, gårdejer, født den 31.-1.-1960, søn af Frida og Vagn Nielsen,
Hammelsvang, gift den 25.-6.-1988 med Susanne Mortensen, køkkenleder og medhjæl
pende hustru, født den 13.-9.-1963, datter af Edith og Erik Dam Mortensen, Velling.
Parret har datteren Mette, født den 24.-4.-1989.
B.H. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-4.1985 fra sin far. Gården har været i familiens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 65,5 ha. samt 5 ha. skov, der er yderligere 7 ha. skov
og eng.
Stuehuset er opført i 1897, restaureret og tilbygget i 1969, avlsbygningerne brændte
den 27.-11.-1989 og de er nu under opførelse med farestald med klimastald og smågrisestald, en lade og den bestående stald fra 1983 renoveres og indrettes til slagtesvinestald, 5 minkhaller er bygget fra 1985-87 og en lukket minkhal fra 1989, maskin
huset er fra 1976. Gården drives fremover med en svineproduktion på 140 årssøer, der
vil blive solgt en del smågrise og resten opfedes på gården, desuden er der en mink
bestand på 550 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, rug, hvede og
pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, lagersilo, varm lufts tørreri og halmfyr.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 29, "SKULBØL", LYNGSMOSE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-330052.
KNUD HARRY SØRENSEN, gårdejer, født den 21.-5.-1920, søn af Magdalene og Niels
Jesper Sørensen, Ølstrup, gift den 21.-11.-1947 med Lydia Iversen, husmor, født den
30.-4.-1925, datter af Karen og Jens Peder Iversen, Muldbjerg. Parret har børnene:
Karen Emilie Magdalene, født den 17.-6.-1949 og Rita, født den 15.-1.-1951.
K.H.S. overtog gården den 3.-11.-1947 fra Verner Adsersen.
Areal 18,8 ha., der er frasolgt 1,5 ha., 3,5 ha. er skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1912 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra
1932 og maskinhuset 1977. På gården er der 1 traktor.
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ØLSTRUPVEJ 30, "HAMMELS
VANG", ØLSTRUP, 6950 RING
KØBING, tlf. 97-346062.
OLUF NYGAARD, gårdejer, født
den 5.-2.-1927, søn af Karla og
Thorvald Nygaard, gift den 21.11.-1951 med Tove Hindhede,
husmor, født den 26.-7.-1929,
datter af Ellen og Jens Jørgen
Hindhede. Parret har børnene:
Poul Jørgen, født den 23.-5.-1954
og Søren Ole, født den 26.-11.1960.
O.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1963.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 31,6 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1963, avlsbygningerne brændte i 1976 og blev
genopbygget med farestald, slagtesvinestald, lade, maskinhus og foderhus. Gården
drives med en svineproduktion på 52 årssøer, der sælges ca. 400 smågrise og 600
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og gastæt silo. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 31, LYNGSMOSE,
6950 RINGKØBING, tlf. 97346048.
JAN BRASK MORTENSEN, mink
farmer, født den 22.-8.-1964, søn
af Else og Svend Mortensen,
Lyngsmose.
J.B.M. er automekaniker og ar
bejder på fabrik. Han overtog
gården den 20.-12.-1987 fra sin
far. Jorden er merglet med mergel fra ejendommen.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 17,5 ha., 7,5 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1956/57, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1956/57, 3
minkhaller er bygget 1987 og I i 1988, maskinhuset er fra 1972. Gården drives med en
minkbestand på 200 tæver, desuden er der 13 moderfår af racen Texel. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og hø. Der er traktor, lagersilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ØLSTRUPVEJ 32, HAMMELSVANG, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346263.
ARNE REJKJÆR ANDERSEN, gårdejer, født den 29.-7.-1959, søn af Betty og Georg
Andersen, Lybæk, gift den 29.-7.-1989 med Hanne Østerby Gravesen, studerende, født
den 9.-5.-1966, datter af Tove og Andreas Gravesen, Spjald. Parret har datteren
Ditte, født den 19.-5.-1988.
A.R.A. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-8.-1985 fra Jens Sørensen.
Ejnedomsskyld 890.000. Areal 35 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1907 og løbende restaureret, kostald opført 1960, s vinestalden fra
1960 er ændret til kalvestald i 1986, laden er opført 1907 og maskinhus 1975. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer og 45 ungdyr af racerne SDM og Jersey.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 33, LYNGSMOSE, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346103.
HANS THORUP MIKKELSEN, landmand, født den 1.-9.-1930, søn af Olga og Edvard
Mikkelsen, Hover, gift den 5.-12.-1959 med Ingrid Sylvestersen, husmor, født den
13.-6.-1937, datter af Esther og Frederik Sylvestersen, Spjald. Parret har børnene:
Niels Jørgen, født den 21.-3.-1963, Bodil, født den 11.-5.-1967 og Birgit, født den
12.-1.-1970.
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Hans T. Mikkelsen har været på
Borris Landbrugsskole. Han over
tog ejendommen i 1961 som
statshusmandsbrug, der blev op
købt mindre parceller.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
21,7 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og
der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1961, kostald
og svinestald fra 1961 er ændret
i 1976, hvor der også blev byg
get svinestald, laden fra 1961 er
ændret til stald i 1970 og ny
lade er fra 1972. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der sælges ca.
1.400 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker og kulfyr.

ØLSTRUPVEJ 34, "SVINGEL", ØLSTRUP, 6950 RINGKØBING, tlf. 97-346064.
THORA ANDERSEN, gårdejer, født den 20.-5.-1933, datter af Bodil og Laurits Ander
sen, Hover.
T.A. overtog gården den 1.-10.-1967 fra Kirsten Graversen.
Ejendomsskyld 360.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret 1967, kostald opført 1957, laden er ændret
til hestestald i 1967. Gårdens besætning er på 8 årskøer, 18 ungdyr og 4 slagtekalve
af racen Jersey, desuden er der 5 heste af racen Oxaraber. På gården er der 1 trak
tor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 35, LYNGSMOSE,
6950 RINGKØBING, tlf. 97-346212.
ARNOLD GRAVERSEN, husmand,
født den 30.-9.-1924, søn af Kir
stine og Anders Graversen, Lem.
A.G. overtog gården i 1955, da
den blev udstykket som statshus
mandsbrug, han byggede selv
ejendommen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 21
ha.
Stuehuset er opført 1955, kostald
og svinestald fra 1955 er ændret
til svinestald i 1975, laden fra 1955 er ombygget i 1962 og maskinhuset er fra 1965.
Gårdens besætning er på 3 moderfår og 1 vædder af racen Texel. Planteproduktionens
salgsafgrøde er byg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, lagersilo og varm lufts tørreri.
ØLSTRUPVEJ 37, "GRANLY",
HAMMELSVANG, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-346098.
GUNNER SØRENSEN, gårdejer,
født den 7.-5.-1930, søn af Mag
dalene og Niels Jespen Sørensen,
Hammelsvang, gift den 18.-5.1956 med Dora Holm Hansen,
medhjælpende hustru, født den
1.-2.-1935, datter af Andrea og
Ole Holm Hansen, Sdr. Virum.
Parret har børnene: Bjarne, født
den 8.-7.-1957, Karsten, født
den 13.-5.-1962 og Mogens, født den 16.-8.-1966.
G.S. har været på St. Restrup Husmandsskole, han har været formand for Ølstrup
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Husmandsforening og været medlem af Sognerådet og Menighedsrådet. Han overtog
gården den 1.-11.-1953 fra sin far, som byggede ejendommen som statshusmandsbrug i
1929, den blev udstykket fra "Hammelsvanggaard".
Ejendomsskyld 930.000. Areal 15 ha., der er 1 ha. mose. Oorden er lejet ud.
Stuehuset er opført 1929, tilbygget og restaureret 1970, kostald, svinestald og lade fra
1929 er udvidet 1963-69 og tilbygget 1970 og 1974. Gården drives med en svineproduk
tion på 45 årssøer. Ejendommen er avlscenter og har været det siden 1970, smågrisene
sælges derfor hovedsalig som avlsdyr. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri.
ØLSTRUPVEJ 41, "SKOVLY",
HAMMELSVANG, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-346138.
HENNING KRISTENSEN, husmand,
født den 17.-5.-1943, Søn af Sig
rid og Knud Kristensen, Frede
riks, gift den 27.-7.-1962 med
Henny Christensen, medhjælpen- •
de hustru, født den 11.-4.-1942,
datter af Anna og Kresten Chri
stensen. Parret har børnene: Han
ne, født den 8.-1.-1963, Niels
Kristen, født den 26.-5.-1965 og
Knud Erik, født den 14.-9.-1966.
H.K. overtog gården den 1.-7.-1970 fra Jacob Bartolin, som byggede ejendommen som
statshusmandsbrug i 1935, da den blev udstykket fra Ølstrupvej 32.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 17,4 ha.
Stuehuset er opført 1935, restaureret og tilbygget 1986, kostald, svinestald og lade fra
1935 er tilbygget og ombygget i 1976, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærsker, lagersilo og kold lufts tørreri.
ØLSTRUPVEJ 43, HAMMELS
VANG, 6950 RINGKØBING, tlf.
97-346213.
SVEND ERIK KRISTIANSEN,
gårdejer, født den 27.-2.-1941,
søn af Magda og Øjvind Kristian
sen, Skovlund, gift den 3.-12.-1977
med Karen Larsen, medhjælpende
hustru, født den 4.-8.-1954, dat
ter af Jenny og Holger Larsen,
Ildved. Parret har børnene: Ul
rich, født den 17.-7.-1977, Con
ny, født den 4.-6.-1979 og Sanne,

født den 13.-8.-1985.
S.E.K. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1982
fra A. Schmidt.
Areal 30 ha., heraf 5,5 ha. eng. Desuden er der lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret flere gange, senest i 1988/89, kostalden fra
1976 er tilbygget i 1986, lade opført 1914 og maskinhus 1986. Gården drives med en
kvægproduktion på 44 årskøer, 60 ungdyr og 22 slagtekalve af racen Jersey. Der er 4
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØLSTRUPVEJ 47, NØRKÆRGAARD", HAMMELSVANG, 6950 RINGKØBING, tlf. 97346260.
BJARNE SØRENSEN, gårdejer, født den 8.-7.-1957, søn af Dora og Gunner Sørensen,
Hammelsvang, gift den 14.-4.-1979 med Johanne Marie Østergaard, assistent, født den
27.-9.-1958, datter af Grethe og Erling Østergaard, Hover. Parret har børnene: Søren,
født den 23.-9.-1981, Lars, født den 18.-2.-1984 og Helle, født den 16.-2.-1989.
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Bjarne Sørensen overtog gården i
efteråret 1983 fra Erik Nielsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
22 ha. og der er lejet 26 ha.
Stuehuset er opført 1989, svinestalde 1983, 1985, 1987 og 1989,
maskinhus 1987 og der er gylle
tank. Gården drives med en svi
neproduktion på 165 årssøer, det
er en avls- og opformeringsbe
sætning og der sælges ca. 1.800
smågrise, 500 slagtesvin og ca.
1.000 avlsgrise årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ØLSTRUPVEJ 49, "NØRGAARD",
HAMMELSVANG, 6950 RINGKØ
BING, tlf. 97-346171.
BENT PLOUGSGÅRD, gårdejer,
født den 4.-2.-1938, søn af Ane
Katrine og Laurids Kjær Søe
Plougsgård, Hammelsvang, gift
den 12.-10.-1963 med Vera Han
sen, sygehjælper, født den 29.12.-1942, datter af Gudrun og
Valdemar Hansen, Ørnhøj. Parret
har børnene: Birgitte, født den
12.-6.-1964, Søren, født den 27.-

1.-1967 og Mette, født den 29.-9.-1971.
B.P. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i sommeren 1976 fra sin
far.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 51 ha., heraf 1 ha. eng og 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1985-90, kostald fra 1952 er ændret til svinestald i 1982, svinestalde er opført 1957, 1978 og 1983, lade 1910, maskinhus 1978 og
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der produceres
ca. 1.800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frø
græs. Der er 1 traktor, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

ØSTERBYVEJ 7, "ØSTERKJÆR", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333238.
JØRGEN POULSGÅRD, gårdejer, født den 15.-9.-1941, søn af Krestine Marie og
Peder Christian Poulsgård, Vester Tim, gift den 3.-3.-1973 med Gerda Jensen,
medhjælpende hustru, født den 11.-8.-1934, datter af Else Marie og Jens Jensen,
Møborg. Parret har børnene: Annegrethe, født den 29.-1.-1962, Karen Marie, født den
23.-8.-1963, Inger Lise, født den 2.-5.-1966, Else Krestine, født den 5.-8.-1974 og
Hanne Mette, født den 25.-2.-1976.
J.P. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Ringkøbing-Ulfborg
Egnens Kontrolforening og i repræsentantskabet for MD-Foods. Han overtog gården
den 1.-6.-1972 fra sin farj som byggede den i 1910.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 1 ha. skov. Des
uden er der lejet 33 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1972, kostald opført 1971, spaltestald 1978,
svinestald 1973, maskinhus 1972 og der er gylletank samt udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 43 ungdyr og 22 slagtekalve af racen
SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer og der produceres ca. 160 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og pillegræs. Der er 4 traktorer.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
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6980 TIM, tlf. 97-333605.
PALLE PEDERSEN, gårdejer,
født den 6.-1.-1954, søn af Vibe
ke og Villy Pedersen, Vostrup,
gift den 25.-2.-1984 med Ritta
Jørgensen, husassistent, født den
16.-2.-1960, datter af Katrine og
tage Jørgensen, Sdr. Vium. Par
ret har børnene: Gitte, født den
18.-10.-1985 og Lasse, født den
4.-7.-1989.
P.P. er uddannet elektriker og
arbejdet som el-montør. Han overtog gården den 15.-10.-1982 fra Knud Knudsen.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 7,7 ha., der er frasolgt 7,5 ha.
Stuehuset er opført 1877 og restaureret 1989, kostald og svinestald er opført 1974 og
maskinhus 1978. Gårdens besætning er på 5 ammekøer + opdræt af racen Hereford,
desuden er der 18 moderfår + opdræt af racen Texel samt 50 par Silva-duer til avl og
der er lavet en andedam og en vildtbeplantning på ca. 1 ha. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ØSTERBYVEJ 10, "ØSTERBY", VESTER TIM, 6980 TIM.
EJGIL KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Østerbyvej 12.
E.K. overtog gården den 1.-7.-1987 fra Henning Vej.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 30 ha., der er frasolgt 6 ha. ved overtagelsen og der er
6 ha. fredsskov.
Stuehuset er ca. 150 år gammelt, svinestald og lade er fra 1960. Gården drives sam
men med Østerby vej 12.
ØSTERBY VEJ 11, 6980 TIM, tlf.
97-333276.
VIGGO ANDERSEN, landmand,
født den 25.-12.-1929, søn af
Astrid og Osvald Andersen, Sta
dil, gift den 28.-11.-1953 med
Elisabeth Pedersen, husmor, født
den 28.-3.-1931. Parret har bør
nene: Inger, Leo, Eva og Lene.
V.A. overtog gården den l.-ll.1953 fra Frede Nielsen.
Ejendomsskyld 790.000. Areal
21,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha.,
der er 2 ha. eng, skov og lignende.
Stuehuset er opført 1965, kostald og svinestald 1964 og desuden er der maskinhus og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 10 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 4 årssøer og der produceres ca. 50
slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg samt varm og kold
lufts tørreri.

ØSTERBYVEJ 12, "SANDGRAV", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333397.
EJGIL KRISTENSEN, gårdejer, født den 23.-1.-1942, søn af Selma og Aage Kristensen,
Sevel, gift den 27.-7.-1971 med Margit Kjær Nielsen, lærer, født den 11.-3.-1942,
datter af Marie og Emil Kjær Nielsen, Resen. Parret har børnene: Martin, født den
15.-9.-1972, Sven, født den 6.-8.-1974, Peter, født den 1.-3.-1977 og Lars, født den
13.-8.-1980.
E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole og har været i bestyrelsen for DLG
samt er medlem af Stadil-Tim Menighedsråd. Han overtog gården den 27.-8.-1971 fra
Leo Larsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 37 ha., heraf 1,5 ha. skov.
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lade opført 1930, maskinhus 1974 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 36 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til finsnitning af græs. Gården drives sammen
med Østerbyvej 10.

ØSTERBYVEJ 13, "STRØMHUSET", VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97-333038.
BØRGE VANG CONRADSEN, el-installatør, født den 19.-9.-1943, søn af Anna og Ingvard Conradsen, Vester Tim, gift den 10.-6.-1967 med Grethe Trillingsgaard, husassi
stent, født den 4.-9.-1947, datter af Ellen og Magnus Pedersen, Jegindø. Parret har
børnene: Klaus, født den 21.-10.-1967, Karsten, født den 30.-7.-1970 og Linette, født
den 23.-2.-1978.
B.V.C. er el-installatør på Tim Maskinfabrik. Han overtog gården i oktober 1975 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 13,2 ha., heraf 1,5 ha. eng. Jorden er udlejet.
Stuehuset er ca. 100 år gammelt, tilbygget og restaureret 1976, kostald, svinestald og
lade er fra 1954. På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.

ØSTERBYVEJ 14, "SOLVANG",
VESTER TIM, 6980 TIM, tlf. 97333191.
ARNE CLAUSEN, gårdejer, født
den 17.-8.-1933, søn af Kirstine
og Jens Chr. Clausen, Bølling,
gift den 31.-10.-1953 med Aase
Bundesen, kommunalarbejder,
født den 17.-8.-1936, datter af
Valborg og Helge Bundesen, Ve
sterkær. Parret har børnene: Bir
git, født den 15.-11.-1953, Hen
ning, født den 19.-3.-1956, Else,
født den 4.-4.-1957, Tove, født den 15.-10.-1959, Inge, født den 27.-11.-1961, Knud,
født den 18.-3.-1963 og Brian, født den 3.-3.-1970.
A.C. er traktorfører ved Ringkøbing Kommune. Han overtog gården den 1.-7.-1966 fra
Johannes Andersen.
Ejendomsskyld 240.000. Areal 3,1 ha.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1967-73, svinestalden er fra 1979. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. Maskinstation bruges til
markarbejdet.
ØSTER LEMVEJ 4, "BJØRNSKOVS
MASKINSTATION", ØSTER LEM,
6940 LEM, tlf. 97-343347.
ASGER BJØRNSKOV JENSEN,
gårdejer og maskinstationsejer,
født den 1.-5.-1957, søn af Karen
og Harry Jensen, Lem, gift den
7.-8.-1982 med Alis Lauridsen,
sygehjælper, født den 2.-6.-1955,
datter af Krista og Henning Lau
ridsen, Dejbjerg.
A.B.J. har været på Korinth og
Lægård landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-8.-1981 fra Jørgen Christensen. Ejendommen er en gammel
gård, hvor der har været skole i en del af stuehuset.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der forpagtet 203
ha.
Stuehuset er opført 1988, maskinhuse er fra 1983 og 1987. Gården drives udelukkende
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maskinstation og der er 3 traktorer, 2 mejetærskere, 2 skårlæggere, 2 roeoptagere
samt alsidig maskinpark til maskinstationen, desuden er der plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt anparter i Tindpibe Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper
og der er en hel del sæsonansatte.

ØSTER LEMVEJ 5, "TOFTGÅRD",
ØSTER LEM, 6940 LEM, tlf.
97-343053.
GUNNAR TOFT, gårdejer, født
den 15.-3.-1933, søn af Agnes og
Sigurd Toft, Øster Lem, gift den
14.-5.-1960 med Signe Fredslund
Jespersen, husassistent og med
hjælpende hustru, født den 1.11.-1936, datter af Ingeborg Ma
rie Fredslund og Thorvald Jesper
sen, Lunderskov. Parret har bør
nene: Lars, født den 1.-9.-1966,
Agnes, født den 6.-4.-1968 og Knud, født den 12.-7.-1971.
G.T. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han forpagtede gården den 1.-3.-1960 og
købte den den 1.-3.-1964 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
blev bygget af bedstemoderen, Marie Toft, i 1905, den er udstykket fra præstegården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 19 ha., der er 4,4 ha. eng.
Stuehuset er opført 1905, restaureret og udvidet flere gange, senest i 1978, kostalden
fra 1905 er udvidet i 1952, svinestald opført 1965, lade 1948 og maskinhus 1976. Går
den drives med en slagtesvineproduktion på 1.400 stk. årligt, desuden er der 8 ammekøer, 8 stk. opdræt og 1 tyr af racen Simmentaler. Planteproduktionens salgsafgrøder
er pillegræs, ærter, raps, hvede, byg, rug og havre. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ØSTER LEMVEJ 6, "KLØVDAL",
ØSTER LEM, 6940 LEM, tlf. 97343096.
KARL BECH, gårdejer, født den
11.-4.-1920, søn af Signe og Ni
els Peder Bech, Barde, gift den
26.-11.-1953 med Esther Husted,
født den 24.-7.-1930, datter af
Mathilde og Thomas Husted,
Lem. Parret har børnene: Ilse,
født d. 7.-7.-1949, Thomas, født
d. 1.-4.-1958 og Linda, født d.
29.-3.-1962.
K.B. overtog gården den 1.-11.-1953 fra Christian Toft. Gården fik sin nuværende
placering i 1957 og 1962.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 17,9 ha.
Stuehuset er opført 1962 og senere udvidet med tagetage, kostald opført 1957, garage
1965 og maskinhus 1987. Gården drives med en kvægproduktion på 15 årskøer, 16 ung
dyr og 8 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 20 slagtesvin. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

ØSTER LEMVEJ 8, "KNUDDAL", ØSTER LEM, 6940 LEM, tlf. 97-343125.
AAGE HANSEN, gårdejer, født den 11.-4.-1915, søn af Rasmine og Jens Hansen, Trold
hede, gift den 29.-5.-1948 med Krista Johannesen, født den 30.-4.-1922, datter af
Marianne og Johannes Johannesen, Øster Lem. Parret har børnene: John, født den
16.-12.-1950 og Margit Elisabet, født den 15.-12.-1953.
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november 1952 fra sin svigerfar,
han havde gården i forpagtning
fra 1949. Gården er udstykket
fra Øster Lemvej 4 og fik sin
nuværende placering omkring
1870, den har været fæstegård
under "Lundenæs", og J.J. købte
den i 1912 fra sin farbror.
Ejendomsskyld 580.000. Areal
19,5 ha., 19 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1870 og lø
bende restaureret, kostalden fra
1870 er ombygget flere gange, senest i 1954 og udvidet i 1965, lade opført 1924 og
maskinhus 1955. På gården er der 1 traktor og halmfyr.

ØSTER LEMVEJ 9, "LANGAGERGÅRD", ØSTER LEM, 6940 LEM, tlf. 97-343327.
ARNE HANSEN, gårdejer, født den 25.-6.-1952, søn af Esther og Anders Hansen,
Tarm.
A.H. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-8.-1980 fra
Børge Jespersen, gården opstår omkring 1890.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 44 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret omkring 1975, kostalde er opført 1930 og
1987, lade 1890, maskinhus 1975, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 100 ungdyr og 45 slagtekalve af ra
cen SDM. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til bl.a. høst.
ØSTER LEMVEJ 13, "MELLEM
GÅRD", ØSTER LEM, 6940 LEM,
tlf. 97-343011.
SVEND TRANBERG NIELSEN,
gårdejer, født den 12.-7.-1935,
søn af Dagmar og Schack Niel
sen, Nr. Bork, gift den 29.-10.-1966
med Inga Bækbo Thomsen, syge
hjælper, født den 14.-3.-1943,
datter af Johanne Kirstine og
Thomas Bækbo Thomsen, Øster
Lem. Parret har børnene: Tho
mas, født den 14.-6.-1970 og
Anette, født den 12.-7.-1976.
S.T.N. overtog gården i august 1966 fra sin svigerfar. Gården hørte under "Lundenæs"
og nævnes første gang i 1597, måske allerede i 1498. I.B.T.s familie overtog gården i
1823, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 35 ha., der er tilkøbt 2 ha., som tidligere har hørt til
gården. Desuden er der forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1906 og løbende moderniseret, kostalden fra 1906 er udvidet i
1950 og ombygget til ungdyrstald i 1974, kostalden fra 1974 er udvidet i 1982, svinestalden fra 1906 er udvidet i 1965 og benyttes nu som hestestald, lade er opført 1906,
maskinhus 1967, desuden er der 2 gylletanke og udendørs køresilo. Gården drives med
en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden
er der 8 heste, alle Arabere. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast fodermester og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ØSTER LEMVEJ 15, ØSTER LEM, 6940 LEM, tlf. 97-343130.
GUNNAR GREEN, gårdejer, født den 14.-11.-1930, søn af Kirstine og Laurids Green,
Øster Lem, gift den 4.-12.-1955 med Tinna Grimstrup, medhjælpende hustru, født den
19.-4.-1931, datter af Marianne og Jens Grimstrup, Lambæk. Parret har børnene: Jens,
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født den 2.-12.-1956, Laurids,
født den 24.-12.-1957 og Torben,
født den 27.-6.-1963.
Gunnar Green har været på Bor
ris Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1955 fra sin far, som
byggede den i 1915, han var med
til at opdyrke heden og er om
talt på Kongenshus.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 40
ha., heraf tilkøbt 28 ha. og der
er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1915, udvi
det og moderniseret senest i 1979, kostalden fra 1954 er udvidet i 1966, lade opført
1954 og maskinhus 1963. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 26 ung
dyr og 13 slagtekalve af blandet race og desuden produceres ca. 100 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er pillegræs og raps. Der er 3 traktorer, halvpart i
mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ØSTER LEMVEJ 19, "HEDEBO",
ØSTER LEM, 6940 LEM, tlf. 97343118.
EJNAR GREEN, gårdejer, født
den 7.-9.-1946, søn af Karen og
Johannes Green, Øster Lem, gift
den 23.-11.-1968 med Lise Kristiane Nielsen, medhjælpende hu
stru, født den 16.-10.-1948, dat
ter af Anna og Linde Nielsen,
Grønbjerg. Parret har børnene:
Flemming, født den 21.-8.-1969,
Heidi, født den 25.-5.-1972 og
Lisbeth, født den 1.-1.-1975.
E.G. har været på Borris Landbrugsskole, han har været formand for Husmændenes
kvægavlsudvalg og er medlem af regionsudvalget for kvæg i Ringkøbing Amt. Han
overtog gården den 15.-11.-1968 fra sin far, som købte jorden i 1939, da det var hede,
og han byggede gården i 1941.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21,3 ha., heraf tilkøbt 3,6 ha. og der er forpagtet 13
ha.
Stuehuset er opført 1941 og udvidet i 1975, kostald opført 1972, svinestalden fra 1941
benyttes som kalvestald, lade opført 1978, maskinhus 1977 og der er 2 gylletanke
samt indendørs køresilo. Gården drives med en 'kvægproduktion på 33 årskøer, 37 ung
dyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskin
station bruges til høst.

ØSTER LEMVEJ 23, ØSTER
LEM, 6940 LEM, tlf. 97-343128.
KRISTIAN HUSTED, gårdejer,
født den 8.-7.-1912, søn af Signe
og Martin Husted, Vester Sogn,
gift den 7.-3.-1938 med Maren
(Maja) Green, født den 31.-3.1917, datter Kirstine og Laurids
Green, Øster Lem. Parret har
børnene: Martin, født d. 15.-3.1941, Laurids, født d. 17.-9.-1942,
Ernst, født den 28.-3.- 1946 og
Johanne, født den 14.-1.-1950.
K.H. overtog gården den 1.-3.-1938 fra Ejner Krejbjerg. Gården opstod omkring 1914.
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Ejendomsskyld 470.000. Areal 15,5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er opført
1914 og lade 1928. På gården er der 1 traktor.

ØSTER LEMVEJ 31, ØSTER
LEM, 6940 LEM, tlf. 97-343137.
JENS KORSHOLM MIKKELSEN,
gårdejer, født den 24.-3.-1931,
søn af Anna Kirstine og Mikkel
Mikkelsen, Øster Lem, gift den
4.-12.-1954 med Maren Sinkjær,
medhjælpende hustru, født den
28.-9.-1933, datter af Ragnhild
og Kresten Sinkjær, Vesterbæk.
Parret har børnene: Birte, født
den 26.-5.-1955, Børge, født den
23.-8.-1956 og Conny, født den 14.-11.-1960.
J.K.M. overtog gården i 1956 fra sin far,' som købte den i 1927.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1940 og løbende moderniseret, kostald opført 1964, svinestald og
lade 1906 samt maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer,
der produceres ca. 350 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ØSTER LEMVEJ 39, "GRÆSTOFT",
ØSTER LEM, 6940 LEM, tlf. 97343193.
SIGURD NØRMARK, gårdejer,
født den 9.-6.-1903, søn af Marie
og Kristen Nørmark, Øster Lem,
gift den 7.-9.-1941 med Jenny
Lund, født den 11.-4.-1909, dat
ter af Marie og Niels Lund, Brejning. Parret har børnene: Knud,
Aase og Leif.
S.N. overtog gården i 1934 fra
sin far.
Areal 11 ha., der er bortforpagtet 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1889 og løbende vedligeholdt, kostalden er fra omkring
1889, svinetald 1936, lade 1927 og maskinhus 1969. Gården drives med en kvægproduk
tion på 5 årskøer + opdræt af racen RDM, desuden produceres ca. 60 slagtesvin årligt.
Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og 1 søn hjælper til.
ØSTER LEMVEJ 43, "GAMMEL
FAURBY", FAURBY, 6940 LEM,
tlf. 97-343055.
JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 12.-3.-1929,
søn af Anna Kirstine og Knud
Christian Christensen, No, gift
den 8.-2.-1958 med Karen Marie
Hykkelbjerg, medhjælpende hu
stru, født den 18.-2.-1935, dat
ter af Emilie og Frede Hykkel
bjerg, Faurby. Parret har børne
ne: Claus, født den 25.-2.-1961,
Ove, født den 3.-3.-1964, Jytte,
født den 21.-4.-1967 og Anna, født den 10.-8.-1971.
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sine svigerforældre, som købte den i 1933. .
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1840 og udvidet 1947, kostald opført 1961, svinestalden fra 1941
er indrettet til pelseri, minkhallerne er bygget 1981-88, lade 1941 og maskinhus 1973.
Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 15 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen RDM, desuden er der en minkbestand på 600 tæver. Planteproduktionens salgs
afgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ÄRBJERGVEJ 12, "VESTER ÅR
BJERG", 6990 ULFBORG, tlf.
97-491698.
INGOLF AHM, gårdejer, født
den 13.-3.-1945, søn af Inger
Margrethe og Gregers Richard
Ahm, Arbjerg, gift den 17.-6.1972 med Kirsten Falk Hansen,
medhjælpende hustru, født den
8.-3.-1947, datter af Mitzi Jo
hanne og Thorkild Elis Falk Han
sen, København. Parret har bør
nene: Henning, født den 5.-10.1967, Marianne, født den 23.-8.-1973, Michael, født den 24.-4.-1975 og Henrik, født
den 21.-5.-1983. LA. har været på Gråsten Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-8.-1973 fra sin mor.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 91 ha., heraf 30 ha. hede, plantage og mose.
Stuehuset er opført 1854 og restaureret 1960, kostald, lade og maskinhus er fra 1951,
ungdyrstald 1926. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 50 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 15 moderfår og 1 vædder af racen Texel.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 van
dingsmaskine, lagersilo, plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

AA VEJ 1, LYSTBÆK, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491798.
SVEND AAGE CHRISTENSEN
(HOMANN), landmand, født den
8.-11.-1921, søn af Sofie og An
ders Christensen, Dejbjerg, gift
den 8.-11.-1951 med Marie Bundgaard, husmor, født den 20.-1.1931, datter af Kirstine Margre
the og Peder Bundgaard, Ådum.
Parret har børnene: Lis, født d.
11.-7.-1952, Bodil, født den 17.5.-1955, Anders Peder, født den
16.-7.-1959 og Egon, født den 2.-7.-1965.
S.AA.C. overtog gården den 1.-11.-1956 fra Dagny Madsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 19 ha.
Stuehuset er opført 1931 og restaureret og tilbygget 1973, kostald og svinestald er fra
1964, lade 1937 og maskinhus 1970. Gården drives med en svineproduktion på 10 års
søer, der sælges ca. 180 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr.

AAVEJ 2, "ØSTERBÆKMARK", LYSTBÆK, 6990 ULFBORG, tlf. 97-491114.
ANKER RINDOM, gårdejer, født den 6.-12.-1960, søn af Dagny og Svend Rindom, Lyst
bæk, gift d. 11.-11.-1989 med Anette Nielsen, ekspedient, født d. 21.-2.-1967, datter
af Birgith og Edvard Nielsen, Ulfborg. Parret har sønnen Jeppe, født d. 26.-7.-1989.
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Anker Rindom overtog gården
den 1.-12.-1988 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
44,6 ha.
Stuehuset er opført 1953 og re
staureret 1979, kostalden fra
1953 er om- og tilbygget i 1971,
svinestalden fra 1964 er ændret
til kalvestald i 1975, hvor der
også blev bygget lade og maskin
hus, desuden er der gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 50 årskøer og 55
ungdyr af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og pillegræs. Der er
3 traktorer, 1 sprinklervandingsanlæg og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
AAVEJ 3, LYSTBÆK, 6990 ULF
BORG, tlf. 97-491294.
VAGN JEPPESEN, gårdejer, født
den 21.-7.-1937, søn af Maren og
Anders Jeppesen, Tim, gift d. 5.11.-1960 med Ruth Byskov Hald,
medhjælpende hustru, født den
17.-5.-1938, datter af Elvira og
Jens Hald, Grønbjerg. Parret har
børnene: Else, født d. 7.-6.-1961,
Jenny, født den 21.-8.-1962,
Hans, født den 22.5.-1965 og
Martin, født den 8.-1.-1968.
V.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 22.-6.-1960 fra
Peder Jepsen.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 56 ha., heraf tilkøbt 27 ha. og der er lejet 20 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostald og lade 1974, ungdyrstald 1932 og maskinhus 1989.
Gården drives med en kvægproduktion på 52 årskøer og 70 ungdyr af racen RDM. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og rug. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker
og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 deltids medhjælper.
AAVEJ 8, "NYHOLM", LYSTBÆK
KÆR, 6990 ULFBORG, tlf. 97492193.
POUL HANSEN, gårdejer, født
den 7.-7.-1938, søn af Nina og
Hermann Hansen, Torsted, gift
den 31.-10.-1959 med Dagny Ni
elsen, gårdejer, født d. 2.-4.-1940,
datter af Marie og Jens Peder
Nielsen, Staby. Parret har børne
ne: Kjeld, født den 26.-3.-1962,
Brian, født den 24.-5.-1965 og
Kaj, født den 24.-11.-1969.
P.H. overtog gården den 18.-2.-1982 fra Vagn Jensen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1947 og restaureret 1982, kostald, svinestald og lade er fra 1947,
de er opført efter en brand, kostald og svinestald er ændret til hareproduktion i 1987
og maskinhuset er fra 1983. Gården drives med en ammekobesætning på 30 ammekøer,
30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Hereford. Hareproduktionen er på 100 harer +
opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. Der er 4 traktorer og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SKJERN KOMMUNE

ADELVEJ 1, ÄNUM 6900 SKJERN,
tlf. 97-351241.
VAGN NIELSEN, gårdejer, født
den 4.-6.-1929, søn af Charlotte
og Peder Kristian Nielsen, Hanning, gift den 1.-7.-1956 med
Meta Stenbæk Jensen, født den
10.-8.-1934, datter af Jørgine og
Johannes Jensen, Albæk. Parret
har børnene: Steen, født d. 4.12.-1956, Thorkild, født den 13.11.-1957, Knud, født d. 11.-10.1958, Inger, født den 4.-4.-1961,
Karsten, født den 7.-11.-1963 og Lars,
V.N. overtog gården i 1956 og byggede det som statshusmandsbrug, det blev udstykket
fra "Änumgård".
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1956 og løbende moderniseret og udvidet, kostald, svinestald og
lade er fra 1956. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer, 14 ungdyr og 7
slagtekalve af blandet race, desuden produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker,
1 vandingsmaskine og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ADELVEJ 2, "LILLE LUNDE
NÆS", LUNDENÆS, 6900 SKJERN,
tlf. 97-350987.
NIELS KRISTIAN LAURIDSEN,
gårdejer, født den 7.-1.-1932, søn
af Maren Kristine og Thomas Mo
se Lauridsen, Opsund, gift den
25.-4.-1958 med Jensine Agnethe
Nielsen, født den 10.-2.-1938,
datter af Anne Sandfeld og Tho
mas Christian Nielsen, Hanning.
Parret har børnene: Egon, født
den 15.-1.-1960, Flemming, født

den 27.-4.-1961 og Kenneth, født den 18.-1.-1972.
N.K.L. er medlem af Menighedsrådet ved Skjern Kirke. Han overtog gården den 15.3.-1958 fra Thorvald Pedersen. Gården blev udstykket fra "Lundenæs" fra omkring
1850, avlsbygningerne nedbrændte i 1961.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1964 og udvidet. 1975, det oprindelige stuehus er fra omkring 1850
og senere ombygget til sostald, kostald, svinestald og lade er fra 1961 og maskinhuset
1968. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 35 ungdyr af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøde er byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri, der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset.
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VAGN LINDY PETERSEN, gård
ejer, født den 17.-10.-1959, søn
af Emma og Gunnar Petersen, Änum, gift den 27.-7.-1985 med
Gitte Givskov Andersen, medhjæl
pende hustru, født den 4.-10.1963, datter af Ingelise og Poul
Givskov Andersen, Nebel. Parret
har børnene: Camilla, født den
17.-9.-1986 og Christian, født
den 24.-3.-1988.
V.L.P. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler, han er i bestyrelsen
for Jerseyforeningen i Ringkøbing Amt. Han overtog gården den 1.-6.-1985 fra sin far,
som købte den i 1948.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 2 ha. skov. Der er
forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1912-14 og løbende restaureret, kostalden fra 1959 er ombygget i
1982, ungdyrstald og foderhus er fra 1983, laden fra 1912-1914 er ombygget flere gan
ge, maskinhus opført 1976, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine
og andel i Skjern Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ADELVEJ 5, "LUNDGÅRD", LUN
DENÆS, 6900 SKJERN, tlf. 97350989.
HANS HOLGER RINDOM, gård
ejer, født den 19.-11.-1925, søn
af Pouline og Jakob Rindom, Al
bæk, gift den 22.-10.-1955 med
Doris Iversen, omsorgsmedhjæl
per, født den 3.-5.-1933, datter
af Thilde og Hans Christian Iver
sen, Engsig. Parret har børnene:
Lisbeth, født den 18.-4.-1958,
Jacob, født den 8.-2.-1962 og
Hanne Dorte, født den 22.-8.-1968.
H.H.R. er gartnermedhjælper ved Skjern Kommune. Han overtog gården i 1955, da den
blev udstykket som statshusmandsbrug, den ér oprindelig udstykket fra Adelvej 2.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 14 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1955, restaureret og udvidet i 1975, kostald, svinestald og lade er
opført 1955, svinestalde 1969 og 1972 samt maskinhus 1970. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 520 stk. årligt. Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, rørvan
dingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri.

ADELVEJ 6, "VESTER KJÆRGÅRD", DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366260.
JENS ASTRUP SØNDERGÅRD, gårdejer, født den 10.-7.-1932, søn af Dagny og Janus
Søndergård, Debelmose, gift den 24.-10.-1959 med Bodil Schmidt, medhjælpende hu
stru, født den 26.-8.-1938, datter af Gerda og Jørgen Schmidt, Højen. Parret har
børnene: Hanne, født den 3.-8.-1960, Lene, født den 26.-9.-1962, Jørgen, født den
3.-6.-1966 og Tina, født den 17.-7.-1969.
J.A.S. har været på Borris Landbrugsskole, han er formand for denne skole. Han over
tog gården den 1.-2.-1968 fra sin bror, Erling Søndergård. Faderen købte den i 1929,
den blev oprindelig udstykket fra præstegården i 1910.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 20 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostalden og svinestalden fra 1870 er
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ombygget flere gange, slagtesvinestald fra 1977, sostald 1969, laden fra 1870 er
senere moderniseret og maskinhuset er fra 1977. Gården drives med en svineproduk
tion på 90 årssøer, der produceres ca. 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, ærter og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine. Der er 1 fast medhjælper.
ADELVEJ 7, LUNDENÆS, 6900
SKJERN, tlf. 97-351143.
KNUD RAHBEK ERIKSEN, gård
ejer, født den 6.-3.-1943, søn af
Mette og Ejner Eriksen, Bølling,
gift den 28.-5.-1966 med Karen
Marie Kristensen, medhjælpende
hustru, født den 24.-1.-1946, dat
ter af Kristiane og Hans Kristen
sen, Sdr. Vium. Parret har bør
nene: Anne Mette, født den 30.3.-1967, Hans Ejnar, født den
29.-3.-1968, Kristian, født den
30.-9.-1970 og Inger, født den 23.-11.-1974.
K.R.E. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 12.-4.-1966
fra Edith og Marinus Sørensen. Gården blev bygget i 1930.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25,7 ha. og der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende restaureret, kostalden fra 1930 er udvidet i 1973,
svinestalden fra 1966 er ombygget til kvægstald i 1981, lade opført 1930, maskinhus
1976 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer og 70
ungdyr af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til høst. Gården drives sammen med Østerbyvej 20.
ADELVEJ 9, "NØRAGER", LUN
DENÆS, 6900 SKJERN, tlf. 97352882.
HANS JØRN DAHL, gårdejer,
født den 8.-10.-1952, søn af An
na og Svend Dahl, Lyhne, gift d.
29.-7.-1978 med Birthe Fredsgård,
dagplejeleder, født den 29.-9.1953, datter af Oda og Frede
Fredsgård, Tarm. Parret har bør
nene: Carsten, født den 13.-4.1979 og Stine, født den 12.-6.1983.
H.J.D. er forretningsudvalgsmedlem i DLG midt-vest. Han overtog gården d. 15.-4.1980 fra Knud Holt.
Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 56 ha. og der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført 1962, kostalden fra 1940 er ombygget til svinestald i 1978, svinestaldene er fra 1980, 1984 og 1987, lade 1940, maskinhus 1988/89 og der er gylle
tanke. Gården drives med en kvægproduktion på 230 årssøer, der produceres ca. 4.600
slagtesvin årligt, desuden er der en ammekobesætning på 10 ammekøer, 8 ungdyr af 1
kalv af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, plansilo, tårnsilo, varm
og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 2 medhjælpere.
ADELVEJ 11, LUNDENÆS, 6900 SKJERN, tlf. 97-351232.
EGON RIISKJÆR, gårdejer, født den 23.-2.-1936, søn af Sine og Anders Kristensen,
Brejning, gift den 17.-3.-1962 med Henny Høgfeldt, født den 25.-1.-1941, datter af
Karen og Viggo Høgfeldt, Skjern. Parret har børnene: Karen Lisbeth, født d. 8.-2.1963, Jan Ole, født den 13.-4.-1965, Inge Bente, født den 20.-3.-1969 og Anne Birgit,
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født den 13.-9.-1975.
Egon Riiskjær har været på Bor
ris Landbrugsskole, han er i be
styrelsen for Damsø Afvandingslaug. Han overtog gården d. 15.2.-1962 fra Bodil og Viggo Kri
stensen. Gården har oprindelig
været fæstegård under "Lundenæs",
den blev bygget på sit nuværen
de sted i 1904.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
33 ha., heraf tilkøbt 11 ha., som
tidligere tilhørte gården. Desuden e’r der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1930 og løbende moderniseret, kostalden fra 1968 er udvidet i
1975, svinestalden er fra 1928, en del af den er fra 1904, det var dengang stuehus,
laden fra 1962 er genopbygget efter en storm, maskinhuset er fra 1972, garage 1967
og staklade 1964. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 30
årskøer, 42 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er på 14 års
søer, der sælges 70 smågrise og 170 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plan
silo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ADELVEJ 13, LUNDENÆS, 6900
SKJERN, tlf. 97-350981.
BØRGE FRYDENDAHL MIKKEL
SEN, gårdejer, født den 10.-6.1924, søn af Caroline Frydendahl
og Jens Kristian Mikkelsen, Abildå, gift den 17.-11.-1947 med
Kirsten Marie Ladekjær, født den
3.-11.-1926, datter af Johanne og
Aksel Ladekjær, Vestager. Parret
har børnene: Ruth, født den 24.9.-1949, Aksel, født den 22.-8.1951, Ellen, født den 29.-5.1955 og Jørgen, født den 25.-5.-1962.
B.F.M. overtog gården den 15.-4.-1952 fra Kristian Fåretoft. Gården er udstykket fra
"Lundenæs" i 1925.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1941 og udvidet i 1973, kostald og svinestald er fra 1926, laden
fra 1924 er udvidet i 1954 og maskinhuset er fra 1955. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts tørreri.
ADELVEJ 19, "VENDELBOGÅRD",
ALBÆK, 6900 SKJERN, tlf. 97350985.
NIELS VENDELBO, gårdejer,
født den 14.-6.-1939, søn af Ka
trine og Anders Vendelbo, Albæk,
gift den 25.-11.-1961 med Stinne
Andresen, medhjælpende hustru,
født den 4.-12.-1940, datter af
Anne og Jeppe Andresen, Stoustrup. Parret har børnene: Anni,
født den 3.-10.-1962, Jette, født
den 1.-1.-1965, Majbritt, født
den 29.-3.-1976 og Anders, født den 28.-7.-1980.
N.V. er formand for Skolenævnet ved Kirkeskolen i Skjern. Han overtog gården den
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Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 18 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1931 og løbende restaureret, kostalden fra 1960 er ombygget til
svinestald i 1986, løsdriftstald opført 1974, svinestald 1986, lade 1974, maskinhus 1976
samt garage og værksted 1932. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.800
stk. årligt, desuden er der 17 ammekøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og industrikartofler. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr.
AHLERVEJ 3, "SKOBÆK", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366031.
HANS CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født den 10.-5.-1934, søn af Magda Kirstine og
Kristian Sigvald Jensen, Strellev, gift den 10.-9.-1957 med Gerda Dalgas, født den
26.-6.-1935, datter af Abelone og Aksel Dalgas, Grimlund. Parret har børnene: Lone,
født den 3.-8.-1958, Kirsten, født den 24.-7.-1960, Inger, født den 14.-4.-1963 og
Randi, født den 13.-12.-1969.
H.C.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1957 fra
Mathilde og Marius Nykjær, gården kan føres tilbage til 1688.
Areal 90 ha., heraf tilplantet ca. 4 ha.
Stuehuset er opført 1916 og løbende restaureret, kostalden er fra ca. 1930, løsdrift
stald 1966, laden er genopbygget efter storm i 1985 og maskinhuset er fra 1959.
Gården drives med en ammekobesætning på 20 køer og 40 stk. opdræt af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede, rug, byg og græs til
pillefabrikation. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, kornsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
AHLERVEJ 5, DUEDAL, 6900
SKJERN, tlf. 97-366439.
KRISTIAN PEDERSEN, gårdejer,
født den 24.-4.-1915, søn af Kir
stine og Johannes Pedersen, Rindum, gift den 20.-2.-1952 med
Marie Jensen, født den 24.-8.1927, datter af Stinne og Meiner
Jensen, Hjorptarp. Parret har
børnene: Kirstine, født d. 17.-5.1952, Bjarne, født den 25.-7.1953, Elin, født den 23.-11.-1954
og Herdis, født den 29.-12.-1956.
K.P. overtog gården den 1.-4.-1952 fra Oda Lydersen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 11,2 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1932, udvidet og moderniseret i 1978, kostald og lade er fra 1932.

AHLERVEJ 9, "AHLER NØR
GÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN,
tlf. 97-366026.
OVE NAVNTOFT ENEVOLDSEN,
gårdejer, født den 14.-3.-1935,
søn af Magdalene og Johannes
Enevoldsen, Torsbæk, gift 1.
gang den 18.-5.-1963 med Ulla
Mouritsen. Parret har børnene:
Christel, født den 13.-4.-1960 og
Bjarne, født den 24.-4.-1967.
O.N.E. blev gift 2. gang d. 1.3.-1986 med Maria Grzecznik,
træindustriarbejder, født den 30.-1.-1958, datter af Karol og Bronislawa Grzecznik,
Polen. Parret har børnene: Karin, født den 11.-3.-1983 og Lene, født den 26.-8.-1986.
O.N.E. arbejder på Skjern Trikotageafarveri A/S. Han overtog gården den 1.-8.-1966
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fra Frede C. Kammersgård. Gården blev oprindelig opført i 1882.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 63 ha., heraf 1,5 km. åbred til Vorgod Å.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret efter 1966, kostald og lade er fra 1882, svinestald og maskinhus 1981. Gården drives udelukkende med dplanteproduktion beståen
de af korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
AHLERVEJ 16, "AHLER NYGÅRD", AHLER, 6900 SKJERN, tlf. 97-366563.
SØREN MARIUS ANDERSEN, gårdejer, født den 16.-10.-1950, søn af Marry og Karl
Andersen, Sdr. Vium, gift den 21.-9.-1975 med Inge Nissen Mortensen, merkonom, født
den 7.-7.-1955, datter af Henny og Julius Mortensen, Dejbjerg. Parret har børnene:
Helle, Heidi, Mikkel og Morten.
S.M.A. overtog gården i 1981 fra Hans Rasmussen. Gården er oprindelig udstykket fra
"Ahier Gård".
Ejendomsskyld 760.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1957 og løbende moderniseret, svinestalden fra 1957 er udvidet
1972, lade opført 1957 og maskinhus 1972. Gården drives med en svineproduktion på
ca. 40 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Masskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ANDBÆKVEJ 7, "NØRREGÅRD", BÆKBO, 6940 LEM.
POUL ARNE HANSEN, gårdejer.
P.A.H. overtog gården den 1.-6.-1986 fra Sigfred Dideriksen. Gården kan føres tilbage
til 1870.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 24 ha. og der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført omkring 1913 og moderniseret 1980, kostald opført 1957, svinestal
den er af ældre dato, lade opført 1969 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvæg
produktion på 25 årskøer af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
korn og ærter. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt
af markarbjdet. Gården drives sammen med Vesteragervej 14, som ejes af P.A.H.s
kone.

ANDRUP ENGVEJ 1, ANDRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-369125.
AAGE ERTBØLLE MADSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1934, søn af Johanne og Søren
Ertbølle Madsen, Dejbjerg, gift den 4.-12.-1959 med Elisabeth Nielsen, født den
12.-8.-1939, datter af Signe og Jens Skjød, Linde. Parret har børnene: Anni, født den
23.-3.-1961, Anette, født den 1.-11.-1965, Jane, født den 12.-6.-1973 og Klaus, født
den 26.-9.-1976. AA.E.M. har været på Borris Landbrugsskole, han er medlem af skole
nævnet ved Stauning Skole. Han overtog gården i 1959, da den blev bygget som stats
husmandsbrug. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 29,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1959, udvidet og moderniseret i 1987, kostald og svinestald er
ombygget til sostald, svinestald opført 1978, lade 1959 samt maskinhuse 1978 og 1987.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise
årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ARNBORGVEJ 5, ENGSIG, 6900
SKJERN, tlf. 97-350641.
JENS LAURIDSEN, gårdejer,
født den 2.-4.-1929, søn af Sørine og Anders Lauridsen, Engsig,
gift den 16.-11.-1963 med Anne
Lise Nielsen, født den 14.-9.-1931,
datter af Rosa og Marinus Niel
sen, Haverslev. Parret har børne
ne: Ellen, født den 30.-8.-1964,
tvillingerne Anders og Anne
Grete, født den 22.-12.-1968.
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J.L. overtog gården den 1.-10.-1963 fra sin far, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1908, udvidet i 1976 og løbende moderniseret, kostalden fra 1908
er udvidet i 1960, svinestald opført 1967, staklade 1964, lade 1912-1913, maskinhus
1965 og foderhus 1957. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
23 årskøer, 22 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, desuden er der 10 årssøer og
der produceres ca. 160 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmskine og
portionstørreri. Maskinstation bruges til høst.
ARNBORGVEJ 6, "SOLBAKKEN",
KJELSTRUP, 6900 SKJERN, tlf.
97-364112.
JENS KRAGH, gårdejer, født
den 18.-10.-1957, søn af Minna
Kragh og Andreas Lauridsen,
Kjelstrup.
J.K. har været på Borris og Ham
merum landbrugsskoler, han er
formand for Øster Hestholm
Lodsagerlaug og i bestyrelsen
for Faster-Nr. Vium Kontrolfor
ening. Han overtog gården den
1.-8.-1985 fra sine forældre, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
familiens eje i 1920. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 24,9 ha.
Stuehuset er opført 1909 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1909 er indrettet som
ungdyrstald, kostalden er fra 1962, ny ungdyrstald 1985, laden fra 1909 er udvidet i
1932, maskinhuse opført 1956 og 1978 og der er indendørs køresilo og gylletank. Går
den drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af ra
cen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og græs til pillefabrikation. Der
er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 minilæsser og der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset og der er andel i Pedersborg Vindmøllelaug. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges delvis maskinstation.
ARNBORGVEJ 7, "VENNELYST",
ENGSIG, 6900 SKJERN, tlf. 97350502.
SVEND ERIK PILGAARD, gård
ejer, født den 29.-11.-1949, søn
af Mary og Skov Pilgaard, Eng
sig.
S.E.P. har været på Midtjyllands
Landbrugsskole. Han overtog går
den i februar 1977 fra sin far,
som købte den i 1948. Gården er
ca. 100 år gammel.

Ejendomsskyld 1.125.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890, udvidet og moderniseret senest i 1981, kostalden
fra 1972 er moderniseret efter en brand i 1977 og senest moderniseret til ristestald i
1989, staklade opført 1966, kornmagasin er genopbygget efter en brand i 1977, lade
fra 1978 og maskinhus 1986, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 33 årskøer, 31 ungdyr og 18 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, staldvarme bruges til opvarmning af stue
hus og der er andel i Skjern Vindmøllelaug. Der er 1 skoledreng til hjælp og der
bruges delvis maskinstation.

ARNBORGVEJ 8, DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366158.
ERIK og PEDER GOSVIG, gårdejere.
E.G. er født den 6.-8.-1929, søn af Kirstine og Peder Gosvig, Debelmose, gift den
23.-5.-1959 med Lydia Kristensen, plejer, født den 6.-7.-1936, datter af Dagny og
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født den 15.-10.-1961, Peder, født den 16.-9.-1964, Lisbeth, født den 19.-12.-1965 og
Bent, født den 26.-10.-1969.
E.G. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1955 fra
Kristian Rindom, de første 5 år ejede han gården sammen med en bror, fra d. 1.-8.1989 har sønnen Peder Gosvig været medejer af gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1915 og løbende restaureret, kostalden fra 1962 er ombygget i
1982, ungdyrstald fra 1974, lade 1911 og maskinhus 1977, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo og
kold og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
ARNBORGVE3 9, "KÆRVANG",
ENGSIG, 6900 SK3ERN, tlf. 97351119.
KNUD 30RGEN SVENDSEN-TUNE, gårdejer, født den 26.-7.1933, søn af Esther Kristine og
Svend Carl Svendsen-Tune, Sølle
rød, gift den 5.-10.-1957 med
Lise Hesselbjerg Thomsen, født
den 1.-9.-1933, datter af Anna
Sofie og Axel Thomsen, Farum.
Parret har børnene: Ellen, født
den 10.-4.-1959, Anders, født
den 13.-6.-1960 og Erik, født den 4.-8.-1962.
K.3.S.T. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Menighedsrådet
i Skjern. Han overtog gården den 1.-4.-1966 fra Hans Iversen.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1906, kostalde 1906 og 1960, svinestald 1906, laden fra 1906 er
udvidet i 1930, maskinhuset er fra 1962, desuden er der minkhal fra 1987 og staklade
1972. Gården drives som minkfarm med en bestand på 70 minktæver. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er kartofler, korn, græsfrø og havefrø. Der er 5 traktorer, 1 me
jetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 kartoffellægger og 1 kartoffeloptager, plansilo, varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ARNBORGVE3 10, "AHLER
GÅRD", BORRIS, 6900 SK3ERN,
tlf. 97- 366153.
FLEMMING TERP MADSEN,
gårdejer, født den 22.-6.-1951,
søn af Edith og Halvor Madsen,
Nollund, gift den 11.-11.-1978
med Kaja Bonde Nielsen, med
hjælpende hustru, født d. 4.-4.1958, datter af Anne Karen og
Ejner Bonde Pedersen, Sdr. Felding. Parret har børnene: Birgit
te, født den 27.-12.-1979, Anne
Mette, født den 14.-7.-1981 og Louise, født den 26.-1.-1986.
F.T.M. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
Landoungdom og i bestyrelsen for Åskov Kontrolforening. Han overtog gården i novem
ber 1978 fra Viggo 3ensen, den har været i slægtens eje siden 1851. Dengang var der
900 tdr. land, flere gårde er udstykket fra gården, bl.a. er alle Ahlergårdene udstyk
ket herfra.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 76 ha., heraf 4,4 ha. skov og hede samt 2 ha. eng. Der
er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1858 og løbende restaureret fra 1978, kostalden er fra 1979, lade
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produktion på 80 årskøer, 130 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er 4 traktorer, 3 vandingsmaskiner, tårn
silo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
På gården er 1 fodermester og 1 skoledreng til hjælp, maskinstation bruges til finsnitning.
ARNBORGVEJ 13, "HEAGER",
BØLLING, 6900 SKJERN, tlf.
97-368061.
ERIK VILLUMSEN, gårdejer,
født den 6.-2.-1937, søn af Dina
og Søren Villumsen, Bølling, gift
den 2.-3.-1963 med Kirsten Over
gård Hansen, født d. 12.-8.-1941,
datter af Ester og Alfred Han
sen, Bølling. Parret har børnene:
Karen, født den 24.-5.-1964,
Ove, født den 27.-12.-1965, Jør
gen, født den 1.-8.-1967, Peder,
født den 4.-2.-1969, Simon, født den 24.-4.-1970, Niels, født den 27.-6.-1971 og Ruth,
født den 28.-12.-1973.
E.V. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1961 fra
Kirstine Østergård. Ejendomsskyld 950.000. Areal 19 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1941 og 1976,
lade 1941, maskinhus 1966 og foderhus 1976, der er udendørs køresilo og gylletanke.
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 36 ungdyr og 30 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 2 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 rørvandingsanlæg,
kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
Gården drives sammen med Arnborgvej 15.

ARNBORGVEJ 15, BØLLING,
6900 SKJERN.
ERIK VILLUMSEN, gårdejer, om
tales under Arnborgvej 13.
E.V. overtog gården i 1975 fra
Mariane Kristensen.
Ejendomsskyld 270.000. Areal 3,3
ha.
Stuehuset er opført fra omkring
1900, kostald og svinestald er
bygget omkring 1900, de er sene
re ombygget til beboelse, desu
den er der en lade af ældre dato.
ARNBORGVEJ 21, KJELSTRUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-364061.
ANDERS MOESGÅRD ANDER
SEN, gårdejer, født den 11.-7.-1938,
søn af Dagny og Anders V. An
dersen, Brejning, gift den 7.-11.1963 med Bodil Nielsen, medhjæl
pende hustru, født d. 29.-3.-1940,
datter af Karen og Alfred Niel
sen, Højager. Parret har børne
ne: Poul, født den 11.-10.-1964
og Bent, født den 11.-12.-1967.
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A.M.A. overtog gården den 11.-10.-1963 fra Karl Erik Hansen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28,5 ha. og der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1908, restaureret og udvidet i 1975, kostalden fra 1908 er ombyg
get til svinestald i 1971/72, goldsostald opført 1964, farestald 1969 og 1954, laden fra
1908 er ombygget og udvidet, maskinhuse opført 1977 og 1986 og der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der produceres ca. 600 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, spinat, valmuer, byg, hvede
og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og
kold lufts tørreri.
ARNBORGVEJ 23, "NY LODAL", 6900 SKJERN.
HENNING OSTERSEN, gårdejer, omtales under Vestergårdvej 2.
H.O. overtog gården i 1987 fra Kristian Østergård Jensen. Gården er udstykket fra
"Sdr. Lodal" omkring 1’893.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 26 ha.
Svinestaldene er ombygget omkring 1930, der er opført nye staldbygninger til svine
produktion i 1988, maskinhuset fra 1975 er ombygget til planlager i 1988. Gården
drives sammen med Vestergårdvej 2, hvor ejeren bor, og desuden drives den sammen
med Videbækvej 12.

ARNBORGVEJ 25, "LÆGÅRD",
DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf.
97-366331.
NIELS ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 7.-10.-1933, søn af Ma
rie og Morten Østergaard Peder
sen, Skarrild, gift den 6.-12.-1964
med Karen Marie Frandsen, med
hjælpende hustru, født den 4.-8.1943, datter af Marry og Niels
Frandsen, Debelmose. Parret har
børnene: Henrik Morten, født
den 22.-10.-1965, Pia, født den 3.-10.-1967, Niels Kurt, født den 29.-4.-1972 og Britta,
født den 23.-2.-1976.
N.Ø. overtog gården den 1.-4.-1968 fra Henning Pedersen. Gården er udstykket fra
Arnborgvej TI i 1889/90.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 19 ha. og der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1889, det er udvidet og løbende restaureret, kostalden er senest
renoveret i 1980, laden fra 1964 er delvis indrettet til svinestald i 1980, maskinhuset
er fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 900
smågrise årligt, desuden er der 6 ammekøer, alle krydsningsdyr. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstati
on bruges til en del af markarbejdet.
ARNBORGVEJ 27, DEBELMOSE,
6900 SKJERN, tlf. 97-366045.
JENS KJÆR, gårdejer, født den
24.-7.-1922, søn af Johanne og
Ole Kjær, Debelmose.
J.K. overtog gården den l.-l.1948 fra sin far. Gården har væ
ret fæstegård under "Lundenæs"
og blev frikøbt omkring 1790.
Nuværende ejer er 5. generation
på gården.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 27
ha., heraf 6 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført 1818 og løbende restaureret, kostalden er fra 1954, lade 1916 og
maskinhus 1967. Kobesætningen er under udsætning, men der er p.t. 3 årskøer og 15
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ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er
2 traktorer og andel i markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.
ARNBORGVEJ 35, "AHLER VE
STERGÅRD", BORRIS, 6900
SKJERN, tlf. 97-366413.
PEDER KNUDSEN, gårdejer,
født den 18.-10.-1947, søn af
Ingeborg og Martin Knudsen,
Nørhede, gift den 27.-5.-1972
med Hanne Mouridsen, medhjæl
pende hustru, født den 2.-8.-1946,
datter af Anne og Viggo Mourid
sen, Tarm. Parret har børnene:
Ole, født den 15.- 4.-1977, Lars,
født d. 29.-6.-1979 og Jesper, født den 15.-4.-1982.
P.K. er i bestyrelsen for Skjern Å andel. Han overtog gården den 1.-7.-1975 fra An
ders Gosvig Jensen. Gården er udstykket fra "Ahier Gård" i 1890, den har været i
familiens eje siden 1902.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 47 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1890 og senere restaureret, kostald og lade er opført 1975 og
maskinhus 1978, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, 2 vandings
maskiner, plansilo og korntørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ASTRUPVEJ 2, SÆDDING, 6900
SKJERN, tlf. 97-362109.
OLE KRISTIAN RAHBÆK PEDER
SEN, gårdejer, født den 31.-8.1953, søn af Petra Homand og
Jens Rahbæk Pedersen, Sædding,
gift den 12.-7.-1986 med Inge Ma
rie Dammark Nielsen, kontorassi
stent, født den 12.-10.-1957, dat
ter af Dagny Margrethe og Egil
Dammark Nielsen, Ejstrup. Par
ret har datteren Annette, født
den 4.-1.-1988.
O.K.R.P. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
30.-12.-1977 fra sin mor, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 16,5 ha., heraf 1,6 ha. eng. Der er lejet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1854 og løbende moderniseret, kostald og lade er opført 1976,
maskinhus 1984 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 32 års
køer, 33 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 trakorer, maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp. Gården drives
sammen med Astrupvej 9.

ASTRUPVEJ 4, "SØNDERGÅRD MARK", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362037.
ALFRED BENDTSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1906, søn af Margrethe og Jens Bendtsen, Sædding.
A.B. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1972 fra sin bror, Bent
Kristian Bendtsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1852/53, den er udstykket fra "Søndergård".
<
Areal 23 ha., heraf 2 ha. plantage og lignende. 11 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1868 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1932 og lade
1865. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af havre og byg. Der
er 1 traktor.
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ERLING SKOV LARSEN, gårdejer, født den 17.-9.-1958, søn af Ingrid og Karl Larsen,
Årup, gift den 5.-7.-1980 med Lene Larsen, født den 28.-11.-1961, datter af Tove og
Ole Larsen, Brønderslev. Parret har børnene: Samuel, født den 26.-12.-1986 og Tomas,
født den 28.-6.-1988.
E.S.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 21.-8.-1984
fra Anders Vestergård Madsen, som opdyrkede en del af heden.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 20,7 ha.
Stuehuset er opført 1964, en modernisering er påbegyndt, kostalden fra 1949 er om
bygget til svinestald i 1985, svinestald opført 1989, lader 1949 og 1959, sidstnævnte er
delvis ombygget til svinestald i 1987, maskinhuset fra 1949 er ombygget i 1975, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktionens på 100 årssøer, der sælges ca.
2.200 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og frøgræs. Der er 1
traktor, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
ASTRUPVEJ 7, "MEDER", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362208.
MADS VENDELBO, gårdejer, født den 7.-1.-1942, søn af Johanne og Peder Vendelbo,
Sædding, gift den 17.-5.-1969 med Grethe Kirkegård, husassistent, født den 3.-7.-1946,
datter af Stella og Aage Pedersen, Faster. Parret har børnene: Peder, født den 11.6.-1970, Hanne, født den 1.-4.-1973 og Åse, født den 5.-3.-1980.
M.V. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1969 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1890.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. mose. Der er lejet 16 ha.
Stuehuset er opført 1910 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1971 og 1977,
svinestald 1971 og maskinhus 1955. Gården drives med en kvægproduktion på 25 års
køer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og RDM, desuden produceres 250
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

ASTRUPVEJ 9, "HEDELUND",
SÆDDING, 6900 SKJERN.
OLE KRISTIAN RAHBÆK PEDER
SEN, gårdejer, omtales under Astrupvej 2.
O.K.R.P. overtog gården den 1.6.-1988 fra Peder Bjerregård Ni
elsen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 14
ha.
Stuehusets alder er ukendt, ko
stald, svinestald og lade er fra
omkring 1900 og maskinhuset er
fra 1979. På gården er der 1 traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Gården
drives sammen med Astrupvej 2.
ASTRUPVEJ 13, ASTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364099.
VILLY NYBO, gårdejer, født den
6.-6.-1941, søn af Kirstine Mar
grethe Nielsen (Dinna Nybo) og
Mads Nielsen (Mads Nybo), Astrup gift den 4.-3.-1967 med
Esther Vestergaard, født den
3.-5.-1946, datter af M. og Kri
stian Vestergaard, Lønborg. Par
ret har børnene: Tove, født den
15.-5.-1972 og Dorthe, født den
25.-2.-1976.
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V.N. er formand for Jerseyforeningen for Ringkøbing Amt og bestyrelsesmedlem af
Ringkøbing Amts Kvægavlsforening, han deltager i opkøb af avlskvæg til eksport og er
dommer ved dyrskuer. Han overtog gården i januar 1964 fra sine forældre, som byg
gede den i 1950, da den blev udstykket som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha.
Stuehuset er opført 1950, restaureret og udvidet i 1978, kostalden fra 1950 er ombyg
get og udvidet i 1972, ungdyrstald opført 1979, lade 1950, maskinhus og foderhus 1979
samt foderhus 1972. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34
årskøer, 27 ungdyr og 17 slagtekalve af racen Jersey, svineproduktionen er på 25
årssøer og der sælges ca. 400 smågrise årligt. Der er 3 traktorer, tårnsilo, kold lufts
tørreri og 1 nødstrømsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ATRUPVEJ 15, "BAKKEGÅRD",
ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364094.
STEEN OVE STIGKÆR, gårdejer,
født den 13.-10.-1933, søn af
Kristiane og Jens Stigkær, Lumsås, gift den 29.-4.-1961 med
Judith Knudsen, fru, født den
13.-6.-1936, datter af Asta og
Harald Knudsen, Ølstrup. Parret
har børnene: Kristian, født den
27.-4.-1962 og Lisbeth, født den
20.-6.-1965.
S.O.S. har været på Dalum Landbrugsskole og er medlem af Menighedsrådet ved Fa
ster Kirke. Han overtog gården den 1.-3.-1961 fra Peder Mortensen. Gården er udstyk
ket fra Astrupvej 19 i 1914.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 22,3 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, kostalden fra 1914 er løbende mo
derniseret og ombygget til svinestald i 1979, hvor der også blev bygget slagtesvinestald og maskinhus, den gamle svinestald er fra 1969 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 65 årssøer og der produceres ca. 1.300 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og der bruges stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ASTRUPVEJ 17, "ASTRUPGÅRD",
ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364019.
JENS LODAHL, gårdejer, født
den 14.-2.-1919, søn af Anna og
Kristian Astrup Christensen, Astrup, gift den 26.-6.-1965 med
Grete Marie Christensen, født
den 19.-11.-1933, datter af Han
ne og Karl Oluf Christensen, Sædding. Parret har børnene: Anne
Mette, født den 3.-8.-1966 og
Karl Oluf, født den 19.-2.-1970.
J.L. har været på Haslev Land
brugsskole. Han fik gården i for
pagtning i 1952 og overtog den
den 1.-5.-1961 fra sin far, gården har været i slægtens eje gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha.
Stuehuset er opført 1883 og løbende vedligeholdt, kostalden er fra 1939, svinestald og
lade 1912 samt maskinhus 1952. Gården drives med en kvægproduktion på 14 årskøer +
46 stk. opdræt af racerne SDM og RDM, desuden produceres ca. 175 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og
kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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GERT HJØLLUND, gårdejer, født den 8.-6.-1957, søn af Binne og Knud Hjøllund,
Astrup.
G.H. har været på Nr. Nissum og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-7.-1981 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Areal 30 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1882/83 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald er opført
1933, lade 1882/83 og maskinhus 1986 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca. 250 slag
tesvin årligt. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BORRISKROGVEJ 1, "BORRISKROG", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366048.
GERDA LUNDSGAARD ARNOLDUS, lærer, født den 30.-6.-1945, datter af Jenny og
Christian Lundsgaard, Borris, gift den 7.-4.-1979 med Gregers Arnoldus, oberstløjt
nant, født den 29.-5.-1924, søn af Jenny og Jørgen Arnoldus, Gudhjem.
G.A. døde den 15.-8.-1981.
G.L.A. overtog gården i 1981 ved sin mands død, han havde overtaget den d. 1.-6.1967 fra Abelone Jensen. Gården har hørt under "Lundenæs" og kan føres tilbage til
1498. Areal 33 ha., heraf 5 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900 og senere restaureret, kostalden er fra 1885, hestestald 1905
og maskinhus 1970.

BORRISVEJ 6, ASTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364081.
MADS EVALD VESTERGAARD,
gårdejer, født den 8.-9.-1958,
søn af Anna og Peder Vestergaard, Astrup, gift den 2.-3.-1985
med Annette Nielsen, fritidspæda
gog, født den 15.-8.-1961, datter
af Stinne og Johannes Nielsen,
Astrup.
M.E.V. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1984 fra sin mor.
Gården er en gammel slægtsgård, som har eksisteret siden 1683.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1916 og løbende restaureret, kostalden fra 1930 er senere moderni
seret, ungdyrstald opført 1983 og lade 1883, der er indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BORRISVEJ 7, ASTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364176.
HOLGER EMIL NIELSEN, gård
ejer, født den 12.-3.-1935, søn af
Othilia og Meinert Nielsen, Stauning, gift den 8.-1.-1966 med El
se Hansen, hjemmehjælper, født
den 11.-3.-1937, datter af Anna
og Hans Hansen, Tårs. Parret har
børnene: Sten, født den 3.-9.-1966
og Brian, født den 29.-3.-1969.
H.E.N. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården

den 1.-11.-1965 fra Anders Vestergård Andersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 17 ha.
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Stuehuset er opført 1915 og løbende moderniseret, kostald opført 1971 og ungdyrstald
1978, lade opført 1915 og maskinhus 1974, der er udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

BORRISVEJ 8, ASTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364080.
JENS VESTERGAARD, gårdejer,
født den 26.-4.-1941, søn af Es
ther og Søren Jensen Vestergaard,
Astrup, gift den 8.-8.-1964 med
Ellen Astrup Christensen, orga
nist, født den 5.-9.-1944, datter
af Astrid og Jeppe Christensen,
Sædding. Parret har børnene: Sø
ren Christian, født den 14.-2.1966, Svend, født den 17.-7.1967, Astrid Henriette, født den
12.-12.-1970 og Jeppe, født den 22.-6.-1976.
J.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1964 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev udstykket fra "Vester
gård" i 1901.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1901 og løbende restaureret, kostalde opført 1938 og 1973, laden
er delvis ombygget i 1938, maskinhus opført 1983, der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 40 årskøer og 70 stk. opdræt af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet og gården drives sammen med Ejstrupvej 6.
BORRISVEJ 9, ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364008.
HANS HENRY NIELSEN, gårdejer, født den 25.-3.-1927, søn af Marie og Niels Jørgen
Nielsen, Bølling, gift den 17.-9.-1954 med Ruth Andreassen, født den 18.-9.-1932,
datter af Karen og Peder Andreassen, Kirke Skensved. Parret har børnene: Marie, født
den 17.-6.-1956, Karen, født den 7.-6.-1960, Niels Jørgen, født den 8.-8.-1964 og
Birgitte, født den 24.-10.-1972.
H.H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for
Tulip og overtog gården den 1.-2.-1957 fra Knud Ølgaard.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 30,5 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1893 og løbende vedligeholdt, alle avlsbygningerne nedbrændte i
januar 1987, de er genopført med svinestald, lade, maskinhus og der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 150 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise og
1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset og der er andel i Pederborg Vindmøllelaug. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper. Gården drives sammen
med Skjernvej 94, Videbæk Kommune.
BORRISVEJ 10, "ØSTERGÅRD", ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364335.
KURT SAND ØSTERGÅRD, gårdejer, født den 2.-3.-1958, søn af Hanne og Svend
Østergård, Astrup, gift den 18.-6.-1984 med Ingrid Høj vang Jensen, køkkenassistent,
født den 23.-11.-1959, datter af Grethe og Thomas Højvang Jensen, Henne. Parret har
børnene: Jacob, født den 3.-1.-1987 og Jan, født den 25.-4.-1988.
K.S.Ø. har været på Borris og Midtjyllands landbrugsskoler og er i bestyrelsen for DTT
Midtjylland, han ejer firmaet KVA Diesel Elektro, som sælger generatoranlæg. Han
overtog gården den 1.-8.-1983 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården,
som kom i slægtens eje omkring 1870. Der har tidligere været mølleri på gården, som
fik sin nuværende placering i 1882.
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Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 30,5 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1882 og løbende restaureret, kostald opført 1963, svinestald 1954,
maskinhuset fra 1953 benyttes i forbindelse med KVA Diesel Elektro, laden er fra
1882 og maskinhus 1973. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af korn, raps, roer og ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker, andel i vandings
maskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt 1 vindmølle. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.

BORRISVEJ 11, "MELDGÅRD",
ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364157.
PEDER MELDGÅRD RANDERIS,
gårdejer, født den 27.-7.-1924,
søn af Anne Kirstine Marie og
Anton Karl Randeris, Astrup,
gift den 4.-11.-1953 med Sigrid
Bech Jakobsen, født den 2.-2.-1933,
datter af Nielsine Nielsen Bech
og Ejner Jakobsen, Skovby. Par
ret har børnene: Birger, født d.
6.-10.-1955, Anne født d. 6.-12.- 1960 og Leif, født den 6.-4.-1966.
P.M.R. overtog gården den 1.-12.-1962 fra sin far, gården kom i slægtens eje i 1755,
der har. tidligere været gæstgiveri på gården, som fik sin nuværende placering i 1902.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1902 og løbende vedligeholdt og moderniseret, kostald, svinestald
og lade er fra 1930, maskinhus 1948 og roehus 1974. Gården drives med en svinepro
duktion på 13 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.

BORRISVEJ 12, ASTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364370.
BIRGER RANDERIS, gårdejer,
født den 6.-10.-1955, søn af Sig
rid og Peder Randeris, Astrup,
gift den 28.-7.-1984 med Bodil
Møller, fysioterapeut, født den
1.-7.-1958, datter af Kirstine og
Erhard Møller, Ølstrup. Parret
har børnene: Lene, født den
18.-8.-1987 og død den 10.-11.-1987
og Stine, født den 23.-12.-1988.
B.R. har været på Ladelund og
Lægård landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Borris-Faster Husmandsforening og
overtog gården den 1.-7.-1982.
Ejendomsskyld 1.017.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og løbende moderniseret, kostalden fra 1966 er delvis ombyg
get til spaltestald i 1983, hvor der også blev bygget lade, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
RDM. Der er 1 traktor, andel i vandingsmaskine og andel i Pedersborg Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
BORRISVEJ 13, "ØSTERGÅRD", ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364035.
ANDERS og ERIK JESPERSEN, gårdejere, sønner af Kristine og Morten Jespersen,
Astrup.
Brødrene overtog gården i 1972 fra forældrene.
Areal 44 ha., heraf 4 ha. eng og plantage.
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1933, kostald, svinestald og lade
er ligeledes fra 1933. Gården dri
ves udelukkende med plantepro
duktion bestående af korn og
raps. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

BORRISVEJ 14, FASTERKÆR,
6900 SKJERN, tlf. 97-364174.
JENS THUSHOLT NIELSEN,
chauffør, født den 11.-6.-1939,
søn af Kirstine og Peder Nielsen,
Vinding, gift den 29.-11.-1963
med Tove Annelise Thomsen, fa
briksarbejder, født den 27.-12.-1942,
datter af Kristiane og Niels
Thomsen, Højby. Parret har bør
nene: Britta, født den 13.-5.-1965,
Gunnar, født den 5.-4.-1968 og
Lisbeth, født den 29.-12.-1970.
J.T.N. overtog gården den 1.-10.-1965 fra Karl Poulsen, gården blev udstykket fra
"Kærbygård" i 1899.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 13,8 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1895 og moderniseret omkring 1970, kostalden fra 1895 er moder
niseret i 1976, hvor der også blev bygget spaltestald, garagen er ombygget i 1967,
lade opført 1953 og maskinhus 1959, der er gylletank. På gården er der 1 traktor og 1
markvandingsanlæg.

BORRISVEJ 15, ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364271.
JENS PEDER NIELSEN, gårdejer, født den 22.-7.-1958, søn af Ketty og Holger Niel
sen, Skarrild, gift den 8.-8.-1981 med Hanne Vendelbo Klemmensen, børnehavepæ
dagog, født den 16.-2.-1961, datter af Birthe Vendelbo og Vagn Klemmensen, Kibæk.
Parret har børnene: Mette, født den 4.-1.-1983, Helene, født den 13.-2.-1984 og
Henrik, født den 14.-8.-1987.
J.P.N. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
15.-8.-1984 fra Sigrid Randris.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 22 ha., heraf 1 ha. eng. Der er lejet 5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, kostalden fra 1914 er udvidet og
ombygget senest i 1986, svinestalden er ombygget til kvægstald i 1986, laden fra 1914
er senere udvidet og maskinhuset er fra 1965, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 38 årskøer, 38 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, halvpart i vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BORRISVEJ 19, "M0GELH0JGÄRD", FASTERKÆR, 6900 SKJERN, tlf. 97-364195.
HARDY JOHAN JENSEN, gårdejer, født den 2.-7.-1951, søn af Esther og Hans Fre
derik Jensen, Fasterkær, gift den 4.-8.-1973 med Karen Sofie Petersen, syerske, født
den 8.-3.-1954, datter af Helga og Svend Petersen, Videbæk. Parret har børnene: Hans
Martin, født den 20.-2.-1975, Svend Egon, født den 6.-5.-1977 og Niels Peder, født den
19.-2.-1981.
H.J.J. er lastbilchauffør, han har været på Fjordvang Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-5.-1974 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom
i slægtens eje i 1914.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 12 ha.
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1905 og omfattende modernise
ret i 1988, kostalden fra 1952 er
ombygget til svinestald i 1987,
svinestald opført 1962, lade 1905
og maskinhus 1977. Gården dri
ves med en slagtesvineproduktion på 900 stk. årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker og 1 vandingsmaskine. Der
bruges kun lidt maskinstation.

BORRISVEJ 21, "HEDEBO", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-364097.
AAGE VILLUMSEN, gårdejer, født den 3.-2.-1942, søn af Anna og Vilhelm Villumsen,
Faster, gift den 20.-5.-1966 med Johanne Margrethe Vendelbo, født den 20.-8.-1943,
datter af Johanne og Peder Vendelbo, Sædding. Parret har børnene: Ole, født den
2.-9.-1969 og Claus Vilhelm, født den 2.-10.-1972.
AA.V. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1966 fra
Jesper Jensen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført 1929 og udvidet og restaureret i 1976, kostalde er opført 1929,
1968 og 1979, lade 1979 og maskinhus 1967, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

BORRISVEJ 23, DALAGER, 6900
SKJERN, tlf. 97-366240.
PEDER LUND JENSEN, gårdejer,
født den 31.-7.-1929, søn af Sara
og Valdemar Karl Jensen, Borris,
gift den 13.-10.-1958 med Olga
Holm Hansen, husassistent, født
den 13.-11.-1938, datter af An
drea og Ole Holm Hansen, Sdr.
Vium. Parret har børnene: Karl
Valdemar, født den 30.-4.-1960,
Inge Lise, født den 19.-7.-1963
og Britta, født den 23.-4.-1968.
P.L.J. har været på Lundbæk Landbrugsskole. I 1958 opførte han gården på jord, som
tilhørte faderen.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 10,5 ha., der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1958, udvidet og moderniseret i 1979, kostald og lade opført 1958,
laden er ombygget til svinestald omkring 1967 og maskinhuset er fra 1975. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 26 ungdyr af racen RDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsma
skine. Der bruges lidt maskinstation.
BORRISVEJ 29, "DALAGER NYGÅRD", DALAGER, 6900 SKJERN, tlf. 97-366141.
LARS FJORD ØRSKOV, gårdejer, født den 26.-3.-1930, søn af Margrethe (Magga) og
Niels Ørskov Dalager, gift den 18.-3.-1961 med Nanna Elisabeth Søndergård, hjemme
sygeplejerske, født den 20.-9.-1936, datter af Marianne og Chresten Søndergård, Hanning. Parret har børnene: Niels, født den 12.-4.-1962, Ole, født den 14.-7.-1964, Jep
pe, født den 28.-11.-1967 og Marianne Elisabeth, født den 16.-9.-1974.
N.E.S. er medlem af Byrådet i Skjern.
L.F.Ø. har været på Lægård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kvægavlsforenin
gen for Ringkøbing Amt. Han forpagtede gården 1957-60 og overtog den den 1.-1.1961
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1917.
Gården blev udflyttet fra "Dalagergård" i 1906.
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er 2.500.000. Areal 52 ha., heraf
tilkøbt 14 ha., der er 3 ha. eng.
Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1906 og lø
bende restaureret, i 1949 var
der en lynbrand på gården, som
er bygget op i 1950, den ned
brændte igen i 1979 og blev gen
opført med kostald, kalvestald,
garage og servicehus, lade og
gylletank samt indendørs køresilo, maskinhuset er fra 1989.
Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 60 ungdyr og 45 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 2 faste medhjælpere.
BOUSØVEJ 9, "VESTERHEDE",
BOUSØ, 6900 SKJERN, tlf. 97369014.
KAREN BIRGIT RASMUSSEN,
gårdejer, født den 20.-2.-1941,
datter af Inger og Eigild Lindeberg, Ål, gift den 11.-12.-1965
med Christian Rasmussen, født
den 23.-9.- 1932, søn sf Karoline
og Niels Rasmussen (Nielsen).
Parret har børnene: Niels, født
den 4.-3.- 1968, Jens, født den
8.-7.-1970 og Karoline, født den
2.-7.-1979.
C.R. døde i 1981. K.B.R. har været sygeplejerske i en årrække, hun er bestyrelses
medlem i Gjern-Tarm Egnens Landboforening. Hun overtog gården ved mandens død.
C.R. overtog gården omkring 1960 fra sin far, nuværende ejer er 6. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1804.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 102 ha., heraf tilkøbt 30 ha.
Stuehuset er opført 1895 og løbende moderniseret og ombygget, kostalden er fra 1964,
svinestald og lade fra 1895 er moderniseret flere gange, ny lade opført 1969, maskin
hus 1979, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af ærter, raps, korn, græsfrø, pillegræs og fabrikskartofler.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts
tørreri. Der er 1 medhjælp i sæsonnen og der bruges lidt maskinstation.

BOUSØVEJ 15, "HEDEBYGÅRD", BOUSØ, 6900 SKJERN, tlf. 97;369394.
JENS STEFFENSEN, gårdejer, født den 10.-7.-1961, søn af Karen og Søren Steffensen,
Bousø, gift den 10.-12.-1983 med Lisbeth Rahbæk, sygeplejerske, født d. 11.-12.-1961,
datter af Grethe og Svend Rahbæk, Andrup. Parret har børnene: Thomas, født den
4.-1.-1987 og Anders, født den 16.-1.-1989.
J.S. har været på Kongensgård, Hammerum og Nordisk landbrugsskoler, han er uddan
net landbrugstekniker. Han overtog gården den 1.-8.-1988 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1918.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha., heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1893 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1893 og 1976,
svinestald 1962, lade 1955, foderhus 1976 og maskinhus 1978, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 31 årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, desuden er
der en årlig slagtesvineproduktion på ca. 400 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 3 traktorer, anpart i mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo,
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skinstation.

BOUSØVEJ 17, HEDEBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-369155.
HENNING RASMUSSEN, gårdejer, født den 24.-9.-1935, søn af Karoline og Niels
Rasmussen, Hedeby, gift den 30.-9.-1970 med Birgit Madsen, kontorassistent, født den
3.-8.-1943, datter af Anna og Jens Madsen, Hobro. Parret har datteren Kamilla, født
den 23.-11.-1974.
H.R. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog halvparten af gården i august
1966 fra Agnes og Viggo Bæk Nielsen, sidste halvdel overtog han i 1970 fra Martin
Nygaard. Gården kan føres tilbage til 1752 og der har været smedie på gården.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 39,6 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 1 ha. skov og 1
ha. hede. Der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1865 og senere restaureret, svinestald og lade fra 1865 er i 198082 restaureret og benyttes nu til beboelse, østerhuset er fra 1865, maskinhus 1976,
der er gylletank og en del minkhaller er bygget 1970-1978. Gården drives med en
minkbestand på 800 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede,
byg og rug. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og
kold lufst tørreri samt halmfyr. Der er sæsonansatte ved minkfarmen og der bruges
lidt maskinstation.
BRATBJERGVEJ 4, "LERVAD",
HANNING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362223.
JENS FALK THØSTESEN, gård
ejer, født den 30.-10.-1951, søn
af Anna og Thomas Falk Thøste
sen, Hanning.
J.F.T. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 3.-7.-1978 fra sin mor.
Gården er ca. 500 år gammel.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13
ha. Der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1908 og omfattende moderniseret i 1985, kostalden fra 1956 er
ombygget til svinestald i 1982, svinestalde opført 1974, 1979 og 1987, lade 1958 og
maskinhuse 1951 og 1984, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion
på 500 årssøer, der sælges ca. 500 smågrise og 9.500 slagtesvin årligt, desuden er der
en bestand på 100 dådyr. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, frø og græs til
pillefabrikation. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 4
fodermestre på gården, som drives sammen med Skrebsgårdvej 5.

BRATBJERGVEJ 5, " NY SKREBS
GÅRD", HANNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362386.
HANS MADSEN, gårdejer, født
den 7.-9.-1940, søn af Petra og
Mads Kristian Madsen, Hanning.
H.M. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården i
august i 1973 fra sin far. Gården
blev udstykket fra "Skrebsgård" i
1935.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
36,9 ha., heraf tilkøbt 9 ha., der
er 2 ha. mose. Der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1959, kostalde 1935 og 1974, halmlade 1965, laden fra 1935 er
udvidet i 1951 og maskinhuset er fra 1984, der er indendørs køresilo. Gården drives
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Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
BRUNBJERGVEJ 2, "DEJBJERG MASKINSTATION", RÅBJERG, 6940 LEM, tlf. 97341192.
HANS ERTBØLLE MADSEN, maskinstationsejer og gårdejer, født den 16.-11.-1940,
søn af Johanne og Søren Madsen, Dejbjerg, gift den 16.-10.-1983 med Elly Herdis
Sørensen, sygehjælper, født den 10.-6.-1941, datter af Kirstine og Thomas Sørensen, V.
Timring.
H.E.M. overtog gården i juli 1983 fra Maren Mikkelsen. Gården kan føres tilbage til
1801 og der har tidligere været skole på gården.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 55 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 55 ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1983, hestestalden er fra 1870, lade 1905 og
maskinhuset 1984. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn,
ærter og raps. Gården drives som maskinstation og maskinparken består af 8 trakto
rer, 2 mejetærskere, silohus med plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.
Der er sæsonansat personale til maskinstationen.
BUNDSBÆKVEJ 6, "LYKKEBOGÄRD", LYKKEBY, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362324.
BJØRN LEINUM, lærer, født den
10.-5.-1948, søn af Erna og Da
niel Leinum, gift med Åse Irene
Jensen, lærer, født den 18.-1.1948, datter af Lis og Henry Jen
sen. Parret har børnene: Chri
stina Elisabeth, Sigga Susanne,
Rolf Thorbjørn, Ninna Michaele
og Morten Emanuel.
B.L. overtog gården i 1977 fra Tine og Peder Bollerup.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 9,2 ha. og der er lejet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1945 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1945,
løsdriftstald og maskinhus 1988. Gården drives med en ammekobesætning på 10 ammekøer +14 stk. opdræt af racen Limousine, desuden er der 4 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er byg og grøntsager. Der er 1 traktor og 4 hestekøretøjer. Maskinsta
tion bruges til høst.
BUNDSBÆKVEJ 10, "RANDBÆK",
HANNING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362225.
HARRY CHRISTIAN JENSEN,
gårdejer, født den 6.-11.-1928,
søn af Johanne Marie og Kristian
Marinus Jensen, Lihme, gift den
20.-9.- 1958 med Anna Margrethe
Schou Christensen, født d. 18.-12.1935, datter af Helga og Karl
Schou Christensen, Timring. Par
ret har børnene: Charles, født
den 30.-6.- 1960, tvillingerne
Christian og Carl, født den 6.-8.-1965 og Selma, født den 7.-10.-1971.
H.C.J. overtog gården den 7.-8.-1958 fra Holger Ostersen.
Ejendomssksyld 550.000. Areal 10,7 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostald og svinestald fra 1916 er
ombygget og udvidet i 1975, laden fra 1916 er ombygget i 1975, hvor der også blev
bygget roehus, maskinhuse er fra 1974 og 1980. Gården drives som alsidigt landbrug
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neproduktionen er på 5 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin årligt, desuden er
der 1 ammeko af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
BUNDSBÆKVEJ 12, "LÆRKENBORG", HANNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362134.
HANS MORTENSEN, gårdejer,
født den 12.-1.-1935, søn af Me
ta og Hans Jørgen Mortensen,
Sdr. Vium, gift den 22.-11.-1958
med Astrid Marie Pedersen, med
hjælpende hustru, født den 30.6.-1933, datter af Marie og Lau
rids Pedersen, Hanning. Parret
har børnene: John, født den 11.9.-1959, Bente, født den 16.-2.1961 og tvillingerne Sten og Mogens, født den 28.-3.-1967.
H.M. overtog gården i februar 1966 fra sin svigerfar, som købte den i 1925. Gården
kan føres tilbage til 1800.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 18,3 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1933, udvidet og moderniseret i 1980, kostalden er fra 1966,
svinestalden er moderniseret i 1975, laden fra 1920 er udvidet i 1935 og maskinhusene
er fra 1952 og 1979. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
20 årskøer, 10 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 9 års
søer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer af racen
Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, halvpart i
mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri, der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
BUNDSBÆKVEJ 33, HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362226.
JENS MADSEN, gårdejer, født den 10.-3.-1930, søn af Kirstine og Peder Madsen,
Hanning, gift den 25.-11.-1978 med Ester Kjær, sundhedsplejerske, født den 1.-3.-1940,
datter af Anna og Martin Kjær, Nees. Parret har børnene: Jette, født den 21.-6.-1979
og Ellen, født den 9.-1.-1981.
J.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 24.-8.-1973 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1887.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 29,5 ha., heraf 0,8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1909 og moderniseret flere gange, kostald og svinestald er opført
1963, lade, garage og depotrum 1909 og maskinhus 1983. Gården drives med en årligt
svineslagtesvineproduktion på 150 stk., desuden er der 3 ungkreaturer af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, kornsilo
og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

BØLLINGLIDEVEJ 4, "NØRRE KJÆRGÅRD", 6900 SKJERN, tlf. 97-368054.
SØREN SMED NIELSEN, gårdejer, født den 19.-6.-1943, søn af Kristine og Niels Smed
Nielsen, Stauning, gift den 15.-5.-1976 med Kirstine Falsig, ekspeditrice, født den
6.-12.-1948, datter af Alma og Senius Falsig, Vildbjerg. Parret har børnene: Mogens,
født den 13.-2.-1978 og Henrik, født den 27.-2.-1981.
S.S.N. har været på Midtjyllands Landboskole. Han overtog gården den 15.-3.-1985 fra
Henrik Damgård.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 55 ha.
Stuehuset er opført 1864 og moderniseret 1986, kostald, svinestald og lade er fra
1958. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og
korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr.
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tlf. 97-368064.
WILLIAM JOHANSEN, gårdejer,
født den 12.-4.-1937, søn af
Ruth og Knud Johansen, Bølling,
gift den 10.-12.-1960 med Inger
Siersbæk, født den 1.-6.-1939,
datter af Kirsten og Aksel Siersbæk, Skjern. Parret har børnene:
Knud, født den 1.-9.-1961, Kir
sten, født den 24.-3.-1963, Poul,
født den 24.-3.-1964 og Lars,
født den 31.-10.-1965.
W.J. er kommunalarbejder og har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården
i marts 1966 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38,6 ha. og der er lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1864 og løbende vedligeholdt, svinestalde er fra 1982 og 1983,
værksted, garage og hønsehus 1983, lader 1920 og 1982 samt maskinhus 1970 og der er
gylletank. Gården drives med en årligt slagtesvineproduktion på 1.200 stk. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Ma
skinstation bruges til høst.
BØLLINGLIDEVEJ 8, "BØLLINGLIDE", BØLLING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-368141.
FRODE AGGER, gårdejer, født
den 4.-6.-1940, søn af Olga og
Mads Agger, Bølling, gift den
23.-10.-1965 med Aase Marie Nør
gaard, født den 4.-12.-1942, dat
ter af Agnes og Jens Nørgaard,
Marup. Parret har børnene: Palle,
født den 22.-9.-1972 og Louise,
født den 29.-6.-1980.
F.A. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1972 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 72 ha. og der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført 1864, kostald 1953, løsdriftstald 1975, svinestalden er af ældre
dato, men senere udvidet, lade opført 1890 og maskinhus 1978, der er inden- og uden
dørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 62 årskøer, 88
ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en årligt slagtesvineproduktion
på 800 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 5 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmskine, 1 rendegraver, plansilo, varm pg kold lufts tørreri,
halmfyr og anparter i Pedersborg Vindmøllelaug. Der er 1 fast fodermester og der
bruges lidt maskinstation.
BØLLINGVEJ 7, "NØRGÅRD", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368020.
OVE MICHAEL LINDE, gårdejer, født den 4.-12.-1941, søn af Karen og Jens Linde,
Skjern, gift den 5.-7.-1969 med Ingrid Marie Nielsen, sygehjælper, født den 5.-4.-1947,
datter af Ellen og Karl Nielsen, GI. Rye. Parret har børnene: Anette, født den 11.3.-1971, Johan, født den 10.-2.-1972, Anni, født den 8.-12.-1974, Litzia, født den
18.-2.-1976, Enok, født den 31.-12.-1977, Daniel, født den 1.-6.-1979, Miriam, født den
3.-11.-1980, Ruth, født den 5.-8.-1983, Peter Kaleb, født den 9.-7.-1985 og Michael,
født den 17.-9.-1987.
O.M.L. har været på Hillerød Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1969 fra
sin far. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført 1907 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1942 er ombygget til
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laden fra 1942 er delvis ombygget til kalvestald i 1973, hvor der også blev bygget
maskinhus, der er gastæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
50 årssøer, der produceres ca. 1.000 slagtesvin årligt, desuden er der 30 ungkreaturer
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, kornsilo, halmfyr samt andel i Pedersborg Vindmøllelaug. Der bruges
meget lidt maskinstation.

CLAUSAGERVEJ 1, "KIRKEGÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362042.
JENS KIRKEGÅRD THOMSEN, gårdejer, født den 14.-12.-1912, søn af Ane Kirkegård
og Thomas Thomsen, Sædding.
J.K.T. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1939 fra sin far,
nuværende ejer er 4. generation på gården, som fik sin nuværende placering i 1921,
den var tidligere beliggende længere mod syd.
Areal 30 ha., heraf 4,4 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1921, kostald og svinestald er ligeledes fra 1921 og laden er fra
1917. På gården er der 1 traktor.
CLAUSAGERVEJ 7, SKÅRUP, 6900
SKJERN.
MADS KJÆR, gårdejer, omtales under
Clausagervej 8.
M.K. overtog gården den 1.-12.-1971
fra sin mor, Marie Kjær.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og
moderniseret 1988, kostald og svine
stald er fra 1942 og laden er fra om
kring 1900. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af
korn, ærter og raps. Gården drives sammen med Clausagervej 8.

CLAUSAGERVEJ 8, "NYVANG",
SKÅRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97362101.
MADS KJÆR, gårdejer, født den
18.-2.-1938, søn af Marie og Jens
Kjær, Skårup, gift den 23.-11.1963 med Margrethe (Grete) Bollerup, sygehjælper, født den
26.-8.- 1942, datter af Tinna og
Peter Bollerup, Lykkeby. Parret
har børnene: Ida, født den
15.-12.-1964,Mona,fødtderi28.-9.-1966,
Jens, født den 27.-3.-1970 og Peter, født den 29.-1.-1973.
M.K. har været på Haslev Landbrugsskole. Han er medlem af Skjern Byråd og overtog
gården den 1.-11.-1963 fra Osvald Mølby. Gården er fra før 1890.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade
er fra 1935 og maskinhuset 1983. Gården drives med en årlig slagtesvineproduktion på
300 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer,
plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst. Gården drives
sammen med Clausagervej 7.
CLAUSAGERVEJ 10, "KILEGÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362229.
HANS KURT HANSEN, tømrer, født den 7.-4.-1959, søn af Vitta og Harry Hansen,
Rækker Mølle, gift den 18.-6.-1983 med Margit Madsen, køkkenleder, født d. 7.-10.1960, datter af Esther og Holger Madsen, Astrup. Parret har børnene: Louise, født den
17.-1.-1985 og Søren, født den 22.-9.-1986.
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H.K.H. overtog gården den 1.-4.-1989 fra Kristian Østergård Christensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 24 ha.
Stuehuset er opført 1923 og løbende moderniseret, kostald og lade er fra 1963. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, korn og raps. Der er 1
traktor, plansilo, varm og kold lufts tørreri.
DAMSLUNDVEJ 4, "ROSBJERG", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368019.
JENS JACOB NEDERGÅRD, gårdejer,
født den 1.-12.-1947, søn af Kirstine
og Christian Nedergård, Bølling, gift
den 30.-4.-1974 med Ulla Fabricius
Jensen, advokatsekretær, født den 17.8.-1950, datter af Ingrid og Holger Jen
sen, Skjern. Parret har børnene: Line,
født den 12.-12.-1976 og Anders, født
den 4.-12.-1978.
J.J.N. har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården den
1.-10.-1973 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1900. Gården kan føres tilbage til 1790.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1901, udvidet i 1940 og senere løbende moderniseret, kostalden
fra 1940 er udvidet og moderniseret i 1972, hvor der også blev bygget maskinhus og
foderhus, svinetald opført 1977 og lade 1940. Gården drives med en kvægproduktion på
25 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne SDM og Jersey, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 550 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede og
raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

DAMSLUNDVEJ 10, "SØNDERBYGÅRD",
BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368037.
HANS PEDER BOEL, gårdejer, født den
29.-1.-1945, søn af Elna og Hans Chri
stensen Boel, Nordenskov, gift den 17.6.-1967 med Kirstine (Kis) Hansen, med
hjælpende hustru, født den 25.-6.-1946,
datter af Elly og Mads Toustrup Hansen,
Bølling. Parret har børnene: John, Finn,
Lisbeth, Brian og Susanne.
H.P.B. har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.7.-1967 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 19 ha. og der er forpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført 1932 og løbende vedligeholdt, kostalde er fra 1936 og 1967, ældre
maskinhus er ombygget til spaltestald i 1983, lade opført 1936, foderhus 1967 og ma
skinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 25 ungdyr og 45
slagtekalve af racen RDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 350 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, rug og byg. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri og andel i
Pedersborg Vindmøllelaug. Der er 1 deltids medhjælper og der bruges lidt maskin
station.
DEBELMOSEVEJ 3, "POULSGÅRD", DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366467.
FLEMMING MADSEN, gårdejer, født den 22.-1.-1952, søn af Tove og Peder Madsen,
Skjern, gift den 1.-11.-1974 med Tove Agerskov Thomassen, husmor, født d. 18.-10.1955, datter af Valborg og Gunnar Agerskov Thomassen, Astrup. Parret har børnene:
Helene, født den 12.-3.-1983 og Søren, født den 30.-12.-1986.
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Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-4.-1977
fra Poul Jensen.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
26 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1987, avls
bygningerne fra 1930 benyttes
også i produktionen, nye svinestalde er opført 1966 og 1980, farestald 1977, lagerhal 1978 og
1983, maskinhus 1983 og der er
gylletank. Gården drives med
en svineproduktion på 135 årssøer, der produceres ca. 2.800 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og rug. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
rendegraver. På gården er 1 fodermester og 1 fast medhjælper.
DEJBJERGVEJ 3, ANDRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-369183.
BENT PLAUBORG, gårdejer, født
den 28.-11.-1943, søn af Agnes og
Svend Plauborg, Andrup, gift den
10.-1.-1970 med Britta Skovholm,
født den 22.-3.-1950, datter af
Andrea og Åge Skovholm, Egtved.
Parret har børnene: Leila, født
den 19.-12.-1970, Svend Åge, født
den 9.-4.-1973, Anette, født den
23.-2.-1977 og Berit, født den
10.-8.-1979.
B.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1969 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1885.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1905, kostald 1972, svinestald, lade og maskinhus 1973/74. Gården
drives med en kvægproduktion på 37 årskøer, 43 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og 1 van
dingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

DEJBJERGVEJ 5, ANDRUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-369159.
MEJNERT SMED NIELSEN, gård
ejer, født den 4.-8.-1948, søn af
Kristine og Niels Smed Nielsen,
Andrup, gift i maj 1980 med In
ger Ostersen, pædagog, født d.
27.-4.-1955, datter af Mette og
Jens Kristian Ostersen, Arnborg.
Parret har børnene: Ellen Mere
te, født den 19.-3.-1982 og Jens
Peder, født den 20.-6.-1985.
M.S.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1870. Den første ejer havde
også smedeforretning på stedet.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende moderniseret, kostald fra 1976, ungdyr
stald og maskinhus 1982 og lade 1979, der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 25 slagtekalve af racerne SDM og DRK. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 1
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markarbejdet. Gården drives sammen med Søgårdvej 2.
DEJBJERGVEJ 6, "HØJGÅRD",
ANDRUP, 6900 SKJERN.
SØREN KØLBÆK, gårdejer, om
tales under Dejbjergvej 8.
S.K. overtog gården den 1.-8.1988 fra sin far, Jens Erik Køl
bæk.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
55 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald,
svinestald og lade er af ældre
dato og moderniseret flere gan
ge, maskinhuset er fra 1972. På
gården er der 1 plansilo og varm og kold lufts tørreri, desuden benyttes maskinparken
fra Dejbjergvej 8, som drives sammen med denne ejendom.

DEJBJERGVEJ 7, "VESTER BJER
REGÅRD", ANDRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-369019.
ERNST BJERREGÅRD, gårdejer,
født den 14.-3.-1930, søn af Mary
og Niels Bjerregård, Andrup, gift
den 13.-12.-1959 med Elna Juul,
født den 30.-12.-1936, datter af
Kristine og Peder Juul, Dejbjerg.
Parret har børnene: Henning, født
den 21.-10.-1966 og Gitte, født
den 18.-7.-1973.
E.B. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra sin far, nuværende ejer er 10.
generation på gården, de foregående slægtsled ejede den i ca. 30 år af gangen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 10 ha. eng, skov og
rørskov. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1856 og løbende moderniseret, kostalden fra 1914 er løbende mo
derniseret, kviestald er opført 1983, svinestalden fra 1914 er ombygget til kvægstald,
lade opført 1914 og maskinhus 1975, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 42 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, rug og byg. Der er 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
DEJBJERGVEJ 8, "ANDRUPGÅRD", ANDRUP,
6900 SKJERN, tlf. 97369001.
SØREN KØLBÆK, gårdejer,
født den 8.-9.-1965, søn af
Edith og Jens Erik Kølbæk,
Andrup, gift med Kirsten
Pedersen, kontorassistent,
født den 17.-10.-1965, dat
ter af Frida og Gunner Pe
dersen, Næsbjerg.
S.K. arbejder på Stauning
Silofabrik, som har til huse på gården. Han har været på Borris Landbrugsskole og
overtog gården den 1.-8.-1988 fra sin far.
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Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade
er af ældre dato og moderniseret flere gange, kostalden er udvidet i 1965 og maskin
huset er bygget 1970. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, ærter, raps, frø, græs og kartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2 van
dingsmaskiner, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Der er medhjælp ca. 7 måneder
årligt og der bruges lidt maskinstation. Gården drives sammen med Dejbjergvej 6.

DEJBJERGVEJ 9, "ST. SKINDBJERG", DEJBJERG, 6900 SKJERN.
KNUD HELGE LARSEN, gårdejer, omtales under Søgårdvej 3.
K.H.L. overtog gården den 1.-8.-1988 fra Mogens Vest. Gården nævnes allerede første
gang i 1416 og på det tidspunkt var det en ejendom under Kronen.
Ejendomsskyld 3.700.000. Areal 141 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1926, udvidet og moderniseret i 1975, kostalden fra 1954 er om
bygget til svinestald, værksted og lade opført 1954 og maskinhus 1979. På gården er
der plansilo og gennemløbstørreri. Gården drives sammen med Søgårdvej 3.

DEJBJERGVEJ 10, ANDRUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-369048.
HENRY ØRTS, gårdejer, født
den 7.-2.-1927, søn af Kirstine
og Jens Ørts, Ulfborg, gift den
5.-4.-1952 med Emma Vad, født
den 6.-8.-1928, datter af Jensine
og Thomas Vad, Ulfborg. Parret
har børnene: Anni, født den 16.2.-1953, Margit, født den 20.-7.1955, Kis, født den 9.-3.-1962 og
Karin, født den 29.-7.-1965.
H.Ø. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1952 fra Ebbe Madsen Grue.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende moderniseret, kostalden fra 1928 er ud
videt i 1965, svinestald og lade fra 1928 og maskinhus 1979. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og græs til pillefabrika
tion. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.
DEJBJERGVEJ 13, "BØGHOLT", DEJBJERG, 6900 SKJERN, tlf. 97-341134.
SVEND ERIK AARUP, gårdejer, født den 19.-5.-1945, søn af Rigmor og Ejvind Aarup,
Dejbjerg, gift den 3.-4.-1982 med Lisbeth Rudbæk Olsen, født den 19.-2.-1953, datter
af E. og Hans Rudbæk Olsen, Refsvindinge. Parret har børnene: Kristian, født den
28.-1.-1982 og Lene, født den 8.-6.-1984.
S.E.AA. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i december
1972 fra sin far. Gården har tidligere været præstegård indtil 1921. Den fik sin
nuværende placering i 1828, i en årrække var der skole på gården.
Ejendomsskyld 3.050.000. Areal 92 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5 ha. skov og der
er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1980, kostalden er ombygget til slagtesvinestald i 1986, svinestald og lade er opført 1983, maskinhuse 1967 og 1981, der er gas
tæt silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der pro
duceres ca. årligt 2.000 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
fabrikskartofler, frøgræs og frøgræs. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker, 2 van
dingsmaskiner, plansilo, kold lufts tørreri og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.
DEJBJERGVEJ 14, ANDRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-369037.
JAKOB RINDOM, gårdejer, født den 5.-3.-1927, søn af Knudsine og Niels Laurids
Rindom, Andrup, gift den 6.-11.-1959 med Gudrun Kjær, født den 19.-5.-1930, datter
af Karen Marie og Kristian Kjær, Faster. Parret har børnene: Karen Marie, født den
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2.-9.-1964.
Jakob Rindom er medlem af Me
nighedsrådet ved Stauning Kirke.
Han overtog gården i 1953 fra
sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1886. Gården er
opstået af mindst 6 små ejen
domme.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
35 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende restaureret, alle avlsbygningerne er ombygget
flere gange. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 10
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

DEJBJERGVEJ 23, "MARGRETELUND", DEJBJERG, 6900 SKJERN,
tlf. 97-341881.
VILLY OSMUNDSEN, gårdejer,
født den 16.-3.-1958, søn af Eva
og Gerhard Osmundsen, Græsted,
gift den 21.-3.-1987 med Karen
Sandager, sygehjælper, født den
23.-8.-1954, datter af Maja og
Ernst Sandager, Skjern. Parret
har børnene: Anne Sofie, født
den 13.-10.-1987 og Nina, født
den 10.-3.-1989.
V.O. har været på Ladelund Land
brugsskole. Han overtog gården
den 10.-3.-1986 fra sin sviger
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev udstykket fra "Dejbjerglund"
i 1921. Gården kom i slægtens eje i 1926 og var dengang ikke helt færdigbygget.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 35 ha. og der er forpagtet 38 ha.
Stuehuset er opført 1979, genopbygget efter en brand, gården har været ramt af brand
3 gange, kostalden er fra 1972, svinestald og lade er genopført efter en brand i 1982,
maskinhus fra 1976, foderhus 1972 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 55 årskøer, 65 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM. E.S. fik godkendelses som avlscenter i 1958 og har udstillet
på ungskue og modtaget mange præmier, avlscentret heddet "Avlscenter Dejbjerg" og
produktionen er på 55 årssøer og der sælges ca. 500 slagtesvin årligt samt 300 LY-sopolte årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, vinterraps, hvede og græsfrø.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts
tørreri. På gården er 1 fast fodermester, 1 fast medhjælper og der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet.
EGERISVEJ 5, "ÅS", FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97-364182.
ARNE NYBO CHRISTENSEN, gårdejer, født den 26.-4.-1933, søn af Signe og Poul
Christensen, Finderup, gift den 3.-12.-1958 med Elva Holm Mogensen, født den 7.12.-1935, datter af Marie og Chresten Holm Mogensen, Tarm. Parret har børnene:
Gunner, født den 7.-10.-1959, Alice, født den 21.-5.-1962, Henning, født den
7.-12.-1963 og Sonja, født den 2.-8.-1968.
A.N.C. er medlem af Menighedsrådet ved Faster Kirke. Han overtog gården den 1.4.-1968 fra sin svigerfar. Gården er en gammel sognefogedgård, som har tilhørt Jahn
slægten i mange slægtsled.
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha., desuden er der 7 ha. frijord, bestående af skov
og hede samt 2,5 ha. frijord bestående af eng. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1900 og moderniseret 1977, kostalde er fra 1910 og 1968, ungdyr
stald 1975, svinestalden fra 1900 anvendes nu til kalvestald, lade opført 1910 og
maskinhus 1974, roehus 1975 og desuden er der gylletanke. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer, 68 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
EGERISVEJ 6, "FASTER KÅRUPGÅRD", FASTERKÆR, 6900
SKJERN, tlf. 97-364125.
JENS CHRISTIAN KJÆR, gård
ejer, født den 21.-1.-1942, søn
af Agnes og Theodor Kjær, Fa
sterkær, gift den 22.-5.-1965
med Mette Marie Madsen, født
den 28.-3.- 1943, datter af Ka
ren og Viggo Madsen, Sædding.
Parret har børnene: Jørgen, født
den 7.-4.-1966, Arne, født den
17.-3.-1968, Per, født den 21.-1.-1973 og Bent, født den 16.-4.-1975.
J.C.K. overtog gården i april 1965 fra sin far, nuværende ejer er 7. generation på
gården, som har været i slægtens eje siden 1780.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 27 ha. og der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1972, kostald og foderhus 1986, maskinhus 1976 og udvidet 1984,
der er gylletanke og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 70
årskøer og 210 stk. opdræt af racen SDM. Der er 1 markvandingsanlæg samt nødven
dige maskiner til gårdens drift. Der er 1 medhjælper på gården, som drives sammen
med Ejstrupvej 8.

EGERISVEJ 7, FASTERKÆR, 6900
SKJERN, tlf. 97-364114.
KARL ERIK JANSEN, gårdejer, født
den 4.-8.-1932, søn af Maren og Ejner
Jansen, Sædding, gift den 31.-5.-1957
med Johanne Jensen, født den 16.-9.-1930,
datter af Metha og Ingvardt Jensen,
Sdr. Fårup. Parret har børnene: Mere
the, født den 12.-11.-1958 og Karen,
født den 31.-8.-1961.
K.E.J. har været på Riber Kærgård
Landbrugsskole. Han overtog gården i
august 1963 fra Sofie Holk.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 22 ha., heraf 1,6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1899 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er omfattende
restaureret i 1964, hvor der også blev bygget foderhus og laden er fra 1971. Gården
drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 24 ungdyr af racen SDM, desuden
produceres der årligt 200 slagtesvin. Der er 2 traktorer og kornmagasin. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
EGERISVEJ 8, FASTERKÆR, 6900 SKJERN, tlf. 97-364142.
JAKOB BREUM MOGENSEN, gårdejer, født den 17.-10.-1935, søn af Magda og Mads
Mogensen, Foersum, gift den 16.-6.-1962 med Karen Christensen, sygeplejerske, født
den 15.-6.-1936, datter af Inge Marie og Christian Christensen, Finderup. Parret har
børnene: Bjarne, født den 1.-7.-1963, Hanne, født den 16.-10.-1965 og Vibeke, født den
2.-6.-1970.
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Jakob B. Mogensen har været på
Haslev Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-4.-1963 fra
Janus Kr. Laursen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
16 ha.
Stuehuset er opført 1972, det
gamle stuehus blev ombygget til
svinestald i 1973, svinestalde op
ført 1963, 1969 og 1978, laden
er ombygget til svinestald og
maskinhuset er fra 1985, der er
gylletanke. Gården drives med
en svineproduktion på 70 årssøer,
produktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer og 1 mejetærsker. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
EGERISVEJ 9, "KÆRBYGÅRD",
FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97364315.
KRISTEN HØJBO JANSEN, gård
ejer, født den 27.-8.-1956, søn af
Maja og Anders Bjergbo Jansen,
Faster, gift den 15.-5.-1981 med
Anni Bendtsen, rengøringsassistent,
født den 3.-7.-1956, datter af
Nanny og Svend Aage Bendtsen,
Herborg. Parret har børnene:
Morten, født den 11.-4.-1982 og
Lasse, født den 3.-5.-1986.
K.H.J. har været på Borris og Riber Kærgård landbrugsskoler. Han overtog gården den
3.-7.-1981 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30,5 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der er 2,5 ha. eng. 4
ha. er i forpagtning.
Stuehuset er opført 1957 og løbende moderniseret, kostald opført 1963, kalvestald og
lade 1912, maskinhuse 1952 og 1976, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 55 ungdyr af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
EGERISVEJ 13, "ANTONIEGÅRDEN", FASTERKÆR, 6900
SKJERN, tlf. 97-364374.
KRISTIAN AHLE JENSEN, gård
ejer, født den 8.-4.-1958, søn af
Erna og Gunner Ahle Jensen,
Troldhede, gift den 18.-10.-1980
med Lisbeth Solsø Hindhede,
født den 30.-6.-1960, datter af
Ellen og Kristian Marius Hindhe
de, Ejstrup. Parret har børnene:
Karsten, født den 30.-1.-1983,
Karina, født den 11.-9.-1984,
Mona, født d. 31.-8.-1987 og Morten, født den 1.-10.-1989.
K.A.J. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-2.-1982 fra Henning Skovbjerg, efter at have haft gården i forpagtning i 2 år.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 10 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1960 og udvidet senest i 1989, svinestalde er opført 1960, 1973,
1982 og 1985, laden er fra 1973 og der er gylletank. Gården drives med en svinepro-
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er 1 lastbil og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Jorden drives sam
men med faderen, Gunner Ahle Jensen og desuden er der 1 medhjælp.

EGERISVEJ 14, "GULDAGER",
KLOKMOSE", 6900 SKJERN, tlf.
97-364138.
AAGE PETERSEN, gårdejer,
født den 27.-12.-1922, søn af
Jensine og Poul Petersen, Sillerslev, gift den 2.-12.-1956 med
Kirstine Frandsen, født den 1.12.-1919, datter af Marie og Tho
mas Odderup Frandsen, Hindsig.
Parret har børnene: Bodil, født
den 17.-10.-1957, Jens Holger,
født den 28.-3.-1960 og Edith,
født den 23.-4.-1962.
AA.P. overtog gården i 1956, den er i dag bortforpagtet til sønnen Jens Holger Pe
tersen, som overtager den, når der er tildelt mælkekvote. Gården er udstykket fra
"Meldgård" i 1857 og fik sin nuværende placering i 1911.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 22 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1911, senere udvidet og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1911
er moderniseret flere gange, svinestald fra 1966/67, laden 1911 og maskinhus 1979.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 20 årskøer og 30 stk.
opdræt af racen RDM, svineproduktionen er på 5 årssøer og der produceres ca. 200
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer og andel i mejetærsker. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
EGERISVEJ 15, KLOKMOSE,
6900 SKJERN, tlf. 97-364152.
PETER CHRISTIAN JENSEN,
gårdejer, født den 3.-9.-1914, søn
af Sidsel og Jens Peter Jensen,
Klokmose, gift med Ruth Nyvang
Kristensen, født den 19.-4.-1931,
datter af Marie og Levi Kristen
sen, Henne. Parret har datteren
Ingrid, født den 24.-4.-1956.
P.C.J. overtog gården i 1957 fra
sin far, som købte den i 1912.
Den blev udstykket fra Borrisvej 9 i 1888.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 9 ha., heraf 0,5 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1888 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1961. Der er et museum for landbrugsredskaber og stenøkser i avlsbygningen.

EGERISVEJ 17, FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97-364034.
KJELD NØRBYE JENSEN, mejerist, født den 5.-8.-1964, søn af Edith Nørby og Jens
Christian Jensen, Sinding, gift den 7.-5.-1988 med Maj-Britt Outzen, mejerist, født
den 23.-4.-1964, datter af Maj og Ejgil Outzen, Åbyhøj. Parret har datteren Anna,
født den 31.-1.-1989.
K.N.J. overtog gården den 1.-4.-1988 fra Ruth og Ejvind Christensen. Gården blev
udstykket fra "Østergård" i 1907.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1907 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er fra 1935,
laden fra 1957 er ombygget til garage, maskinhuset er fra ca. 1955. Gårdens besæt
ning er på 100 stk. Orpington fjerkræ, fjerkræavlen er på hobbybasis. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor og der bruges maskinstation til
lidt af markarbejdet.
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KARL FRANDSEN, gårdejer, født den 16.-3.-1931, søn af Marie og Thomas Frandsen,
Home.
K.F. overtog gården den 1.-12.-1960 fra Niels Vendelbo Lauridsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 14,7 ha., heraf tilkøbt 2,7 ha., der er 3,2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1969, kvægstalde 1931 og 1974, svinestalden er restaureret i 1977,
laden fra 1931 er delvis ombygget til stald i 1963 og maskinhuset er fra 1976. Gården
drives med en kvægproduktion på 17 årskøer og 15 ungdyr af racen SDM. Der er 2
traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
EGERISVEJ 20, EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364201.
JOHAN HOLT, gårdejer, født den 22.-10.-1921, søn af Signe og Kresten Holt, Ejstrup,
gift med Elly Jacobsen, født den 29.-9.-1933, datter af Maren Kirstine og Sofus
Jacobsen, Højby.
J.H. overtog gården i 1952 fra sin far. Gården blev udstykket fra "Midtgård" i 1906,
det var den nuværende ejers forældre, som byggede den.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 14 ha. og der er lejet 14 ha.
Stuehuset er opført 1916 og moderniseret i 1979, kostald, svinestald og lade er fra
1918 og maskinhuset 1984. Gården drives med en kvægproduktion på 16 årskøer og 16
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer og andel i mejetærsker.

EGERISVEJ 21, "HEDEVANG", EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364119.
FLEMMING LARSEN, gårdejer, født den 19.-2.-1961, søn af Esther og Jens Christian
Larsen, Ejstrup, gift den 21.-11.-1981 med Birthe Irene Andersen, medhjælpende hu
stru, født den 16.-2.-1963, datter af Else og Anders Johan Andersen, Funder Bakke.
Parret har børnene: Rasmus Peder, født den 4.-7.-1984 og Martin, født d. 11.-4.-1986.
F.L. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.1985 fra sin far. Gården blev udstykket fra "Østergård" i 1895.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 41 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1895 og løbende moderniseret, kostalde er fra 1952, 1971 og 1983,
ungdyrstald 1976, lade 1928, maskinhus 1979 og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 85 årskøer og 80 ungdyr af blandet race. På gården er der 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Der er 1 fast med
hjælper og der bruges en del maskinstation.
EGERISVEJ 25, EJSTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364380.
OVE ANDERSEN, gårdejer, født
den 26.-11.-1960, søn af Esther
og Niels Andersen, Timring.
O.A. har været på Nr. Nissum
og Bygholm landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-5.-1982
fra Marius Jepsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 15
ha., der er frasolgt flere bygge
grunde til Ejstrup By. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1931, kostalden fra 1931 er ombygget flere gange, senest i 1984,
laden fra 1931 er ombygget til kvægstald i 1985 og maskinhuset er fra 1955, der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 40 ungdyr af racen
Jersey. Der er 3 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
EGERISVEJ 27, EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364216.
SVEND BØRGE JENSEN, landmand, født den 10.-9.-1926, søn af Lovise og Rasmus
Jensen, Ejstrup, gift den 16.-11.-1957 med Anna Vestergaard Andersen, født den
12.-3.-1932, datter af Kirstine og Anders Vestergaard Andersen, Astrup. Parret har
børnene: Bjarne, født den 7.-4.-1959, Lis, født den 5.-1.-1961, Tove, født den

-42019.-10.-1962 og Ellen, født den
19.-12.-1965.
Svend B. Jensen overtog gården
den 1.-9.-1957 fra sin far, som
købte den i 1918. R.J. tilkøbte
en del hede, som han opdyrkede,
det sidste blev opdyrket i 1955.
Ejendomsskyld 1.230.000. Areal
40 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1946 og lø
bende vedligeholdt, kostald og
svinestald fra 1910 er udvidet i
1955 og senere ombygget, laden
fra 1910 er senere udvidet og maskinhuset er fra 1955 og 1968. På gården er der 3
traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri.

EGERISVEJ 29, EJSTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364214.
ANDERS MØLLER ANDERSEN,
gårdejer, født den 15.-7.-1929,
søn af Olga og Niels Karl Ander
sen, gift den 29.-10.-1960 med
Aase Kristiane Kristensen, født
den 26.-2.-1932, datter af Helga
og Kristian Overgård Kristensen,
Bording. Parret har børnene: Else
Marie, født den 18.-12.-1961, Bir
git Elisabeth, født d. 6.-6.-1963,
Niels Christian, født den 19.-7.1964, Knud Erik, født den 9.-5.-1966, Anna Bente, født den 22.-9.-1968 og Hans Jør
gen, født den 21.-6.-1971.
A.M.A. overtog gården den 1.-10.-1960 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1936, senere udvidet og vedligeholdt, kostalden fra 1953 er
ombygget i 1979, hvor der også blev bygget ungdyrstald og maskinhus, lade opført
1931 og gammelt maskinhus 1956, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 39 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race.
Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
EGERISVEJ 31, EJSTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364251.
HENNING JENSEN, gårdejer,
født den 13.-7.-1942, søn af
Amalia og Aage Jensen, Ejstrup,
gift den 9.-11.-1968 med Else
Petrea Jespersen, hjemmesyge
plejerske, født den 20.-12.-1942,
datter af Karen og Jens Raberg
Jespersen, Skjern. Parret har
børnene: Gitte, født den 15.-8.1969, Hanne, født den 20.-3.1971, Torben, født den 29.-9.-1973 og Rikke, født den 5.-12.-1977.
H.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1968 fra
sin far, som byggede den i 1938, da den blev udstykket fra Egerisvej 38.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1977, kostalde er opført 1938 og 1976, ma
skinhus og foderhus 1976, lade 1953 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 26 årskøer, 37 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produ-
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ceres ca. 120 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

EGERISVEJ 36, EJSTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364215.
ERNST HOLT, gårdejer, født
den 17.-3.-1944, søn af Anna og
Søren Holt, gift den 2.-12.-1967
med Lis Merete Andbæk, født
den 16.-10.-1945, datter af Oli
via og Jens Andbæk, Lem. Par
ret har datteren Bente, født den
24.-8.-1968.
E.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-11.-1967 fra sin mor.
Gården blev i 1939 udstykket fra Egerisvej 20. E.H.s forældre byggede gården og
opdyrkede en del af jorden.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 32 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1939, udvidet og moderniseret i 1975, kostalden fra 1968 er ud
videt i 1976, kostalden fra 1939 er ombygget til svinestald i 1969, ny svinestald fra
1978, lade 1939, maskinhus 1982, foderhus 1984 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 27 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM,
desuden produceres der årligt 1.200 slagtesvin. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine og halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
EGERISVEJ 38, "SKOVGÅRD",
EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364210.
NIELS LAURIDS ANDERSEN,
gårdejer, født den 30.-5.-1930,
søn af Jørgine (Gine) og Ejler
Andersen, Nr. Vium, gift den
4.-1.-1955 med Kaja Martha Jen
sen, køkkenassistent, født den
18.-2.-1935, datter af Marie Ka
thrine og Ottilius Jensen, V. Bar
de. Parret har børnene: Marianne, født den 26.- 6.-1958, Lis
beth, født den 13.-11.-1960 og Lillian, født den 19.-8.-1966.
N.L.A. er voldgiftsmand i tvistigheder angående handel med husdyr i Skjern retskreds.
Han overtog gården den 1.-12.-1962 fra Otto Viggo Jensen.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 32,3 ha., heraf 6 ha. skov. Der er udlejet 2,2 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1926 og 1951, de
er ombygget til svinestald 1979-1983, løsdriftstald opført 1973, lade 1951 og maskin
huse 1957 og 1977. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 460 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og rug. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.

EGERNVEJ 19, BORRIS, 6900 SKJERN.
JENS GJALDBÆK-NIELSEN, gårdejer, født den 26.-3.-1939, søn af Emma og Peder
Gjaldbæk-Nielsen, gift den 22.-3.-1980 med Esther Jørgensen, diakon og plejehjemsas
sistent, født den 6.-4.-1937, datter af Marie og Frands Jørgensen, Lønborg.
J.G.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han driver sin gård i samdrift med sin
bror, som har ejendommen Odderskærvej 8.
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HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97194366.
LENE MARGIT POULSEN, gård
ejer, født den 24.-11.-1953, dat
ter af Christiane og Niels Evald
Poulsen, Hvam, gift den 24.-7.1976 med Ole Werenberg Just,
født den 11.-2.-1954, søn af
Edith Gulddal og Karl Werenberg
Just, Skørping. Parret har børne
ne: Bjarne, født den 1.-8.-1977,
Leif, født den 22.-6.-1979 og Ni
els, født den 11.-5.-1984.
O.W.J. har været på Riber Kærgård Landbrugsskole.
L.M.P. har været på Lundbæk og Asmildkloster landbrugsskoler. Hun overtog gården
den 15.-3.-1986 fra Ruth Thomsen. Gården er udstykket fra "Feldsinggård" i 1888.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 37,9 ha., heraf 5 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1974, kostalden fra 1954 er renoveret i 1986
efter en brand, laden fra 1938 er moderniseret i 1954, maskinhus opført 1972 og der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 62 ungdyr af ra
cen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.

EJSTRUPVEJ 1, "AUGERGÅRD",
KLOKMOSE, 6900 SKJERN, tlf.
97-364187.
HERLUF LILLELUND, gårdejer,
født den 24.-10.-1928, søn af
Elvina og Anders Lillelund, Ulf
borg, gift med Ilse Madsen, hjem
mehjælper, født den 25.-7.-1943,
datter af Agnes og Philip Meyhoff, Herning.
H.L. overtog gården i november
1962 fra Edith Jensen. Gården
blev udstykket som hedeparcel i
1927.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført 1927 og moderniseret 1988, kostald og svinestald er fra 1927,
laden er ombygget til kostald i 1970 og maskinhuset er fra 1977. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer og 1
mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
EJSTRUPVEJ 6, "DUGDAM", EJSTRUP, 6900 SKJERN.
JENS VESTERGAARD, gårdejer, omtales under Borrisvej 8.
J.V. overtog gården i 1970 fra Kirstine Jensen. Gården blev udstykket fra "Vester
gård" i 1898.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 17 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1910, udbygningerne, bestående af kostald, svinestald og lade, er
antagelig fra 1898 og senere ændret. Gården drives sammen med Borrisvej 8.
EJSTRUPVEJ 8, EJSTRUP, 6900 SKJERN.
JENS CHRISTIAN KJÆR, gårdejer, omtales under Egerisvej 6.
J.C.K. overtog gården den 1.-3.-1987 fra Karl Kristian Engsig.
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800.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er af ældre dato, ko
stald, svinestald og lade er af
ældre dato, men er godt vedligholdt. Gården drives sammen
med Egerisvej 6.

EJSTRUPVEJ 9, "ELMELY", EJ
STRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364256.
HANS SIGURD MORTENSEN, la
gerarbejder, født den 17.-8.-1928,
søn af Josefine og Morten Mor
tensen, gift den 16.-12.-1959
med Gerda Hjøllund Jensen, eks
peditrice, født den 25.-8.-1936,
datter af Johanne og Viggo Jen
sen, (Kjeldstrup), Ejstrup. Parret
har børnene: Finn, født d.25.-8.1963 og Hanne Birgitte, født den 29.-3.-1966.
H.S.M. overtog gården den 1.-11.-1959 fra Christian Christensen, som byggede ejen
dommen i 1928, da det blev udstykket som statshusmandsbrug. C.C. giftede sig i 1936
med Josefine Mortensen, som var blevet enke.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 13 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1928 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er opført
1928, laden fra 1928 er udvidet i 1937, maskinhus og roehus opført 1965.

EJSTRUPVEJ 18, "SØNDERGÅRD", EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364213.
EGIL DAMMARK NIELSEN, gårdejer, født den 23.-11.-1931, søn af Karoline og Karl
Nielsen, Ådum, gift den 1.-12.-1956 med Dagny Margrethe Pedersen, født den 19.6.-1927, datter af Marie og Kristian Pedersen, Ejstrup. Parret har børnene: Inger
Marie, født den 12.-10.-1957, Kristian, født den 31.-8.-1960, Karl Leo, født den
17.-8.-1962 og død den 4.-8.-1988, Steen, født den 18.-8.-1966 og Brian, født den
14.-5.-1970. D.M.P. døde den 2.-4.-1975.
E.D.M. overtog gården den 13.-9.-1957 fra sin svigerfar, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført 1924 og løbende moderniseret, kostalden fra 1963 er ombygget i
1981, lade opført 1908 er ombygget til kalvestald i 1986, maskinhuse fra 1951 og 1976
og der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50
årskøer, 65 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer, 1 vandingsma
skine og varm lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.

ENGVANGVEJ 1, ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364042.
JENS PEDER LAUTRUP MADSEN, gårdejer, født den 29.-1.-1944, søn af Else Marie
og Frederik Lautrup Madsen, Astrup.
J.P.L.M. overtog gården i november 1971 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation
på gården, som er udstykket fra "Astrup" i 1866.
Ejendomsskyld 1.130.000. Areal 29 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er opført 1951 og løbende vedligeholdt, kostalde er fra 1908/09 og 1968,
svinestalden fra 1944 benyttes nu til andet formål, lade opført 1914 og der er gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 33 ungdyr og 12 slagte
kalve af blandet race. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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KÆR, 6900 SKJERN, tlf. 97364124.
HOLGER ØSTERGAARD MADSEN,
gårdejer, født den 24.-1.-1942,
søn af Dorthea og Viggo Madsen,
Fasterkær, gift den 21.-12.-1974
med Kis Laursen, kontorassistent,
født den 23.-2.-1949, datter af
Anna og Ejner Laursen, Astrup.
Parret har børnene: Gitte, født
den 11.-11.-1975, Jane, født den
23.-2.-1978 og Helle, født den
4.-6.-1981.
H.Ø.M. overtog gården den 1.-6.-1967 fra sin far, som købte den i 1916, da den blev
udstykket fra Egerisvej 6.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 53 ha., heraf tilkøbt 37 ha.
Stuehuset er opført 1916, udvidet og moderniseret senest i 1974, kostalden er om
bygget til svinestald i 1974, nye svinestald i 1970 og 1976, maskinhus 1976 og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer, der sælges ca. 500
smågrise og 1.300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold
lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges meget lidt maskinstation.
Gården drives sammen med Højbyvej 19.

FASTERKÆRVEJ 2, FASTER
KÆR, 6900 SKJERN, tlf. 97364140.
HANS THOMSEN, gårdejer, født
den 6.-1.-1920, søn af Karen og
Mads Peder Thomsen, Fasterkær,
gift den 17.-9.-1946 med Marie
Sofie Nielsen, født den 18.-6.1914, datter af Karen og Hans
Marinus Nielsen, Arnborg. Parret
har børnene: Mads Peder, født
den 6.-4.-1955, Varny, født den
4.-7.-1955 og Pia Karen, født
den 29.-10.-1961.
H.T. overtog gården den 11.-12.-1946 fra sin far, som købte den i 1912, han opdyrkede
ca. 15 ha. hede, han modtog i sin tid Hedeselskabets medalje og sølvbæger.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1908, udvidet flere gange og løbende vedligeholdt, kostalden er
udvidet flere gange senest i 1967, svinestald opført 1932, staklade 1952, lade 1917,
maskinhus 1936 og roehus 1967, der er gylletank. Gården drives med en besætning på
20 ungkreaturer af racen SDM, desuden produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 2 traktorer, anpart i mejetær
sker, plansilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.
FASTERKÆRVEJ 3, FASTERKÆR, 6900 SKJERN.
ANNA KIRSTINE LAURIDSEN, født den 27.-2.-1906, datter af Dorthea og
Ammitzbøll, Hee, gift den 11.-3.-1933 med Laurids Lauridsen, født den
søn af Margrethe og Mads Lauridsen, Adum. Parret har børnene: Gerda
den 13.-7.-1934 og Mads Peter, født den 30.-12.-1945.
L.L. døde den 18.-6.-1987. Han overtog gården i 1931 fra Kristian
Areal 13 ha.

Hans Peter
28.-8.-1901,
Marie, født

Graversen.
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Fasterkærvej 3's stuehus er op
ført omkring 1915 og løbende
moderniseret, kostald, svinestald
og lade er opført 1915-1920.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er byg og raps. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til markar
bejdet.

FASTERKÆRVEJ 4, "SOLVANG",
FASTERKÆR, 6900 SKJERN, tlf.
97-364141.
SVEND AAGE KRISTENSEN,
gårdejer, født den 20.-10.-1939,
søn af Jenny og Anders Christian
Kristensen, Fasterkær, gift den
25.11.-1965 med Emmy Bisgaard
Nielsen, kantinemedhjælper, født
d. 10.-10.-1940, datter af Karen
og Christian Nielsen, Hanning.
Parret har børnene: Henning,
født den 19.-7.-1968, Erik, født
den 4.-5.-1971 og Leif, født den 26.-1.-1977.
S.AA.K. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1965
fra sin far, som byggede den i 1931, da den blev udstykket fra "Fasterkærgård".
A.C.K. opdyrkede heden.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 13,8 ha.
Stuehuset er opført 1938 og løbende moderniseret, kostalden fra 1931 er ombygget til
svinestald i 1987, ny svinestald opført 1989, lade 1931 og maskinhuset fra 1963 er
udvidet i 1980, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en svinepro
duktion på 60 årssøer, der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

FASTERKÆRVEJ 5, FASTERKÆR,
6900 SKJERN, tlf. 97-364139.
PEDER HOLK, gårdejer, født
den 26.-2.-1932, søn af Anna og
Niels Holk, Fasterkær, gift den
26.-5.-1956 med Anne Kathrine
Sørensen, født den 30.-11.-1929,
datter af Ellen Johanne og Jep
pe Chresten Sørensen, Nyholm.
Parret har børnene: Hanne, født
den 14.-5.-1966 og Kim, født
den 23.-9.-1967.
P.H. er depotarbejder. Han over
tog gården den 1.-5.-1956 fra sin far, som købte den i 1924. Gården blev oprettet
omkring 1878.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 12,9 ha.
Stuehuset er opført 1898 og senere udvidet og løbende moderniseret, kostald og lade
er opført 1953, svinestald 1963 og maskinhus 1978. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, andel i meje
tærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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6900 SKJERN, tlf. 97-364133.
NIELS KJÆR, gårdejer, født den
24.-11.-1928, søn af Karen og
Christian Kjær, Fasterkær.
N.K. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-12.-1964 fra sin far. Går
den er en udflyttergård fra Ege
risvej 6.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
20,4 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1925 og lø
bende moderniseret, kostald og svinestald er opført 1925 og ombygget 1964/65, laden
fra 1919 er udvidet i 1940 og maskinhuset er fra 1925. Gårdens besætning er på 8
ungkreaturer af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn.
Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

FASTERLUNDVEJ 1, "VESTER
VANG", ASTRUP, 6900 SKJERN,
tlf. 97-364088.
JENS CARSTENSEN SCHMIDT,
gårdejer, født den 29.-8.-1944,
søn af Helene og Emil Hansen
Schmidt, gift den 1.-11.-1968
med Birte Madsen, sygeplejerske,
født den 16.-5.-1945, datter af
Magda og Laurids Peder Madsen,
Astrup. Parret har børnene: Car
sten, født den 27.-9.-1969, Pe
der, født den 6.-9.-1971, Ole,
født den 6.-12.-1973, Lene, født den 24.-8.-1977 og Marie, født den 23.-10.-1984.
J.C.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1968
fra sin far, som købte gården i 1956.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Jorden er bortforpagtet til
Lund-Ko 1/S.
Stuehuset er opført 1911 og løbende moderniseret, avlsbygningerne nedbrændte i 1952,
kostalden er ombygget til foderopbevaring i 1972, svinestalden fra 1911 er ombygget
til andre formål, bl.a. til brug ved biavl, laden er fra 1952, maskinhuse 1911 og 1986.
Maskinhus og foderhus er udlejet Lund-Ko I/S. J.C.S. har en del biavl, ialt 16 bistader.
På gården er der plansilo og varm og kold lufts tørreri. J.C.S. er medejer af Lund-Ko
1/S, som omtales nedenfor.

FASTERLUNDVEJ 1-3, "LUND-KO I/S", 6900 SKJERN.
JENS CARSTENSEN SCHMIDT OG ERLING NYGÅRD KNUDSEN.
Lund-Ko I/S blev oprettet i 1971.
Ejendomsskyld 1.500.000. Arealerne er forpagtet med 34 ha. fra J.C.S., 9,5 ha. fra
E.N.K. og desuden er der yderligere forpagtet 39 ha.
Kostalden er fra 1971 og ungdyrstald 1972, der er gylletank og indendørs køresiloer.
I/S drives med en kvægproduktion på 100 årskøer, 130 ungdyr og 50 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges lidt maskinstation.
FASTERLUNDVEJ 3, ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364098.
ERLING NYGÅRD KNUDSEN, gårdejer, født den 9.-12.-1945, søn af Mary og Peder
Nygård Knudsen, Astrup, gift den 28.-4.-1972 med Karen Marie Andreassen, medhjæl
pende hustru, født den 8.-5.-1948, datter af Emma og Kristian Andreassen, Ådum.
Parret har børnene: Birgitte, født den 20.-4.-1974, Lisbeth, født den 19.-4.-1977 og
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Martin, født den 18.-11.-1979.
E.N.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er medlem
af Skjern-Tarm planteavlsudvalg
og formand for Faster sogns læ
plantningsudvalg. Han overtog
gården i april 1971 fra sin far.
Gården har været i slægtens eje
gennem flere generationer.
Areal 14,7 ha. 9,5 ha. er bort
forpagtet til Lund-Ko I/S.
Stuehuset er opført 1951 og lø
bende moderniseret, kostalden er
fra 1932 og laden fra 1915. Bygningerne er udlejet til Lund-Ko I/S. Der dyrkes jule
træer på 3 ha. E.N.K. er medejer af Lund-Ko I/S.
FASTERLUNDVEJ 7, ASTRUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-364058.
NIELS JØRGEN JENSEN, gård
ejer, født den 28.-5.-1944, søn af
Else og Niels Christian Jensen,
Astrup, gift den 4.-7.-1981 med
Else Magdahl Kristensen, født
den 24.-1 1.-1955, datter af
Kamilla og Børge Magdahl Kri
stensen, Hvide Sande, Parret har
børnene: Dorte, født d. 23.-12.1982 og Alex, født d. 27.-3.-1987.

N.J.J. overtog gården den 15.-2.-1972 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1969, kostalde 1951 og 1973, maskinhus 1978 og der er indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 45 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FASTERLUNDVEJ 9, FASTER
LUND, 6900 SKJERN, tlf. 97364062.
MIKAEL PEDER JENSEN, gård
ejer, født den 14.-9.-1937, søn
af Juliane og Andreas Jensen,
Fasterlund, gift den 28.-10.-1961
med Kirsten Elisabeth Fomsgaard,
sygehjælper, født den 3.-1.-1942,
datter af Sigrid Katrine og Kri
sten Fomsgaard, Hvidbjerg. Par
ret har børnene: Hans Kristian,
født den 13.-8.-1962, Bente, født
den 2.-7.-1965 og Poul, født den 12.-7.-1973.
M.P.J. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i 1962 fra sin far,
som byggede den i 1928.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 5 ha. eng, plantage
og brunkulsleje.
Stuehuset er opført 1937 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1928 er ombygget til
svinestald i 1974, svinestald opført 1965, laden fra 1928 er udvidet i 1954 og maskin
huset er fra 1978. Gården drives med en svineproduktion på 25 årssøer, der produceres
ca. 400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
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FASTERLUNDVEJ 11, "EJSTRUP MASKINSTATION", EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf.
97-364545.
KRISTIAN DAMMARK NIELSEN, maskinstationsejer, født den 31.-8.-1960, søn af
Dagny og Egil Dammark Nielsen, Ejstrup, bor sammen med Kirsten Mølsted Christen
sen, dagplejemor, født den 2.-12.-1961, datter af Rosa Mølsted og Egon Hulgård Chri
stensen, Sdr. Felding. Parret har børnene: Karina, født den 6.-12.-1981 og Karsten,
født den 16.-10.-1988.
K.D.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1989 fra
Jens Ågård Jepsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 16 ha., heraf 3 ha. skov og eng. 13 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1989, kostald, svinestald og lade er opført
1925 og maskinhus 1989. På gården er der 2 traktorer samt nødvendig maskinpark til
drift af maskinstationen. Der er 1 fast medhjælper.
FELDSINGVEJ 1, "HØJGÅRD",
GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97194231.
SØREN PEDERSEN, gårdejer,
født den 28.-10.-1940, søn af
Signe og Johannes Pedersen,
Troldhede. S.P. har børnene:
Charlotte, født den 3.-8.-1970,
Brian, født den 10.-12.-1972, Al
lan, født den 10.6.-1976 og Kim,
født den 27.-8.1979.
S.P. overtog gården i august
1968 fra Kornelius Hansen.
Ejendomssksyld 950.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1930 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald fra 1929 er
udvidet i 1980, laden er fra 1929, maskinhus 1975 og der er udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer, 45 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
FELDSINGVEJ 2, GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97-194203.
NIELS BONDE, gårdejer, født den 20.-9.-1956, søn af Anna og Jakob Bonde, Gåsdal,
gift den 2.-3.-1985 med Ellen Marie (Mie) Høj Toft, medhjælpende hustru, født den
16.-2.-1956, datter af Kirsten og Niels Høj Toft, Karsbæk. Parret har børnene: Mass,
født den 7.-2.-1981 og Ida, født den 19.-10.-1987.
E.M.H.T. har været på Lægård Landbrugsskole.
N.B. har været på Borris og Riber Kærgård landbrugsskoler, han er formand for Borris
mejerikreds. Han overtog gården den 1.-8.-1981 fra sin far, som fik den i 1922.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 26 ha., heraf 13 ha. eng. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1939 og moderniseret i 1989, kostalde er opført 1922, 1965 og
1977, den ældste er ombygget til ungdyrstald i 1984, ny ungdyrstald opført 1985,
kostalden er udvidet i 1986 og maskinhuset er fra 1977, der er både inden- og uden
dørs køresiloer samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer,
75 ungdyr og 70 slagtekalve af racen RDM. Der er 5 traktorer, 2 vandingsmaskiner og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. N.B. udfører halmpresning og
roeoptagning for andre. På gården er 2 faste medhjælpere og der bruges lidt maskin
station. Gården drives sammen med Ragedal 1.
FELDSINGVEJ 4, "GAMMELMARK", GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97-194213.
KNUD ERIK HANSEN, gårdejer, født den 27.-3.-1947, søn af Vera og Arne W. Hansen,
Borris, gift den 16.-6.-1974 med Britta Højris Jensen, født den 16.-2.-1955, datter af
Vera og Henry G. Jensen, Dalager. Parret har børnene: Dennis, født den 4.-10.-1974
og Linda, født den 30.-4.-1977.
K.E.H. har været på Midtjyllands Landboskole. Han overtog gården den 1.-6.-1974 fra
sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1922.
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er 940.000. Areal 17,7 ha. og
der er lejet 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1908 og lø
bende moderniseret, kostalden er
af ældre dato men senere moder
niseret, laden er af ældre dato,
maskinhuset fra 1967 er udvidet
i 1983 og roehuset er fra 1973,
der er udendørs køresilo og gyl
letank. Gården drives med en
kvægproduktion på 31 årskøer,
40 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM. Der er kornproduktion, På gården er der 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

FELDSINGVEJ 6, GÅSDAL, 6900
SKJERN.
AKSEL MORTENSEN, gårdejer,
omtales under Gåsdalvej 17.
A.M. overtog gården den 1.-8.1984 fra Hans Thomsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
18 ha.
Stuehuset er opført 1943 og mo
derniseret 1986, kostalden er mo
derniseret til fedekalve i 1988,
laden er moderniseret i 1987.
Fedekalvene fra Gåsdalvej 17 er

opstaldet på gården, de 2 ejendomme drives sammen.
FELDSINGVEJ 8, GÅSDAL, 6900
SKJERN, tlf. 97-194119.
NIELS RINDOM, gårdejer, født
den 1.-6.-1929, søn af Bodil og
Jens Laurids Rindom, Gåsdal,
gift den den 6.-6.-1954 med
Aase Olsen, født den 4.-3.-1934,
datter af Helga og Holger Olsen,
Stubbekøbing. Parret har børne
ne: Jens Laurids, født den
22.-8.- 1957, Helga, født den
19.-6.-1960 og Grete, født den
14.-11.-1961.
N.R. overtog gården i 1955, da den blev udstykket fra "Vindelbogård".
Ejendomsskyld 810.000. Areal 18,6 ha.
Stuehuset er opført 1955, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1955, maskinhus
1958 og ny svinestald 1969. Gården drives udelukkende med planteproduktion beståen
de af korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
FELDSINGVEJ 9, FELDSING, GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97-194463.
ARNE BRUUN JENSEN, gårdejer, født den 22.-3.-1955, søn af Stinne og Tinus Bruun
Jensen, Ølgod.
A.B.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-1.-1980 fra
Henning Dyrvig. Gården er oprettet omkring 1867 og senere flyttet til sin nuværende
beliggenhed.
Ejendomssksyld 1.700.000. Areal 27,6 ha., heraf 2,8 ha. eng. Der er forpagtet 11,5 ha.
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1954 og løbende moderniseret,
kostalden fra 1922 er ombygget
til svinestald i 1977, hvor der
også blev bygget ny svinestald,
laden fra 1922 er ombygget til
svinestald i 1980, maskinhus
1955 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion
på 185 årssøer, der sælges ca.
4.000 smågrise årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ær
ter, hvede, rug og frøgræs. Der
er 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
fodermester og der bruges lidt maskinstation.
FISKBÆKVEJ 11, "SÆDDING MA
SKINSTATION", SÆDDING, 6900
SKJERN, tlf. 97-362115.
ERNST CHRISTENSEN, maskin
stationsejer, født den 2.-4.-1935,
søn af Thora og Christian Chri
stensen, Sædding, bor sammen
med Birthe Troelsen, født den
29.-4.-1935.
E.C. overtog gården den 1.-2.1962 fra Emil Henriksen.
Ejendomskyld 940.000. Areal 13
ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1968, laden er indrettet til værksted og maskinhusene er fra 1974,
1985 og 1986. Gården drives som maskinstation der er 6 traktorer, 6 mejetærskere
samt en alsidig maskinpark til maskinstations drift, desuden er der et halmfyr. Der er
i gennemsnit 2 fuldtidsansatte medarbejdere.

FLODGÅRDSVEJ 32, "FLODGÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366447.
AXEL JENSEN, gårdejer, født den 14.-10.-1940, søn af Martha og Peder Jensen, Mou,
gift den 10.-10.-1964 med Lis Birgitte Laursen, faglærer, født den 25.-2.-1943, datter
af Kirstine og Jens Laursen, 0. Tørslev. Parret har børnene: Helene, født d. 2.-7.1966, Merete, født den 18.-11.-1968 og Anette, født den 11.-4.-1972.
A.J. har været på mejeriskolen og er uddannet mejerist. Han overtog gården den
12.-11.-1981 fra Niels Larsen.
Areal 27 ha. og der er forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført omkring 1870 og løbende restaureret, kostalden er genopført efter
en brand i 1984, staldbygningerne fra 1870 benyttes stadig til produktion, maskinhuset
er fra 1989, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 43 årskøer og 45 ungdyr, alle krydsninger. Planteproduktionens salgsafgrøder
er hvede, raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges stald
varme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst, roeoptagning og
finsnitning og der er 1 skoledreng til hjælp.
FLODGÅRDSVEJ 38, "HEDEVANG", DALAGER, 6900 SKJERN, tlf. 97-366243.
ANDERS CHRISTENSEN, gårdejer, født den 5.-7.-1922, søn af Signe og Peder Chri
stensen, Dalager, gift den 19.-11.-1977 med Anna Kathrine Rasmussen, født den
24.-7.-1928, datter af Elisabeth og Frederik Rasmussen, Glæsborg.
A.C. overtog gården den 15.-7.-1960 fra sin far, som byggede den fra 1910-1912.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 17 ha., heraf 2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1919, kostald og svinestald 1910-1912, lade 1919 og maskinhus
1973/74. Drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er
1 traktor og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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SKJERN, tlf. 97-362294.
GERT BANK THORØ NIELSEN,
gårdejer, født den 26.-4.-1949,
søn af Signe og Martin Thorø,
Fjelstervang, gift den 16.-6.-1973
med Birgit Dorthea Margrethe
Brølling, dagplejemor, født den
20.-10.-1953, datter af Kirsten
Marie og Poul Erik Brølling, Es
bjerg. Parret har børnene: Brian,
født den 6.-6.-1974, Allan, født
den 8.-1.-1976, Ivan, født den 4.-5.-1978, Jan, født den 17.-9.-1981 og Poul Martin,
født den 14.-11.-1987.
G.B.T.N. overtog gården i januar 1973 fra Svend Mastrup. Gården er oprindelig ud
stykket i 1926 fra "Slumstrupgård".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 15,4 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1926, restaureret og udvidet i 1985, kostalden fra 1926 er udvidet
flere gange og ombygget til svinestald i 1976, lade opført 1976, maskinhus 1984 og
der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca.
1.800 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der er
2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

FYRSTENBORGVEJ 6, "SLUMSTRUP HEDEGÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97362135.
JYTTE SMITH, gårdejer, født den 18.-10.-1963, datter af Anna Kathrine og Poul
Smith, Sædding, gift den 18.-1.-1986 med Thorkild Baun, tømrer, født den 1.-4.-1961,
søn af Edith og Hugo Baun, Varde. Parret har sønnen Michael, født den 15.-1.-1987.
J.S. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Hun overtog gården den
1.-7.-1989 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget i
1925 af den nuværende ejers farfar.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 28,8 ha. og der er forpagtet 1,4 ha.
Stuehuset er opført 1925 og løbende vedligeholdt, kostalden er fra 1925, kviestald
1978, laden fra 1940 benyttes nu som kostald og malkerum og maskinhuset er fra
1978. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer og 50 ungdyr af- racen
RDM. Der er 2 traktorer, halvpart i vandingsmaskine, 1 rørvandingsanlæg, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er 1 sko
ledreng til hjælp.

FYRSTENBORGVEJ 8, SÆDDING,
6900 SKJERN, tlf. 97-362088.
ERNST ANDERSEN, gårdejer,
født den 16.-12.-1918, søn af Kri
stine og Kristian Andersen, Løn
borg, gift den 6.-12.-1947 med
Esther Marie Håhr, født den
13.-1.-1919, datter af Petrine og
Peder Håhr, Gårde. Parret har
børnene: Gunhild, født d. 5.-12.1948, Henning, født d. 9.-3.-1950,
Solveig, født d. 23.-3.-1954, Chri
stian, født den 22.-6.-1955 og
Børge, født den 5.-9.-1956.
E.A. overtog gården i november 1947 fra Christian Christensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 13,8 ha. Der er bortforpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880, udvidet og løbende moderniseret, kostald og svine
stald fra 1959 benyttes nu som svinestald, lade og maskinhus er opført 1959. Gården
drives med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt,
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desuden er der 2 slagtekalve. Der er 2 traktorer, plansilo, varm og kold lufts tørreri,
halmfyr og andel i Petersborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.
FYRSTENBORGVEJ 10, "FYRSTENBORG", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362301.
HANS FYRSTENBORG CHRISTENSEN, gårdejer, født den 5.-9.-1952, søn af Astrid og
Jeppe Christensen, Sædding, gift den 23.-11.-1974 med Vita Agerskov Thomassen, født
den 19.-5.-1954, datter af Valborg og Gunnar Thomasssen, Astrup. Parret har børnene:
Karin, født den 9.-3.-1976, Lisbeth, født den 21.-9.-1977, Marie, født den 27.-9.-1983,
Martha, født den 13.-8.-1986 og Astrid, født den 1.-5.-1989.
H.F.C. har været på Hammerum Landbrugsskole og er sanger ved Sædding Kirke. Han
overtog gården den 1.-6.-1974 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1854. Gården kan føres tilbage til 1600-tallet.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf 4 ha. eng og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1876 og løbende moderniseret, kostalde er fra 1942 og 1977, svi
nestald 1938, lade 1942 og maskinhus 1989, der er udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af
blandet race, desuden er der 7 moderfår med lam. Der er 2 traktorer og halvpart i
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
FÅRBORGVEJ 5, FINDERUP,
6900 SKJERN, tlf. 997-361030.
MARY AALBÆK, gårdejer og
hjemmesygeplejerske, født den
5.-12.-1958, datter af Tove og
Martin Aalbæk, Finderup, gift
den 2.-7.-1983 med Lars-Arne
Jensen, gårdejer, født den 16.9.-1959, søn af Johanne og Aksel
Jensen, Karstoft. Parret har bør
nene: Elisabeth, født den 9.-1.1986 og Fillip, født den 11.-9.1987.
M.AA. er timelærer ved Hammerum Landbrugsskole. Hun overtog gården i maj 1986
fra sine forældre.
Areal 47 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er forpagtet 16,6 ha.
Stuehuset er opført 1939, kostalden fra 1925 er udvidet og ombygget til svinestald
senest i 1983, ny svinestalde fra 1977, 1979 og 1987, hønsehus og lade 1945, maskin
hus 1973, der er gylletanke. Gården drives med en svineproduktion på 250 årssøer, der
sælges ca. 3.000 smågrise og 1.700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er korn og raps. Der er 3 trkatorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. På gården
er 1 fodermester og 1 fast medarbejder.

FÅRBORGVEJ 12, "MOSEGÅRD",
FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf.
97-361048.
VAGN VASTRUP NIELSEN, gård
ejer, født den 24.-1.-1929, søn
af Emilie og Evald Nielsen, Fin
derup, gift den 25.-1.-1958 med
Gerda Nielsen, fru, født den 19.5.-1935, datter af Inger Kirstine
og Anton Nielsen, Højmark. Par
ret har børnene: Bjarne, født den
20.-12.-1959, Jette, født den 3.7.-1963 og Jan, født den 30.- 10.-1968.
V.V.N. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1957 fra
sin far. Gården kan føres tilbage til 1839 og nedbrændte i 1890.
Ejendomsskyld 630.000. Areal 14,2 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1890 og senere udvidet og løbende vedligeholdt, kostalde er opført
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svinestald og lade er fra 1890, der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion
på 30 årssøer og der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgs
afgrøde er raps. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

FÅRBORGVEJ 14, FINDERUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-361046.
LAURIDS HOLK LAURIDSEN,
gårdejer, født den 27.-11.-1935,
søn af Karen og Mads Holk, Fisk
bæk, gift den 27.-3.-1957 med
Gunhild Smidt, medhjælpende hu
stru, født den 26.-11.-1930, dat
ter af Maren og Thorvald Smidt,
Fiskbæk. Parret har børnene:
Mads, født den 2.-2.-1959, Niels
Oluf, født den 29.-6.-1961, Erik,
født den 22.-1.-1965, Søren, født
den 25.-7.-1967 og Jørgen, født den 21.-8.-1968.
Begge ægtefæller har deltidsarbejde.
L.H.L. overtog gården den 20.-2.-1957 fra Hans Toft. Gården er udstykket fra
"Dalgård".
Ejendomsskyld 640.000. Areal 19 ha. og der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1940 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1925 og 1965,
lade 1926 og der er gylletank. Gården drives med en mindre svineproduktion. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri.
FÅRBORGVEJ 16, "DALGÅRD",
FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf.
97-361029.
JENS THOMSEN, gårdejer, født
den 3.-5.-1945, søn af Abelone
Marie-Mie og Christian Thomsen,
Finderup, gift den 24.-6;-1972
med Ingrid Boel, født den 24.-9.1950, datter af Bodil og Samuel
Boel, Herning. Parret har børne
ne: Hanna, født den 19.-11.-1973
og Jakob, født den 2.-12.-1975.
J.T. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1973 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1871.
Areal 28 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1952 og løbende vedligeholdt, kostalde er fra 1909 og 1935, ung
dyrstald 1975, svinestalden 1979 er bygget ind i kostalden , rævehal opført 1982,
minkhal 1986, lade 1935 og maskinhus 1962, der er udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 47 ungdyr og 21 slagtekalve af
racen SDM. Pelsproduktionen er på 300 minktæver og 120 rævetæver. Der sælges krea
turer til ca. 30 lande i Europa, Asien og Afrika. Planteproduktionens salgsafgrøde er
ærter. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

GADEGÅRDVEJ 3, "LILLE GADEGÅRD", HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362364.
KRISTEN JAKOBSEN, gårdejer, født den 3.-12.-1949, søn af Gerda og Jens Aksel
Jakobsen, Hanning, bor sammen med Inger • Marie Graversen, sygeplejerske, født den
19.-4.-1956, datter af Dagmar og Henry Graversen, Stadil. Parret har sønnen Jens,
født den 4.-10.-1988.
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1.-7.-1978 og resten i 1989 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 52 ha. og der er forpagtet 45 ha.
Stuehuset er opført 1915, udvidet og løbende moderniseret, kostalde er opført 1955,
1958 og 1975, ungdyrstald og lade 1972, svinestald 1966 og maskinhus 1981, der er
gastæt silo, indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
60 årskøer og 130 stk. opdræt af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion
på 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og frøgræs. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri
og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper
og der bruges lidt maskinstation. Gården drives sammen med Holstebrovej 94.

GADEGÅRDVEJ 7, HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362177.
GUNNER MOURIDSEN, gårdejer, født den 22.-3.-1941, søn af Johanne og Imanuel
Mouridsen, Borris, gift den 12.-9.-1987 med Agnete Munk Olesen, lærer, født den
30.-4.-1951, datter af Krista og Henry Olesen, Skjern. Parret har sønnen Carsten, født
den 22.-9.-1988.
G.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af Menighedsrådet ved
Hanning Kirke og i bestyrelsen for afvandingslauget Hestholm. Han overtog gården
den 1.-7.-1976 fra sin far. Gården har tidligere været beliggende ved Bundsmøllebæk.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1922 og løbende moderniseret, kostalden fra 1916 er ombygget i
1967, svinestalden er ombygget til kreaturer i 1982, lade opført 1916, foderhus 1969
og maskinhus 1978, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, halvpart i mejetær
sker, kornsilo og varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

GANERVEJ 1, "KJÆRVANG",
GANER, 6900 SKJERN, tlf. 97351931.
JØRGEN LAURITSEN, gårdejer,
født den 15.-5.-1944, søn af Ka
ren og Anthon Lauritsen, Vide
bæk, gift den 10.-5.-1968 med
Vibeke Horn Jensen, økonomaas
sistent, født den 7.-1.-1949, dat
ter af Ebba og Herluf Jensen,
Hvissinge. Parret har børnene:
Henning, født den 15.-6.-1974 og
Peter, født den 2.-10.-1977.
J.L. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-4.-1974 fra Jens
Peter Storgård, den er udstykket fra omkring 1913-14.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 20,1 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, svinestalden fra 1914 er modernise
ret og udvidet i 1977, ny svinestald fra 1978, laden fra 1914 er udvidet i 1965 og
maskinhuset er fra 1962, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion
på 83 årssøer, der sælges ca. 950 smågrise og 550 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der er 1 traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der
er et jordvarmeanlæg til opvarmning af stuehus og farestald. Maskinstation bruges til
en del af markarbejdet.
GANERVEJ 2, "GANER NYGÅRD", GANER, 6900 SKJERN, tlf. 97-350509.
CARL RÅBJERG, gårdejer, født den 14.-2.-1948, søn af Jakobine (Binna) og Viggo
Råbjerg, Ganer, gift den 2.-9.-1972 med Kirsten (Kis) Nielsen, født den 12.-5.-1949,
datter af Doris og Svend Aage Nielsen, Dejbjerg. Parret har børnene: Ann Dorthe,
født den 12.-5.-1975 og Jens, født den 18.-6.-1979.
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merum Landbrugsskole, han er
skolenævnsformand ved Amager
skolen i Skjern. Han overtog går
den den 1.-7.-1972 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som kom i slægtens
eje omkring 1920. Gården er en
udflyttergård, som blev udflyttet
i 1872 fra "Ganer Møllegård".
Oprindeligt var der smedie på
gården og den første ejer plan
tede mange løvtræer omkring gården, hvilket var et særkende.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48 ha., heraf 5 ha. skov. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1872 og omfattende moderniseret, kostalde er opført
1972 og 1981, svinestalden fra 1966 er ombygget til kalvestald i 1979, lade opført
1954 og maskinhus 1973, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 58 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, frøgræs og rug. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaski
ne, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper
og der bruges maskinstation til høst.

GESTENGEN 2, "NØRGÅRD",
ANDRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97369088.
KAJ ERIK NILSSON, gårdejer,
født den 13.-11.-1928, søn af
Ane Kirstine og Otto Nilsson,
Østerby, gift den 27.-9.-1958
med Inger Jensigne Steffensen,
hjemmehjælper, født den 14.-7.—
1934, datter af Petra og Jens
Ingvard Steffensen, Hedeby. Par
ret har børnene: Elsebeth Petra,
født den 3.-2.-1960, Niels Erik,
født den 30.-5.-1963 og Otto, født den 26.-10.-1967.
K.E.N. har været på Haslev Landbrugsskole. Han opførte gården i 1958, da jorden blev
udstykket fra svigerforældrenes gård "Hedebogården", halvdelen af jorden var dengang
hede.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1958 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1958 er moderniseret
indvendig, spaltestald, lade, maskinhus og roehus er fra 1980 og svinestald 1958. Går
den drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af ra
cen SDM, desuden produceres ca. 180 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
de er ærter. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Der bruges lidt maskinstation.

GL. DEJBJERGVEJ 2, DEJBJERG,
6900 SKJERN, tlf. 97-341 169.
HOLGER OLAV CLEMMENSEN,
gårdejer, født den 23.-3.-1932,
søn af Anna og Jens Clemmen
sen, Solsøhede, gift den 8.-11.-1958
med Else Marie Jørgensen, læ
rer, født den 1.-3.-1927, datter
af Kathrine og Jens Jørgensen,
Herborg. Parret har børnene:
Anne Marie, født den 9.-9.-1959,
Jens Olav, født den 3.-4.-1961,
Finn, født den 14.-7.-1962 og
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H.O.C. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Kjærgård
Mejeri og overtog gården den 20.-11.-1958 fra Ejner Nielsen. Gården kan føres tilbage
til 1834, der har tidligere været hjemmeslagteri på stedet.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1864, udvidet og moderniseret i 1972, kostald, østerhus og lade er
fra 1944, maskinhus 1976 og roehus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 20
årskøer, 19 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, korn
silo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der
er 1 halvtids medhjælper.

GL. DEGBJERGVEJ 4, DEJBJERG, 6900 SKJERN, tlf. 97-342030.
ERIK HENRY PEDERSEN, produktionschef, født den 16.-11.-1944, søn af Solveig og
Axel Pedersen, Ryslsinge, gift med Bente Lillegård Larsen, kontorassistent, født den
6.-9.-1946, datter af Gudrun og Børge Lillegård Larsen, Ryslinge. Parret har børnene:
Morten, født den 5.-12.-1968 og Pernille, født den 30.-1.-1975.
E.H.P. overtog gården den 15.-12.-1987 fra Morten Bjerg, gården kan føres tilbage til
1834.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 12 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1925 og omfattende moderniseret 1988/89, staldbygningen er fra
ca. 1834 og maskinhuset er af ældre dato. På gården er der 1 traktor.
GL. DÉJBJERGVEJ 5, "BAKKE
GÅRDEN", DEJBJERG, 6900
SKJERN, tlf. 97-341308.
HANS CHRISTIAN FRANDSEN,
gårdejer, født den 23.-5.-1934,
søn af Marie og Agner Frandsen,
Ejstrup, gift den 2.-11.-1957
med Eva Mortensen, rengørings
assistent, født den 21.-7.-1935,
datter af Jane og Gerhard Mor
tensen, Dejbjerg. Parret har bør
nene: Erik, født den 8.-5.-1958,
Bodil, født den 19.-6.-1960 og Gunnar, født den 31.-3.-1964.
H.C.F. overtog gården den 1.-11.-1957 fra Tage Christensen. Gården kan føres tilbage
til 1834.
Ejendomsskyld 460.000. Areal 16 ha., heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1834 og moderniseret flere gange, kostalden er moderniseret om
kring 1955, garage opført 1962, maskinhus 1968 og der er en lade af ældre dato.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 8 årskøer og 8 slagte
kalve af racen RDM. Svineproduktionen er på 3 årssøer, der produceres ca. 55 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 vandings
maskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.
GL. HANNINGVEJ 1, HANNING,
6900 SKJERN, tlf. 97-362233.
KURT NISGAARD, grise- og
kreaturerhandler, født den 3.-11.1947, søn af Marie og Knud Nisgaard, Hanning, gift den 24.-11.1973 med Ilse Sivgaard, født den
17.-1.-1950, datter af Rigmor og
Peter Sivgaard, Ørnhøj. Parret
har børnene: Tommy, født d. 19.10.-1974, Henrik, født den 26.10.-1976 og Torben, født d. 5.9.-1981.
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K.N. overtog gården den 1.-1.-1985 fra Kristian Nørgård. Gården havde været i Nørgårdslægten i 120 år.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 24,2 ha., heraf 6 ha. eng og plantage. 2 ha. i Skjern
Enge er udlejet.
Stuehuset er opført 1907 og delvis moderniseret i 1985, kostald og lade er opført
1900, svinestalden fra 1924 er ombygget til pelseri i 1988 og minhallerne er fra 1985.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 550 minktæver. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, korn og frø. Der er 1 traktor og der bruges lidt ma
skinstation.

GRANLYVEJ 1, "GRANLY", FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97-364164.
BENT KIRKEGÅRD BENDTSEN, gårdejer, født den 28.-5.-1936, søn af Marie og Peder
Bendtsen, Faster, gift den 20.-5.-1961 med Lilly Dorthea Christensen, født den
24.-9.-1937, datter af Petrea og Niels Christensen, Harndrup. Parret har børnene: Jens
Peder og Niels Erik.
L.D.C. døde den 11.-5.-1989.
B.K.B. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er medlem af lanbdbrugsrådet, i
bestyrelsen for Danske Mejeriers Fællesorganisation. Han overtog gården i 1961 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev udstykket fra "Kirkegår
den" i 1884.
Areal 42 og der er forpagtet 42 ha.
Stuehuset er opført 1934,. kostalde 1959 og 1977, svinestald og lade 1959 samt maskin
hus 1978, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 45 årskøer og 100 stk. opdræt af blandet race, desuden produceres der ca. 450
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og hvede.
På gården er der tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt en fuld maskinpark og der
udføres en del maskinstationsarbejde. Der er 2 faste medhjælpere og 1 skoledreng.

GRENEVEJ 1, "ASTRUP-HEDEGÅRD", ASTRUP, 6900 SKJERN,
tlf. 97-364041.
ALFRED BILBERG, gårdejer,
født den 5.-7.-1918, søn af Ane
Kathrine og Jens Lauridsen Jen
sen Bilberg, Astrup, gift den
5.-4.- 1951 med Kamma Petra
Mortensen, født den 5.-5.-1922,
datter af Sidsel Marie og Kri
sten Peder Mortensen, Finderup.
Parret har børnene: Tove Marie,
født den 16.-11.-1952, Ketty Abelone,
født den 6.-2.-1955, Jens Laurids, født den 4.-5.-1956, Birgit, født den 12.-1.-1960 og
Finn, født den 6.-11.-1966.
A.B. overtog gården i 1946 sammen med sin bror Viggo Bilberg, de overtog den fra
deres mor. I 1950 blev A.B. eneejer af gården, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som kom i slægtens eje omkring 1850.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og er udvidet 2 gange og løbende vedligeholdt,
kostalden fra 1912 er moderniseret i 1956, vesterlænge 1912 og senere udvidet, lade
opført 1912 og maskinhus 1938. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af raps og korn. Der er 2 traktorer og der bruges maskinstation til høst.
GRENEVEJ 5, "SÆDDING HEDEGÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-364379.
JOHANNES TOPHØJ, gårdejer, født den 28.-4.-1951, søn af Martine og Vilhelm
Tophøj, Terpet.
J.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1979
fra Tove og Peter Madsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 33 ha. og der er forpagtet 4 ha.
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1895 og løbende moderniseret, kostal
den, som er af ældre dato, benyttes ny
som svinestald, laden fra 1928 er udvi
det i 1962 og ombygget til kvægstald,
maskinhuset fra 1972 er udvidet i
1982. Gården drives med en svinepro
duktion på 35 årssøer, der sælges ca.
350 smågrise og 350 slagtesvin årligt.
Desuden er der 3 ammekøer, 6 ungdyr,
3 slagtekalve og 1 tyr af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og græsfrø. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Der bruges meget lidt maskinstation.
GRENEVEJ 6, "STORE GRENE", SÆDDING, 6900 SKJERN.
HOLGER SIMMELKJÆR, gårdejer, omtales under Videbækvej 25.
H.S. overtog gården den 4.-7.-1989.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35,8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1886 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1886 blev
ombygget i 1978, svinestalde er opført 1978, lade 1886 og maskinhus 1962. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps. Gården drives sammen
med Videbækvej 25.
GRENEVEJ 8, "GRØNNE", SÆD
DING, 6900 SKJERN, tlf. 97362315.
EJLER BECH JENSEN, gårdejer,
født den 28.-6.-1942, søn af Nin
na og Hans Senius Jensen, Sæd
ding.
E.B.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-8.-1971 fra sin far.
Gården opstod omkring 1908.
Ejendomsskyld 1.8650.000. Areal
88 ha., heraf tilkøbt 66 ha. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1908 og omfattende moderniseret i 1982, kostalden fra
moderniseret og senere ombygget til svinestald i 1975/76, svinestalden fra
ombygget til tørreri og frøopbevaring i 1987, maskinhuset er fra 1966/67.
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, græsfrø,
hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm
lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives sammen med Sæddinghedevej 5.
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GRIBSVEJ 3, "DEJBJERG KJÆRGAARD", KÆRGÅRD, 6900
SKJERN, tlf. 97-341885.
SØREN NIELSEN, gårdejer, født
den 11.-7.-1959, søn af Doris
Kathrine og Svend Aage Nielsen,
Kærgård.
S.N. har været på Borris og Ham
merum landbrugsskoler, han er i
bestyrelsen for Kærgård mejeri
kreds. Han overtog gården d. 1.1.-1986 fra sin far, som købte
den i 1951. Gården eksisterede i
1785 og den daværende ejer er i familie med den nuværende ejer. I perioden har der
været dels skolestue på gården og der har været drevet landhandel, under 2. Verdens-
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Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 33 ha.
Stuehuset er meget gammelt, men løbende vedligeholdt, kostalden er fra ca. 1900,
ungdyrstald og lade 1930 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvægproduktion på
62 årskøer og 64 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
GRØN BORGVEJ 2, "GRØNBORG",
BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97366147.
JAKOB GREEN MADSEN, gård
ejer, født den 8.-6.-1933, søn af
Juliane (Julie) Elmholt og Mads
Peder Madsen, Borris, gift den
9.-11.-1957 med Klara Jørgensen,
født den 5.-11.-1936, datter af
Mathilde og Anders Theodor Jør
gensen, Ulfborg Kirkeby. Parret
har børnene: Bente, født d. 17.10.-1963, Annie, født den 29.1.- 1966 og Kristian, født, den 3.-2.- 1970.
J.G.M. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. 1.-11.-1958
fra sin far, som købte den i 1947.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha. og der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1813/14, det er senere udvidet og moderniseret, kostalde er fra
1891 og 1963, løsdriftstald 1974 og lade 1896, der er gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 500 stk. årligt, desuden er der 12
ammekøer og 10 stk. opdræt af racen Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, raps, ærter, hvede, rug og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærskerr, 2 van
dingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Der bruges lidt
maskinstation.
GRØNBORGVEJ 8, "DALAGER GÄRD", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366392.
TAGE NØRGAARD TOFT, gårdejer, født den 26.-8.-1912, søn af Hedvig Nørgaard og
Niels Peder Nielsen Toft, Mors, gift den 1.-1.-1939 med Karen Eriksen, født den
3.-3.-1917, datter af Anna og Evald Eriksen, Bækmarksbro. Parret har børnene: Sonja,
Karl Evald, Hardy og Margit.
T.N.T. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra Grønborg
Kjær. Gården har været hjemsted for Dalager Marked, der blev afholdt i perioden
1815-1965.
Areal 80 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5,5 ha. skov. Der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostalden fra 1885 benyttes nu til duer, der er bygget kan
tine, kontor og dueslagteri i 1987, halmlade og maskinhus 1980. Gården drives med en
dueproduktion på ca. 1.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, græsfrø,
ærter, raps, markfrø og havefrø samt juletræer til eksport. Der er 5 traktorer, 2 me
jetærskere, 1 vandingsmaskine, 2 kornhaller og 1 kornsilo samt varm lufts tørreri. På
gården er 2 faste medarbejdere.

GRØNDAL 3, DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366259.
JØRGEN MEINER, gårdejer, født den 8.-8.-1938, søn af Kirstine og Lars Meiner,
Debelmose, gift den 4.-5.-1963 med Rita Kviesgård, medhjælpende hustru, født den
10.-11.-1941, datter af kathrine og Anders Laursen Kviesgård, Trabjerg. Parret har
børnene: Hanne, født den 30.-4.-1966, Per, født den 22.-1.-1969, Lis, født den
10.-1.-1973 og Lars, født den 9.-10.-1974.
J.M. har været på Borris Landbrugsskole. J.M. overtog gården den 1.-4.-1963 fra Karl
Knudsen, som byggede den i 1941 på en hedeparcel.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16,7 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. Der er lejet 8 ha.
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1941, udvidet og senere moderni
seret, kostalden fra 1941 er udvi
det senest i 1975, laden fra 1941
er ombygget til kostald i 1975,
maskinhus og indendørs køresilo
er fra 1978. Gården drives med
en kvægproduktion på 42 årskøer
og 40 ungdyr af racen Jersey.
Der er 2 traktorer og 1 vandings
maskine. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
GRØNDAL 6, "RÅBJERG", DAL
AGER, 6900 SKJERN, tlf. 97366221.
JENS RÅBJERG, gårdejer, født
den 31.-3.-1955, søn af Esther og
Christen Råbjerg, Råbjerg, bor
sammen med Laila Liilegaard, sy
geplejerske, født d. 20.-9.-1963,
datter af Herdis og Orla Liile
gaard, Isenvad.
J.R. har været på Borris og Asmildkloster landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-8.-1985
fra sin far, nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1788.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 28,6 ha., heraf 3 ha. skov og mose. Der er forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført 1893 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1955, andre svinestalde fra 1893 og 1921 samt maskinhus 1974. På gården er der 200
par Kingduer. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og frø. Der drives ma
skinstation fra ejendommen og maskinparken består af: 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, 1 selvkørende skårlægger, desuden er der plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. På gården er der sæsonmedhjælpere.
GRØNDAL 7, "GRØNDAL", DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf.
97-366251.
BETTY BENDTSEN, gårdejer,
født den 23.-1.-1934, datter af
Agnes og Morten Bendtsen, Debelmose.
B.B. overtog gården i 1985 fra
sin bror, Børge Bendtsen. Fade
ren byggede gården omkring
1923, det var dengang en hede
parcel og forældrene modtog He
deselskabets sølvpokal for op
dyrkning af hede til agerland.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 25 ha., der er udlejet 19 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald er fra 1923 og
udvidet omkring 1964, lade opført 1923 og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på
15 får. Der er 1 traktor og 1 vandingsmaskine.
GRØNDAL 9, DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366250.
BØRGE RÅBJERG, chauffør, født den 11.-5.-1937, søn af Binna og Viggo Råbjerg,
Skjern, gift den 11.-8.-1962 med Inger Marie Nielsen, sygehjælper, født den 30.-9.1942, datter af Dorthea og Niels Nielsen, Tarm. Parret har børnene: Karsten, født den
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Børge Råbjerg har gået på Ha
slev Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-7.-1962 fra Theo
dor Randris.
Ejendomsskyld 990.000. Areal 23
ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1948 og lø
bende moderniseret, kostalden
og laden fra 1935 er senere ud
videt, svinestald opført 1966 og
maskinhus 1967. Avlsbygningerne er udlejet. På gården 1 traktor, 1 markvandingsanlæg
og kornsilo.

GRØNDAL 13, "HEDEGÅRD",
DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf.
97-366412.
EJGIL ANDREASEN, gårdejer,
født den 6.-1.-1932, søn af Helga
og Richard Andreasen, Øster
Sundby, gift den 5.-11.-1955 med
Klara Jensen, datter af Thora og
Jens N. Jensen, Skovlund. Parret
har børnene: Torben, født d. 19.4.-1956, Erik, født d. 27.-10.-1957
og død den 24.-4.-1983, Birthe,
født den 14.-5.-1960 og Ole, født den 27.-5.-1962.
E.A. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1975 fra
Mette og Åge Jensen. Gården blev udstykket i 1890 fra præstegården, det var dengang
en hedeparcel. Ejendomsskyld 1.230.000. Areal 28,7 ha.
Stuehuset er opført 1897 og løbende moderniseret, kostalden fra 1918 er ombygget til
ungdyrstald i 1976, ny kostald opført 1976, svinestalden fra 1918 er ombygget til
ungdyrstald, lade opført 1918, foderhus 1976 og maskinhus 1979, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og
28 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

GÅSDALVEJ 2, "DUEDAL", DUE
DAL, 6900 SKJERN, tlf. 97366094.
PEDER VINTHER, gårdejer, født
den 22.-2.-1919, søn af Sine og
Kristian Holt, Klokmose, gift
den 19.-5.-1943 med Lis Studsgaard Madsen, født den 4.-9.-1919,
datter af Mette og Medom Studsgaard Madsen, Gjellerup. Parret
har børnene: Ejgil, født den 30.9.-1944, Bodil, født den 21.-10.1946, Ingolf, født den 11.-7.-1949 og Henry, født den 7.-9.-1955.
P.V. overtog gården den 1.-5.-1943 fra købmand Nørgaard.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 9,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende moderniseret, kostald opført 1966 og
maskinhus 1961. Avlsbygningerne nedbrændte i 1965. Gårdens besætning er på 8 krea
turer af racen SDM og desuden produceres ca. 40 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer og der bruges lidt
maskinstation. Gården drives sammen med Gåsdalvej 4.
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GÅSDALVE3 4, DUEDAL, 6900 SK3ERN.
PEDER VINTHER, gårdejer, omtales under Gåsdalvej 2.
P.V. overtog gården den 1.-1.-1985 fra Søren Bjerg Sørensen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 16,4 ha., heraf 1,5 ha. hede.
Stuehus, kostald, svinestald og lade er af ældre dato. Gården drives sammen med
Gåsdalvej 2.
GÅSDALVE3 8, "FONAGER",
H3OPTARP, 6900 SK3ERN, tlf.
97- 366578.
HENNING 3OHANSEN, gårdejer,
født den 2.-8.-1959, søn af Berta
og Åge 3ohansen, Hoven, gift d.
20.-3.-1982 med Bente Eriksen,
køkkenleder, født den 1.-7.-1960,
datter af Edith og Oluf Eriksen,
Hatting. Parret har børnene: Hel
le, født den 21.-8.-1983, Bjørn,
født den 19.-10.-1984 og Henrik,
født den 26.-4.-1987.
H.3. har været på Midtjyllands Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1982
fra Minna og Knud Erik Pedersen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 0,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1928 og senere moderniseret, kostald, kalvestald, garage og fyr
rum er fra 1980, maskinhuse 1977 og 1989, der er indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer og 80 ungdyr af racen SDM. Der
er 2 trkatorer og 1 vandingsmaskine. I periodevis er der 1 medhjælper på gården og
der bruges en del maskinstation.

GÅSDALVE3 9, "SØNDERTOFT",
GÅSDAL, 6900 SK3ERN, tlf. 97366203.
ERIK GREEN RAHBEK, gårdejer,
født den 16.-10.-1937, søn af
Marie og Mourits Rahbek, Gås
dal, gift den 17.-8.-1968 med
Susanne Gammelmark, syerske,
født den 20.-4.-1950, datter af
Stinne og Anders Gammelmark,
Hjorptarp. Parret har børnene:
Mourits, født den 7.-1.-1969,
Anders, født den 9.-12.-1971 og Trine, født den 24.-1.-1977.
E.G.R. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1965 fra
sin far, som byggede den i 1926.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende moderniseret, kostalden og laden fra 1926 er
ombygget til svinestald i 1979, maskinhus opført 1976, garage 1982, ny svinestald 1989
og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges
ca. 1.600 smågrise og 200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
GÅSDALVE3 11, "HEDELUND", GÅSDAL, 6900 SK3ERN, tlf. 97-194215.
GRAVES LAURIDSEN, gårdejer, født den 18.-7.-1945, søn af Cecilie og Rudolf Lau
ridsen, Bordrup, gift den 20.-7.-1974 med Anne-Mette Mikkelsen, født den 22.-3.-1952,
datter af 3ulie og Kresten Mikkelsen, Ølgod. Parret har børnene: Majbritt, født den
3.-5.-1977, Lillian, født den 8.-5.-1979 og Kenneth, født den 31.-10.-1981.

-wGraves Lauridsen har været på
Ladelund Landbrugsskole. Han
overtog gården den 2.-5.-1974
fra Otto Ahle Jensen.
Ejendomsskyld 1.560.000. Areal
33 ha., heraf 2 ha. mose. Der er
forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1929 og lø
bende moderniseret, kostalden
fra 1929 er ombygget til svine
stald i 1974, svinestalden fra
1911 er ombygget i 1974, nye
svinestalde er opført 1975 og
1979, laden fra 1911 er ombygget i 1978 og maskinhuset er fra 1983, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der produceres ca. 2.000 slag
tesvin årligt, desuden er der 2 heste af racen Islænder. Der er 2 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, kold og varm lufts tørreri samt halmfyr.
GÅSDALVEJ 12, "LILLE GÅSDAL",
GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97194227.
MADS RAHBEK, gårdejer, født
den 4.-4.-1940, søn af Nanna og
Jens Rahbek, Gåsdal, gift den
4.-5.-1963 med Vera Blak Jensen,
født den 8.-2.-1942, datter af
Maja og Arnold Blak Jensen, Bor
ris. Parret har børnene: Birthe,
født den 30.-6.-1964, Jens, født
den 24.-11.-1966 og Arne, født
den 14.-3.-1971.
M.R. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1964 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som i 1688 blev registreret som en
fæstegård under "Dejbjerglund".
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 11 ha. fredsskov.
Stuehuset er opført 1971, kostald 1965, ungdyrstald 1976, lade 1975, den gamle lade
fra 1902 er ombygget til svinestald i 1975 og roehuset er fra 1976, der er udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 40 ungdyr og 13 slagtekalve af racen SDM og desuden produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

GÅSDALVEJ 14, "EGVIGGÅRD",
GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97366206.
HENRY ENEVOLDSEN, gårdejer,
født den 23.-9.-1932, søn af Mag
dalene og Johannes Enevoldsen,
Hoven, gift den 5.-3.-1963 med
Birgit Carlsen, specialarbejder,
født den 19.-7.-1938, datter af
Helga og Valdemar Carlsen, Ho
ven. Parret har børnene: Preben
Valdemar, født den 6.-5.-1965 og
Tina Helene, født d. 16.-4.-1968.
H.E. er specialarbejder. Han overtog gården den 1.-11.-1962 fra Johannes Ladegård.
Gården kan føres tilbage til 1830.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 62,7 ha., heraf 16 ha. eng og 1,5 ha. hede og skov.
Der er udlejet 16 ha.
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Stuehuset er opført 1911 og løbende moderniseret, kostalden er fra 1953, løsdriftstalden fra 1972 anvendes nu til mink, svinestalden er under ombygning til pelseri, ma
skinhuset fra 1966 er udvidet i 1988 og en del benyttes til mink. Sønnen Preben Val
demar har minkfarm pä gården. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr.

GÅSDALVEJ 15, "ST. GÅSDAL", GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97-194051.
ERLING BONDE, gårdejer, født den 28.-6.-1962, søn af Anne Grete og Vagn Bonde,
Borris, gift d. 16.-9.-1989 med Britta Tønder Larsen, født d. 29.-2.-1964, datter af An
drea og Svend Aage Larsen, Morsbøl. Parret har datteren Pernille, født d. 23.-8.-1987.
E.B. har været på Borris og Riber Kærgård landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Åaskov Kontrolforening og overtog gården den 1.-7.-1985 fra sin far, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1867.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 36,5 ha., heraf 1 ha. skov og 1 ha. eng. Der er
forpagtet 18 ha.
Stuehuset er opført 1941 og løbende moderniseret, kostalden fra 1912 er moderniseret
flere gange, senest i 1986, ungdyrstald fra 1985, svinestalden fra 1922 er moderniseret
i 1985, lade opført 1922, maskinhus 1965 og roehus 1986, der er indendørs køresilo og
gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 52 årskøer
og 75 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 70 årssøer og der sælges ca.
1.500 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, 2 vandingsmaskiner, plansilo, kold lufts
tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet.
GÅSDALVEJ 17, "ØSTERVANG",
GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97194207.
AKSEL MORTENSEN, gårdejer,
født den 6.-1.-1943, søn af Kir
stine (Stinne) og Anders Kristian
Mortensen, Timring, gift den 12.12.-1965 med Marianne (Janne)
Fonnesbæk Kristensen, født den
26.-2.-1944, datter af Frida Fon
nesbæk og Tage Kristensen, Tim
ring. Parret har børnene: Johan,
født den 18.-4.-1972 og Gitte, født den 18.-11.-1973.
A.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1965 fra
Åge Olsen.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 26 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1930 og løbende moderniseret, alle bygningerne er løbende mo
derniseret og udvidet og rummer i dag et tidssvarende produktionsapparat, lade er fra
1973, den gamle lade fra 1930 er ombygget til kostald, maskinhuse er opført 1977 og
1989, foderhus 1982 og der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 100 årskøer, 175 ungdyr og 125 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 1 gummiged, plansilo, kold lufts tørreri
og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt
af markarbejdet. Gården drives sammen med Feldsingvej 6.
HANNERUPVEJ 1, "SØNDERGÅRD", FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97-364108.
PEDER SYLVESTERSEN KRAGH, gårdejer, født den 2.-6.-1934, søn af Karen og Jens
Kragh, Dejbjerg, gift den 8.-1.-1960 med Elsebeth Søndergaard, født den 24.-10.-1936,
datter af Laura og Peder Søndergaard, Faster. Parret har børnene: Jette, født den
18.-3.-1961, Karsten, født den 15.-9.-1963 og Flemming, født den 11.-11.-1969.
P.S.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1970 fra
Mads Søndergaard. Gården fik sin nuværende placering i 1884, det er en slægtsgård.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. skov og eng.
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1884 og løbende moderniseret,
kostalden fra 1928 er moderni
seret og ombygget til svinestald
i 1986, svinestald opført 1970 og
1978, ungdyrstald 1974, lade
1885 og maskinhus 1978, der er
idendørs køresilo. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
1.700 stk. årligt, desuden er der
40 slagtekalve af racen RDM,
der er 10 ammekøer og 15 ung
dyr af racen Hereford. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps
og ærter. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri.

HANNERUPVEJ 2, FASTER,
6900 SKJERN, tlf. 97-364089.
ROBERT VILHELM VILLUMSEN,
gårdejer, født den 19.-1.-1915,
søn af Simonia og Villum Villum
sen, Faster, gift den 15.-11.-1938
med Anna Vognbjerg (Nielsen),
født den 18.-9.-1916, datter af
Margrethe og Peder Vognbjerg
(Nielsen), Borris. Parret har bør
nene: Tove, født den 31.-12.-1939,
Åge, født den 3.-2.-1942 og Mo
na Margrethe, født den 27.-4.-1946. R.V.V. overtog gården den 1.-11.-1938 fra sin far.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 11 ha. og der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende moderniseret, avlsbygningerne, bestående af ko
stald, svinestald og lade, er fra 1953 og maskinhuset er fra 1963. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af byg. Der er 1 traktor, maskinstation bru
ges til høst.
HANNERUPVEJ 3, "HANNERUPGÅRD", FASTER, 6900 SKJERN, B
tlf. 97-364115.
HENNING MADSEN, gårdejer,
født den 23.-2.-1935, søn af Ni
elsine og Mads Astrup Madsen,
Faster, gift den 18.-11.-1961
med Karen Elisabeth (Libbe)
Olesen, født den 4.-8.-1939, dat
ter af Bertha Marie og Christian
Thornvig Olesen, Faster. Parret
har børnene: Inge, født d. 8.-12.-1962, Hanne, født den 4.-2.-1965, Mads, født den
29.-3.-1967 og Lissi, født den 11.-7.-1970.
H.M. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1965 fra sin far,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som kan føres tilbage til år 1600.
Areal 36,6 ha.
Stuehuset er opført 1879 og løbende moderniseret, kostald og svinestald fra 1894 er
senere moderniseret, laden fra 1894, maskinhuse fra 1954 og 1984, foderhus 1970 og
der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer og 40 stk. op
dræt af racen DRK, der produceres desuden ca. 275 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og der bruges en del ma
skinstation.
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SKJERN, tlf. 97-362158.
HANS TYLVAD, gårdejer, født
den 15.-11.-1928, søn af Maja og
Jens Tylvad, Hanning, gift den
26.-5.-1965 med Maria Breum
Nielsen, født den 8.-11.-1939,
datter af Kristine og Ejner Niel
sen, Nr. Vium. Parret har børne
ne: Jens, født den 15.-6.-1966,
Grethe, født den 6.-4.-1968, Ej
ner, født den 3.-12.-1969, Kri
stian, født den 30.-9.-1972 og Hans Holger, født den 28.-10.-1974.
H.T. har været på Lægård Landbrugsskole, han er formand for Vestjysk Kalkselskab og
i bestyrelsen for Ringkøbing Amts Kvægavlsforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1965
fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje om
kring 1875.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 50 ha. og der er forpagtet 50 ha.
Stuehuset er opført 1916 og løbende moderniseret, kostalden fra 1924 er udvidet
senest i 1981, hvor der også blev bygget lade, svinestald opført 1970 og maskinhus
1975, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
62 årskøer, 80 ungdyr og 38 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, byg og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsma
skine og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 2 faste
medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.

HEDEBYVEJ 1, HEDEBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-352833.
OLE LYKKE ANDERSEN, gårdejer, født den 26.-7.-1959, søn af Inger Lykke og Knud
Hyldegaard Andersen, Skjern, gift den 31.-7.-1981 med Karen Thygesen, pædagogmed
hjælper, født den 27.-5.-1960, datter af Edith og Svend Thygesen, Hedeby. Parret har
børnene: Thomas, født den 11.-9.-1983, Morten, født den 10.-6.-1985 og Kasper, født
den 24.-5.-1988.
O.L.A. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler, han er formand for
Skjern Vindmøllelaug og kontaktlandmand for kommuneskolen. Han overtog gården den
1.-7.-1986 fra sin svigerfar, som købte den i 1964.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha., heraf 7 ha. eng. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og løbende moderniseret, kostalden er udvidet flere
gange, senest i 1987, ungdyrstalden fra 1987 er udvidet i 1989, laden er fra omkring
1950, maskinhus 1979 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 45 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er græsfrø, korn, raps, ærter og kartofler. Der er 3 trak
torer, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme
til opvarmning af stuehuset og der er anpart i Skjern Vindmøllelaug.
HEDEBYVEJ 4, "HEDEBY MA
SKINSTATION", HEDEBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-350752.
CHRISTIAN AGER JENSEN, ma
skinstationsejer, født den 8.-2.1939, søn af Karen og Mads Jen
sen, Hedeby, gift den 25.-10.-1964
med Martha Haahr, medhjælpen
de hustru, født den 1.-6.-1945,
datter af Karen og Magnus
Haahr, Hjedding. Parret har bør
nene:
Svend Erik, født den
27.-2.-1965Pørgen^ødtlen5.-12.-1966,
Karin, født den 1.-8.-1970 og Poul, født den 29.-3.-1974.
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C.A.J. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DLG Midt-Vest.
Han overtog gården den 1.-12.-1967 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev bygget af bedstefaderen omkring 1890.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 41,3 ha., heraf tilkøbt 20 ha. Der er forpagtet 65 ha.
Stuehuset er opført 1890 og løbende restaureret, stald og lade er ombygget til værk
sted og folkerum, maskinhuse er fra 1970 og 1982. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der drives maskinstation fra ejen
dommen og maskinparken er på 8 traktorer, 4 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, 1 ren
degraver samt 1 alsidig maskinpark for en landbrugsmaskinstation, desuden er der
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Der er 5 faste medhjælpere samt sæsonmedhjælp.

HEDEBYVEJ 5, "VIRKELYST", HEDEBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-350415.
PEDER FRANDSEN JAKOBSEN, gårdejer, født den 22.-1.-1946, søn af Signe og Jakob
Larsen Jakobsen, Hedeby, bor sammen med Lis Finderup Bagger Jensen, sygeplejerske,
født den 28.-10.-1942, datter af Maren og Jens Finderup Bagger Jensen, Skjern. Parret
har børnene: Dorthe, født den 19.-11.-1966, Søren, født den 25.-7.-1973 og Mette, født
den 25.-2.-1982.
P.F.J. er uddannet maskinmester og el-installatør, han fabrikerer termobokse til
opbevaring af sæd og har selv udviklet boksen. Han overtog gården i 1975 fra sine
forældre, som byggede den i 1943, da den blev udbygget fra Hedebyvej 3.
Areal 55 ha., der er tilkøbt jord fra Hedebyvej 3 og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1943, udvidet og moderniseret senest i 1978, svinestaldene fra
1943 og 1978 er udvidet flere gange siden, maskinhus opført 1977, foderhus 1980 og
der er gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 110 års
søer, der produceres ca. 2.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og andel i Hemmet Vindmøllelaug. Der er praktikanter fra Borris Landbrugsskole som medhjælpere på
gården.
HERBORGVEJ 18, FINDERUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-361075.
FINN JACOBSEN, gårdejer, født
den 17.-7.-1938, søn af Edel Ma
rie og Christen Jacobsen, Finde
rup, gift den 4.-1.-1964 med El
len Bonde, fru, født den 15.-5.1940, datter af Tove og Mads
Bonde, No. Parret har børnene:
John, født den 21.-11.-1965 og
Ulla, født den 8.-4.-1969.
F.J. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
i januar 1967 fra sin far. Gården er oprindelig udstykket i 1926 fra "Meldgård".
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1926, tilbygget og moderniseret, kostalde er opført 1926, 1969 og
1975, maskinhuse 1968 og 1984 og der er gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HERBORGVEJ 20, FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-361176.
LARS OVE SKOVBY, gårdejer, født den 24.-9.-1949, søn af Mary og Thorvald Skovby,,
Finderup, gift den 16.-10.-1982 med Elly Toft, fru, født den 27.-6.-1956, datter af
Metha Kathrine og Christian Toft, Hvide Sande. Parret har børnene: Tina, født den
22.-7.-1980, Lene, født den 25.-8.-1983 og Jesper, født den 30.-4.-1987.
L.O.S. er ansat på Tørrecentral Vestjylland og har været på Gråsten Landbrugsskole.
Han overtog gården den 20.-8.-1977 fra sine forældre. Gården blev udstykket i 1947
fra Øster Finderupvej 2.
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Herborgvej 20's ejendomsskyld
er 1.050.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald
og svinestald 1948, lade 1981 og
der er gylletank. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på
1.200 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er raps. Der
er 1 traktor, 1 vandingsmaskine
og halmfyr. Maskinstation bruges
til bl.a. høst.

HERBORGVEJ 22, "LYNGGÅRD",
FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf.
97-361104.
ARNOLD FAURBY, gårdejer,
født den 2.-12.-1925, søn af Tri
ne Marie Laura og Lars Faurby,
Finderup, gift med Inger-Lise
Andersen, farveriarbejder, født
den 17.2.-1945, datter af Else og
Hubert Andersen, Aulum. Parret
har børnene: Erik, Helle Pia, Ma
rian og Berit.
A.F. overtog gården i 1952, da
den blev udstykket fra 0. Finderupvej 2.
Areal 33 ha., heraf 6 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1955 og tilbygget 1975, kostald opført 1955, svinestald og
maskinhus 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter,
raps og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og halmfyr. Gården drives
stort set uden fremmed arbejdskraft.

HERBORGVEJ 24, FINDERUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-361080.
THORKILD NIELSEN, gårdejer,
født den 16.-11.-1923, søn af
Marie og Ingvard Nielsen, Høj
mark, gift den 27.-9.-1951 med
Jenny Faurby, fru, født den 26.6.-1918, datter af Marie og Lars
Faurby, Finderup. Parret har bør
nene: Else Marie, født den 1.-5.1957 og Bodil, født den 15.-5.1960.
T.N. har været på Høng Husmandsskole. Han overtog gården i 1951, da den blev ud
stykket fra Øster Finderupvej 2, som dengang tilhørte svigermoderen, Marie Faurby.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført 1952 og udivdet 1970, kostald og svinestald opført 1952, lade 1957
og maskinhus 1977, svinestald og maskinhus 1979, der er udendørskøresilo. Svinestalden er udlejet. Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres
ca. 150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer,
1 mejetærsker og kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HERBORGVEJ 63, "BÆKGÅRD", FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-361013.
JENS HOLM MORTENSEN, gårdejer, født den 14.-12.-1942, søn af Anna og Evald
Holm Mortensen, Finderup, gift den 25.-3.-1972 med Anne-Mette Jeppesen, født den
21.-6.-1949, datter af Sinne og Martin Jeppesen, Tarm. Parret har børnene: Allan,
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født den 1.-2.-1973, Jan, født
den 3.-6.-1975 og Carsten, født
den 18.-10.-1980.
Jens H. Mortensen har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-8.-1971
fra sin far. Det menes, at går
den har været i slægtens eje si
den 1798, den eksisterede allere
de i 1498. I 1795 fik gården part
i Hanning Kirke og havde stadig
denne part i 1859.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 48 ha., heraf 2 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, kostalden fra 1960 er ombygget til
svinestald i 1975, svinestalde opført 1970 og 1979/80, løsdriftstald fra 1975 benyttes
ny som maskinhus og halmlade og laden er fra omkring 1930. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges 1.000 smågrise og ca. 1.000 avlsdyr eller
slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr til
bigballer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HESTKÆRVEJ 10, FINDERUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-361182.
JAKOB CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 12.-1.-1938, søn af In
ger Marie og Christian Christen
sen, Finderup, gift den 19.-5.-1962
med Karen Marie Pedersen, fru,
født den 17.-11.-1939, datter af
Lisbeth og Richard Pedersen, Snogebæk. Parret har børnene: Kaj,
født den 16.-2.-1963, Finn, født
den 24.-6.-1965 og Kim, født den
2.-6.-1970.
J.C. er medlem af Menighedsrådet ved Finderup Kirke. Han overtog gården d. l.-l 1.1975 fra sin far, nuværende ejer 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1891.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22,6 ha.
Stuehuset er opført 1906 og udvidet i 1912, det er siden moderniseret flere gange,
kostalden er fra 1954, ungdyrstald 1977, svinestalden er af ældre dato og benyttes nu
til kalvestald, lade opført 1954 og maskinhuse 1954 og 1977, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 27 ungdyr og 14 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, kornsilo, kold og varm lufts tørreri og der er andel i Tændpibe Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Hestkærvej 8,
som er et aftægtshus, tilhører gården.
HESTKÆRVEJ 13, "HØJGÅRD", FINDE
RUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-361198.
JOHANNES WEINKAUFF JAKOBSEN,
gårdejer, født den 26.-7.-1957, søn af
Lisbeth og David Jakobsen, gift den
10.-10.-1980 med Jette Bang, diakon,
født den 12.-10.-1959, datter af Helga
og Villy Bang, Videbæk. Parret har bør
nene: Kristian, født den 7.-9.-1982,
Jesper, født den 15.-2.-1985 og Svend,
født den 15.-9.-1988.
J.W.J. har været på Borris og Hamme
rum landbrugsskoler. Han overtog går-
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Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1922 og moderniseret 1972, kostald og lade er opført 1922, kostal
den er udvidet og moderniseret flere gange, maskinhus opført 1970 og der er udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HESTKÆRVEJ 15, "NYBO", FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-361119.
ERLING NYBO CHRISTENSEN, gårdejer, født den 13.-8.-1941, søn af Signe og Poul
Christensen, Finderup.
E.N.C. er kirkeværge ved Finderup Kirke. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin
far. Gården blev udstykket fra Hestkærvej 10 i 1922.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 21,5 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.
Stuehuset er opført 1928 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1922 er ombygget til
svinestald i 1985, lade opført 1922 og maskinhus 1976. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer og der er andel i Opsund Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
høst.

HESTKÆRVEJ 19, FINDERUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-361 118.
AGNER PEDERSEN, gårdejer,
født den 2.-11.-1930, søn af Ma
ren og Jens Peder Jensen, Op
sund, gift den 5.-12.-1959 med
Elvie Pedersen, fru, født den
14.-6.-1934, datter af Lilly og
Ole Pedersen, Fjaltring, parret
har børnene: Sten, født d. 30.11.-1960, Ina, født d. 15.-6.-1963
og Lene, født den 14.-8.-1968.
A.P. har været på Lægård Land
brugsskole, han er medlem af regnskabsudvalget for Ringkøbing Egnens regnskabs
kreds. Han overtog gården den 1.-10.-1959 fra Lis Sigh Laursen. Gården kan føres
tilbage til 1870.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 25 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1959 og udvidet og moderniseret i 1982, kostalden fra 1959 er om
bygget til svinestald i 1978, hvor der også blev bygget farestald, maskinhus opført
1955 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der
sælges ca. 1.500 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 1
traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, jordvarmeanlæg og der er
andel i Opsund Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HJOPTARPVEJ 1, "MELDGÅRD",
HJOPTARP, 6900 SKJERN, tlf.
97-366306.
PEDER KNUDSEN MELDGAARD,
gårdejer, født den 19.-6.-1937,
søn af Olga Sofie og Christian
Peder Svendsen, Hjoptarp, gift
den 18.-12.-1965 med Inge Lise
Pedersen, husmor, født den 5.4.-1941, datter af Elna Kirstine
Pedersen. Parret har børnene:
Christian Peder, født den 2.-3.1967, Ole, født den 19.-8.-1969,
Lisbeth, født den 16.-5.-1974 og Hanne, født den 6.-10.-1977.
P.K.M. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1966 fra sin
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far, nuværende ejer er 6. generation på gården, som kom i slægtens i 1842. Gården
kan føres tilbage til 1688.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha. og der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1916 og løbende vedligeholdt, kostald og roehus er fra 1973,
svinestalden er af ældre dato og bruges nu til småkalve og garage, laden fra 1910 er
renoveret i 1975, roehus fra 1973 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 20 årskøer, 30 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer og 1 rørvandingsanlæg.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HJOPTARPVEJ 2, "SØNDER
GÅRD", HJOPTARP, 6900
SKJERN, tlf. 97-366006.
ANDERS SØNDERGAARD, gård
ejer, født den 5.-5.-1936, søn af
Karen og Christian Søndergaard,
Hjoptarp, gift den 25.-8.-1961
med Rigmor Søndergaard, født
den 29.-10.-1939, datter af Dag
ny og Janus Søndergaard, Borris.
Parret har børnene: Christian,
født den 24.-9.-1962, Karen Eli
sabeth, født den 7.-6.-1964 og
Marianne, født den 30.-4.-1969.
A.S. har været på Borris Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Royal Dåne Quality,
Damexco, Arenco, Milko, i regionsudvalget for kvæg i Ringkøbing Amt, formand for
A/s Borris Plantage og desuden i repræsentantskabet for kødbranchensfællesråd. Han
overtog gården den 1.-1.-1961 fra sin far. Den har været i slægtens eje siden 1680, i
årernes løb er der udstykket en del.
Ejendomsskyld 1.650.000. Areal 66 ha., heraf tilkøbt 16 ha., der er 16 ha. skov.
Stuehuset er opført 1889 og løbende moderniseret, kostald opført 1965, ungdyrstald
1972, lade 1889 og maskinhus 1975, der er gylletanke og udendørs køresilo. Gården
drives me3d en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, græs til pillefabrikation samt
juletræer. Der er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

HJOPTARPVEJ 3, "LILLE NØR
GÅRD", HJOPTARP, 6900 SKJERN,
tlf. 97-366201.
KRISTIAN MADSEN - KESSE
SENIUS, gårdejer, født d. 21.-12.1927, søn af Margrethe og Senius
Madsen, Hjoptarp.
K.M. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården
den 11.-6.-1967 fra sin far, som
købte den i 1951.
Ejendomsskyld 960.000. Areal
24,3 ha.
Stuehuset er opført 1930 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1928, svinestalden er udvidet i 1965 og maskinhusene er fra 1969 og 1979. Gården
drives med en svineproduktion på 12 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt,
desuden er der 8 ammekøer og 17 stk. opdræt af racen Limousine. Der er 5 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 ammoniaknedfælder, kornsilo samt varm og kold
lufts tørreri. På gården er 1 skoledreng til hjælp. K.M. driver lidt maskinstations
arbejde.
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HJOPTARPVEJ 4, "KRINGELTOFT1, HJOPTARP, 6900 SKJERN.
ARNE JENSEN OG THYGE JEN
SEN, gårdejere.
T.J. er født den 4.-3.-1904 og
A.J. den 28.-6.-1917, sønner af
Karen og Laurids Jensen, Hjoptarp.
A.J. har været på Korinth Land
brugsskole. Brødrene overtog går
den i 1965 fra deres mor.
Gården har været i slægtens eje
siden 1837, men nævnes første gang i 1664.
Areal 21,4 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1880 og løbende vedligeholdt, kostalden er af ældre dato og blev
ombygget i 1928, hestestald og lade er fra 1928. På gården er der 1 traktor.
HJOPTARPVEJ 6, "NØRGÅRD",
HJOPTARP, 6900 SKJERN, tlf.
97-366305.
POUL ERIK NIELSEN, gårdejer,
født den 21.-8.-1940, søn af Nikoline og Niels Peder Nielsen,
Hauge, gift den 31.-3.-1964 med
Gudrun Holdgård Jensen, født
den 14.-11.-1942, datter af Elna
og Peder Christian Holdgård Jen
sen, Pederstrup. Parret har søn
nen Søren, født den 27.-2.-1977.
P.E.N. overtog gården den 22.4.-1971 fra Richard Pedersen. Gården fik sin nuværende placering i 1897.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 40,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1897 og løbende moderniseret, kostalden fra 1942 er ombygget
flere gange, ungdyrstalden fra 1973 er udvidet i 1983, laden fra 1897 er moderniseret
i 1974. maskinhus opført 1979 og roehus 1971, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 47 årskøer, 70 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper.

HJOPTARPVEJ 10, "NØRRE
KVISTHUSE", HJOPTARP, 6900
SKJERN, tlf. 97-366345.
KAJ SKOVGÅRD SØRENSEN,
gårdejer, født den 26.-7.-1942,
søn af Klara og Jeppe Kristian
Sørensen, Herborg, gift den 18.12.-1971 med Karen Margrethe
Nielsen, børnehavepædagog, født
den 6.-8.-1948, datter af Karen
og Søren Nielsen, Granslev. Par
ret har børnene: Karina, født
den 14.-6.-1972, Betina, født
den 21.-8.-1974 og Jeppe, født den 16.-1.-1979.
K.S.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i august 1972 fra
Aksel Skærbæk Olsen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 40,7 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. og der er forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, kostalden fra 1943 er ombygget til
svinestald, svinestalde opført 1973 og 1979, laden er udvidet i 1989, maskinhuset er
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fra 1976 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 70 årssøer, der
produceres ca. 1.450 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HJORTHUSVEJ 1, "HJORTHUS", 0. MARUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-350577.
JENS CHRISTIAN RÅBJERG, gårdejer, født den 2.-4.-1938, søn af Marie og Jens
Peder Råbjerg, 0. Marup.
J.C.R, er buschauffør og har været på Vejlby Risskov Landbrugsskole. Han overtog
gården i 1963 fra sin far. Gården nedbrændte i 1916.
Areal 22 ha. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1916 og løbende moderniseret, kostald og lade er fra J 916 og svi
nestald 1964. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg.
HJORTHUSVEJ 3, 0. MARUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-351857.
BØRGE FENSTEEN MADSEN, gårdejer, født den 21.-5.-1946, søn af Sine og Niels
Madsen, 0. Marup, gift den 5.-10.-1974 med Anne Gine Guldager, kontorassistent, født
den 23.-6.-1950, datter af Sigrid og Aage Guldager, Højmark. Parret har børnene:
Peter, født den 20.-5.-1976 og Charlotte, født den 19.-4.-1979.
B.F.M. har været på Hammerum Landbrugsskole., han er i bestyrelsen for Hestholm
Pumpelaug. Han overtog gården den 20.-8.-1968 fra Verner Sørensen.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 48 ha. Der er forpagtet 35 ha.,
desuden ejer han 11 ha. frijord til en ejendomsværdi af 216.000.
Stuehuset er gennemrestaureret i 1984, der er bygget minkhaller 1982-1988, halmlader
1984 og 1986, lade og maskinhus er fra 1972 og pelshus er indrettet i moderniserede
bygninger i 1982. Gården drives
som minkfarm med en bestand
på 2.200 tæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er kartofler,
ærter, raps og korn. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 2 van
dingsmaskiner, plansilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr.
På gården er 2 faste medhjælpe
re, den drives sammen med Galgebjergvej 16, Hemmet, Egvad
Kommune.
Galgebjergvej 16, Hemmet.

HOLKVEJ 3, "HOLK", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368164.
NIELS JØRN HOLK, gårdejer, født den 6.-7.-1945, søn af Kathrine og Jens Holk, Bølling, gift den 6.-7.-1974 med Lisbeth May Vendelbjerg, assistent, født d. 31.-3.- 1952,
datter af Molly og Niels Christian Rask Vendelbjerg, Skjern. Parret har børnene: Jim
my, født d 12.-8.-1975, Jakob, født d. 18.-5.-1979 og Christina, født d 30.-3.-1988.
N.J.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han leder 4-H i Skjern-Tarm Landbo
forening. Han overtog gården den 1.-5.-1978 fra sin far, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som fik sin nuværende placering i 1885.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1885, tilbygget 1959 og derefter løbende moderniseret, kostald og
svinestald er fra- 1959, kostalden er ombygget til sostald og der er bygget ny svine
stald i 1978, laden fra 1885 er senere restaureret, maskinhuset er fra 1956 og der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 2.000
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HOLKVEJ 7, "GASDAL GÄRD", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-378081.
BENEDIKT HINDBO, gårdejer, født den 4.-6.-1930, søn af Kristine og Johannes Hind
bo, Bølling, gift den 21.-4.-1961 med Birgit Nedergaard, født den 2.-2.-1940, datter
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ne: Klaus Kristian, født den 7
3.-1963, Herluf Johannes, født
den 15.-10.-1965, Karen Kirsti
ne, født den 19.-4.-1969 og Hen
rik, født den 17.-1.-1972.
B.H. har været på Haslev Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-4.-1962 fra sin far, som
købte den i 1923.
Ejendomsskyld 1.660.000. Areal
52 ha., heraf tilkøbt 5 ha., der
er 3 ha. plantage og lignende. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1904 og løbende moderniseret, kostalden fra 1929 er ombygget og
moderniseret flere gange, det er nu svinestald, kyllingehus er opført 1961, lade 1929
og maskinhus 1978. Gården drives med en slagtekyllingeproduktion på 86.000 stk. år
ligt, desuden er der 22 årssøer og der produceres ca. 450 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og industrigræs. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives stort
set uden fremmed arbejdskraft.

HOLSTEBROVEJ 76, 0. MARUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-352491.
HENRY IVERSEN KLOSTER, ma
skinstationsejer, født den 10.-7.1946, søn af Maren og Ingvard
Iversen Kloster, 0. Marup, gift
den 17.-5.-1980 med Kirsten
Overgaard, hjemmehjælper, født
den 1.-8.-1949, datter af Emmy
og Peder Overgaard, Kragelund.
Parret har børnene: Mogens, født
den 5.-2.-1983 og Marianne, født
den 5.-7.-1987.
H.I.K. overtog gården i 1979 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1894, dengang var der ca. 4 ha.
Areal 19,1 ha. og der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1894 og løbende moderniseret, kostald og lade fra 1953 er ombyg
get til værksted, kontoret er bygget 1980 og maskinhuse 1968 og 1985. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Gården drives som maskinstation og en
treprenørforretning. Maskinstationen startede i 1947 af den nuværende ejers morbror,
Niels Christian Pedersen, entreprenørvirksomheden startede omkring 1979. H.I.K.s bror
er medejer af maskinstationen, som i dag har 15 ansatte. Der er 1 alsidig maskinpark
til driften af maskinstationen og entreprenørforretningen.

HOLSTEBROVEJ 78, "RØNHØJGÅRD",
0. MARUP, 6900 SKJERN, tlf. 97350145.
KRISTIAN JEPSEN, gårdejer, født den
24.-9.-1923, søn af Pouline og Jens
Hansen Jepsen, 0. Marup, gift d.
22.-9.1951 med Marie Kristensen, født
d. 28.3.-1923, datter af Esther og Rikardt Kristensen, Brejning. Parret har
børnene: Karen, født den 7.-5.-1953 og
Jens Richardt, født den 11.-9.-1956.
K.J. har været på Borris Landbrugs
skole, han er i Menighedsrådet ved Skjern Kirke. Han overtog gården i december 1958
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fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje om
kring 1840. Gården hed oprindelig "Marup Hedegård", der var kro i perioden 18501873, den nuværende ejers oldefar drev kroen, desuden har der været skolestue på
ejendommen, som kan føres tilbage til midten af 1600-tallet.
Areal 66 ha., heraf 6 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1864 og senere restaureret således, at den gamle stil er bevaret,
kostald og svinestald fra 1848 er også restaureret, så den gamle stil er bevaret, laden
fra 1848 er udvidet omkring år 1900 og maskinhuset er fra 1963. På gården er der 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
HOLSTEBROVEJ 83, "HANNINGHEDEGÅRD", HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97368100.
POUL FREDERIK HJARDGÅRD NIELSEN, gårdejer, født den 18.-12.-1949, søn af Jo
hanne (Anne) og Viggo Hjardgård Nielsen, Hanning, gift den 18.-8.-1979 med Kirsten
Annie Bisgaard, lærer, født den 29.-4.-1952, datter af Else og John Bisgaard, Skyum.
Parret har børnene: Nikolaj, født den 23.-9.-1981, Ninna, født den 8.-2.-1984 og
Maria, født den 30.-12.-1986.
P.F.H.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af går
den den 31.-12.-1977 og sidste halvpart den 30.-6.-1985 fra sin far, den nuværende
ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1823. Gården eksisterede
før Hanning sogn opstod, der har været kro på gården i flere hundrede år, kroen luk
kede i 1918, desuden har der været teglværk på gården, som oprindelig var meget stor
og mange af de omkringliggende gårde er udstykket fra den.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 80 ha., heraf 20 ha. skov og eng.
Stuehuset er opført 1864 og restaureret 1981, kostald opført 1989, svinestald 1975,
lade 1850, maskinhus 1958 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 60 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 800 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter, hvede og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og tårnsilo, varm og kold lufts tør
reri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast
medhjælper.

HOLSTEBROVEJ 86, 0. MARUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-350203.
THOMAS HELSAGER, gårdejer,
født den 22.-3.-1935, søn af An
na og Andreas Helsager, 0. Ma
rup, gift den 21.-11.-1964 med
Inger Petrea Tanderup, født den
1.-4.-1937, datter af Anna og
Otto Tanderup, Ejsing. Parret
har børnene: Mette, født den
15.-9.-1965, Lene, født 14.-11.1966, Anna, født den 14.-4.-1969
og Henning, født d. 10.-9.-1974.
T.H. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i kredsledelsen i DLG Midt-Vest.
Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som fik sin nuværende placering i 1894.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. eng. Desuden er der forpagtet. 9
ha. og udlejet 2 ha.
Stuehuset er opført 1894 og moderniseret flere gange, senest i 1989, ungdyrstalden fra
1931 er moderniseret i 1976, kostald opført 1971, laden fra 1894 er ombygget i 1984,
maskinhus opført 1976 og der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 87A, "KONGENSHOLM NYGAARD", 6900 SKJERN, tlf. 97-362114.
AAGE V. KONGSHOLM, gårdejer, født den 27.-7.-1915, søn af Magda og Christian
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Vad Kongsholm, Hanning, gift den 7.-10.-1943 med Elly Jørgensen, husmor, født den
19.-11.-1914, datter af Bolette og Gyde Jørgensen, Hanning. Parret har børnene:
Kristian, Henning, Erik, Vagn og Edith.
AA.V.K. er uddannet landmand. Han overtog gården den 1.-7.-1939 fra sin far. Gården
blev udstykket i 1904.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 23,6 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1943, kostald og svinestald 1962 samt lade og maskinhus 1951.
Gården drives udelukkende med planteproduktion.
HOLSTEBROVEJ 87B, "KONGS
HOLM", HANNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362174.
MADS KRISTIAN VAD, gårdejer,
født den 15.-9.-1915, søn af Ma
ren og Christian Vad, Herborg,
gift den 8.-11.-1949 med Kirsti
ne Sørensen, født d. 29.-4.-1918,
datter af Mathilde og Otto Sø
rensen, Hanning. Parret har bør
nene: Otto, født den 10.-10.-1951,
Britta, født den 7.-3.-1953, Hans
Jørgen, født den 20.-4.-1955,
Tove, født den 20.-10.-1956 og Helge, født den 29.-3.-1962.
M.K.V. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1946 fra
Svend Kongsholm. Gården fik sin nuværende placering i 1868/69.
Areal 55 ha., heraf tilkøbt 14 ha.
Stuehuset er opført 1868 og løbende restaureret, kostald opført 1974, svinestalde 1906
og 1952, lade 1869 og maskinhus 1952, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 43 årskøer, 57 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 2 traktorer, 1
tårnsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper.
HOLSTEBROVEJ 94, 6900 SKJERN.
KRISTEN JAKOBSEN, gårdejer, omtales
under Gadegårdvej 3.
K.J. overtog gården i 1981 fra Jens Pe
dersen.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 10,8 ha.
Stuehuset er restuareret i 1981, kostald,
svinestald og lade er fra 1958. Gården
drives udelukkende med planteprodukti
on den drives sammen med Gadegårdvej
3.
HOLSTEBROVEJ 95, "LANDTING
ØSTERGÅRD", HANNING, 6900
SKJERN, tlf. 97-362171.
CHRISTIAN DAMGAARD JEN
SEN, gårdejer, født den 18.-7.1925, søn af Kirstine og Jens
Henrik Jensen, Bølling, gift den
2.-5.-1951 med Kirsten Olesen,
født den 21.-4.-1926, datter af
Oline og Ole Olesen, Hanning.
Parret har børnene: Jens Ole,
født den 29.-1.-1954 og Lisbeth,
født den 3.-1.-1957.
C.D.J. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-10.-1953 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev delvis udstykket
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fra Gadegärdvej 7 i 1912.
Areal 23 ha. og der er forpagtet 2,7 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende moderniseret, kostald opført 1965, svinestalden er
ombygget til kalvestald i 1980, lade opført 1912 og maskinhus 1960, der er indendørs
køresilo og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 35 ungdyr
og 15 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, varm og
kold luftst tørreri samt kornsilo, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HOLSTEBROVEJ 97, HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362237.
CARSTEN BUSKBJERG VENNEVOLD, gårdejer, født den 8.-10.-1955, søn af Maren
Agnethe og Harald Vennevold, Resen, gift den 31.-3.-1984 med Else Kirstine Holst
Mortensen, køkkenleder, født den 9.-8.-1960, datter af Inger og Erik Mortensen,
Finderup. Parret har børnene: Jan, født den 27.-2.-1985, Jonna, født den 2.-4.-1986 og
Jørgen, født den 13.-7.-1988.
C.B.V. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-4.-1984 fra Vagn Rahbek Nielsen. Gården blev udstykket fra "Husted" i ca. 1900.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 14 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1938 og løbende moderniseret, svinestalden fra 1924 er udvidet i
1979, nye svinestalde opført 1985 og 1988, lade 1924 og maskinhus 1987, der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 210 årssøer, der sælges ca. 4.500 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet og der er 1 skoledreng.
HOLSTEBROVEJ 101, "KVIST
GÅRD", HANNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-361189.
NIELS JØRGEN DIDERIKSEN,
gårdejer, født den 2.-7.-1955,
søn af Metha Kathrine Hindbo
og Hans Emil Dideriksen, Han
ning, gift den 1.-8.-1981 med
Lisbeth Andersen, medhjælpende
hustru, født den 13.-11.-1960,
datter af Kaja Martha og Niels
Laurids Andersen, Ejstrup. Par
ret har børnene: Mette, født
den 14.-7.-1985 og Margit, født den 14.-8.-1989.
N.J.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1985
fra sin far, som købte den i 1954.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 44,9 ha.
Stuehuset er opført 1933 og løbende moderniseret, kostalden fra 1963 er ombygget til
svinestald i 1982, svinestalde opført 1930 og 1978, lade 1928, maskinhuse 1960 og
1988 samt roehus ombygget til svinestald i 1980. Gården drives med en svineprodukti
on på 150 årssøer, der sælges ca. 3.300 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tøreri
samt halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges meget lidt maskinstation.

HOLSTEBROVEJ 110, "MELDGÅRD", FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-361175.
BENT MEINHARDT DYRVIG, gårdejer, født den 17.-4.-1953, søn af Anne Kathrine og
Jens Peder Dyrvig, Finderup, gift den 25.-6.-1977 med Gudrun Elisabeth Jensen, sy
geplejerske, født d. 26.-10.-1956, datter af Esther og Hans Jensen, Hee. Parret har
børnene: Tanja, født den 24.-6.-1983 og Mark, født den 10.-11.-1985.
B.M.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 31.-12.-1976
fra sin far, som købte den i 1948. Gården kan føres tilbage til 1682, den har muligvis
været præstegård til den tidligere Finderup Kirke.
Ejendomsskyld 2.250.000. Areal 55 ha., heraf 7 ha. eng. Der er forpagtet 5 ha.
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"Meldgård"s stuehus er opført
1904, udvidet og moderniseret
1985, kostald opført 1977, svinestald, kalvestald og lade 1959,
maskinhus 1963, udendørs køresi
lo og gylletank 1988. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
88 årskøer, 97 ungdyr og 50 slag
tekalve af blandet race, dog
mest RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 3 traktorer, 1 van
dingsmaskine, plansilo, kold og
varm lufts tørreri samt andel i Tophøj Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper
og 1 skoledreng til hjælp og maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Gården
drives sammen med V. Finderupvej 2.
HOLSTEBROVEJ 113, "VESTERLUND",
FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf. 97361076.
IB JACOBSEN, gårdejer, født den 1.-6.1939, søn af Magda og Imanuel Jacob
sen, Fabjerg, gift den 23.-3.-1968 med
Karen Marie Barslund Pedersen, medhjæl
pende hustru, født den 10.-9.-1947, dat
ter af Elna og Niels Barslund, Vildbjerg.
Parret har børnene: Kurt, født den 7.1.-1969, Jan, født den 6.-11.-1970, Bo,
født den 12.-1.-1973 og Anders, født den 30.-1.-1985.
I.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1967 fra
Erling Højager Nielsen. Den blev udstykket fra "Nygård" i 1936.
Ejendomsskyld 1.960.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 28 ha., der er 1,5 ha. eng og
plantage.
Stuehuset er opført 1936, udvidet og senere moderniseret senest i 1982, kostalden fra
1936 er ombygget til svinestald i 1979, hvor der også blev bygget svinestald og lade,
maskinhuset er fra 1983 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
110 årssøer, der sælges ca. 2.200 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts
tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

HORSMOSEN 1, HORSMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366380.
NIKOLAJ OLESEN, gårdejer, født den 19.-12.-1906, søn af Margrethe og Kjeld Olesen,
Nørby, Velling, gift den 19.-5.-1940 med Inge Louise Bendtsen, født den 13.-12.-1915,
datter af Maren og Hans Bendtsen, Bølling. Parret har børnene: Gunnar, født den
14.-7.-1941, Holger, født den 21.-2.-1943, Maren Margrethe, født den 14.-7.-1946,
Bent, født den 18.-11.-1947, Hans, født den 12.-2.-1950, Kjeld, født den 5.-6.-1952,
Gerda, født den 4.-12.-1954, Svend Erik, født den 28.-8.-1956 og Jens Ejner, født den
17.-4.-1958.
N.O. overtog gården i marts 1940 fra Kerstein Therkelsen.
Areal 10,2 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Jorden er udlejet til en søn.
Stuehuset er opført 1939 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1939 er udvidet i
1952, svinestald og lade er fra 1939 og garage 1961. På gården er der er 1 traktor.
HORSMOSEN, 3, HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-366485.
KJELD OLESEN, gårdejer, født den 5.-6.-1952, søn af Inger og Nikolaj Olesen, Ejstrup, gift den 28.-7.-1979 med Nanna Nielsen, medhjælpende hustru, født d. 8.-11.1956, datter af Ruth og Poul Andreas Nielsen, Gudhjem. Parret har børnene: Ingrid,
født den 28.-10.-1980, Pernille, født den 3.-10.-1983, Poul Andreas, født d. 14.-11.1985 og Nikolaj, født den 21.-2.-1988.
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Kjeld Olesen har været på Lyng
by Landbrugsskole. Han overtog
gården den 14.-1.-1978 fra Harry
Jespersen. Gården blev udstykket
som statshusmandsbrug i 1949.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal
11,4 ha. og der er lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1949 og lø
bende vedligeholdt, kostalden fra
1949 er ombygget til drægtigheds
stald i 1979, svinestalde fra
1968, 1979 og 1989, lade 1984
og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der sælges
ca. 1.700 smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter
og raps. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HORSMOSEN 7, HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-366580.
JENS LYAGER THOMSEN, gårdejer, født den 27.-8.-1932, søn af Bodil og Thomas
Thomsen, Klokmose, gift den 30.-3.-1963 med Erna Jensen, født d. 31.-12.-1935, dat
ter af Marie og Ejner Jensen, Silkeborg. Parret har sønnen Kurt, født d. 5.-8.-1967.
J.L.T. overtog gården i 1963, da den blev udstykket som hedeparcel, den nuværende
ejer har selv opdyrket heden.
Areal 9 ha.
Stuehuset er opført 1963 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1963. Gården drives med en kvægproduktion på 8 kreaturer af blandet race, desuden
er der 3 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer,
kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
HORSMOSEN 13, HØJBY,
6900 SKJERN, tlf. 97366036.
SVEND CHRISTIAN JEN
SEN, gårdejer, født den
14.-9.-1936, søn af Else og
Niels Christian Jensen, Fa
sterlund, gift den 18.-5.1963 med Kirstine Sandberg
Larsen, født den 30.-12.1940, datter af Ely Amalie
og Jens Carlo Larsen, Her
borg. Parret har børnene:
Birthe, født d. 28.-7.-1964,
Bodil, født d. 11.-12.-1966,
Lene, født den 31.-1.-1969, Henrik, født d. 10.-5.-1970 og Bjarne, født d. 9.-8.-1973.
S.C.J. overtog gården den 1.-4.-1963 fra Ejner Sørensen. Gården blev i 1937 bygget
som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 15,4 ha.
Stuehuset er opført 1937 og udvidet 1968/69 og derefter løbende moderniseret, ko
stald, hønsehus og garage er fra 1937, spaltestald og roehus 1975, laden fra 1937 er
udvidet i 1956, maskinhuset er fra 1984, der udendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 33 ungdyr og 17 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg og plansilo. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.

HOSTEDHØJ 2, "KNUDS MINDE", FASTERLUND, 6900 SKJERN, tlf. 97-364049.
KNUD INGVARD NIELSEN, tekstilarbejder, født den 6.-12.-1932, søn af Gunder og
Andreas Nielsen, Fasterlund, gift den 9.-5.-1964 med Kirstine Buch, faglærer, født den
21.-8.-1938, datter af Helga og Laurids Buch, Fiskbæk. Parret har børnene: Anders,
født den 25.-3.-1966, Karen, født den 4.-8.-1968 og Henrik, født den 14.-9.-1972.
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Knud I. Nielsen overtog gården
den 1.-5.-1964 fra sin far, som
byggede den i 1929, da den blev
udstykket fra Fasterlundvej 2.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal
16 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1939, udvi
det i 1974 og senere moderni
seret, kostalden fra 1929 er ud
videt flere gange og i 1980 om
bygget til svinestald, laden fra
1929, maskinhus 1976 og der er
gylletank. På gården er der 2 traktorer og halmfyr.

HOSTEDHØJ 3, ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364038.
JENS JØRGENSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1943, søn af Marie og Peter Jørgensen,
AVlum, gift den 20.-10.-1972 med Grethe Kristiansen, fru, født den 22.-11.-1944,
datter af Ida og Ejnar Kristiansen, Skals. Parret har børnene: Anette, født den
16.-9.-1976, Birgitte, født den 6.-9.-1978 og Bjarne, født den 6.-9.-1981.
J.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1969 fra
Christian Nissen.
Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4,7 ha. Derer forpagtet 6,6 ha.
Stuehuset er opført 1930 og udvidet 1987, kostalde er opført 1927 og 1975, lade 1927
og maskinhus 1976, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 24 årskøer og 46 stk. opdræt af blandet race. Der er 2 traktorer og
rørvandingssystem. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

HOSTEDHØJ 4, ASTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364281.
TAGE VEST, gårdejer, født den
11.-1.-1934, søn af Ane Kirstine
og Valdemar Vest, Skjern, gift
den 14.-1.-1961 med Thora Bæk
Jensen, født den 7.-8.-1938, dat
ter af Anne Karoline og Peder
Bæk Jensen, Holstebro. Parret
har børnene: Vibeke, født den
1.-11.-1961, Villy, født den 21.11.-1962, Ingrid, født den 5.-5.den 12.-12.-1970 og Gunhild, født den

1964, Karsten, født den 22.-3.-1966, Henry,
30.-3.-1974.
T.V. er i bestyrelsen for Borris-Faster Husmandsforening. Han overtog gården i novem
ber 1960 fra sin far, som byggede den i 1929.
Areal 13 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført 1929 og udvidet i 1974, kostalden fra 1929 er udvidet i 1970,
svinestald og lade er fra 1929. Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 8
ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 6 årssøer og der
produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

HOSTEDHØJVEJ 8, SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362327.
VILLY MORTENSEN, traktorfører, født den 7.-5.-1942, søn af Petra og Søren Mor
tensen, Sædding, gift den 4.-6.-1977 med Edith Jensen, kontorassistent, født den
19.-2.-1956, datter af Jenny og Åge Jensen, Hanning. Parret har datteren Lisbeth,
født den 6.-12.-1978.
V.M. overtog gården den 1.-1.-1976 fra sin far, som byggede den i 1931 på en ud
stykning fra "Sdr. Grene", jorden var oprindelig hede.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 16 ha., der er udlejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1931 og løbende vedligeholdt, kostalden er af ældre dato, men
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er der 1 traktor og 1 rørvandingsanlæg.

HOSTEDHØJ 9, SÆDDING, 6900
SKJERN.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, om
tales under Hostedhøj 11.
B.N. overtog gården den 10.-4.1986 fra Ingeborg og Jørgen
Knudsen. Gården er fra omkring
1894.
Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1894 og lø
bende vedligeholdt, kostalden er
fra 1894, svinestald 1977 og lade
1947. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 1.600 stk. årligt. Planteproduktionen drives sammen med
Hostedhøj 11. Der er kornsilo og korntørreri.
HOSTEDHØJ 11, "HØJVANG",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97- 364207.
BØRGE NIELSEN, gårdejer, født
den 6.-6.-1944, søn af Gerda og
Alfred Nielsen, Sædding, gift den
5.-11.-1965 med Minna Nielsen,
medhjælpende hustru, født den
11.-6.-1945, datter af Olivia og
Anders Nielsen, Branderup. Par
ret har børnene: Per, født den
16.-2.-1967, Linda, født den 5.6.-1969 og Lisa, født den 1.-8.1977.
B.N. overtog gården den 1.-4.-1968 fra sin far. Gården blev bygget omkring 1923.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet 20,7 ha.
Stuehuset er opført 1941 og løbende moderniseret, kostalden fra 1923 er tilbygget og
udvidet flere gange, senest i 1974, lade opført 1928 og maskinhus 1969, der er uden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer og 73
ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg.
Der er 2 traktorer og 1 rørvandingsanlæg. På gården er 1 fast medhjælper og maskin
station bruges til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Hostedhøj 9.
HVIRVELGÅRDVEJ 1, "DAM
GÅRD", BØLLING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-368069.
NIELS FJORD ØRSKOV, gård
ejer, født den 12.-4.-1962, søn
af Nanna Elisabeth og Lars
Fjord Ørskov, Borris, bor sam
men med Myrna Esager, landmand,
født den 9.-7.-1963, datter af
Mariane og Kresten Esager, Staby. Parret har datteren Kathri
ne, født den 17.-9.-1989.
M.E. har været på Kongensgård og Bygholm landbrugsskoler.
N.F.Ø. har været på Borris og Bygholm landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-8.-1986 fra Henry Jensen.
Ejendomsskyld 1.525.000. Areal 40 ha.
Stuehuset er opført 1895 og løbende moderniseret, kostalden er fra 1964, svinestalden
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til andre formål, laden er fra 1866, maskinhuset 1980 og der er gylletank. Gården dri
ves med en kvægproduktion på 47 årskøer og 63 ungdyr af racen RDM. Planteprodukt
ionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

HVIRVELGÅRDVEJ 3, "HVIRVEL
GÅRD", BØLLING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-368008.
JENS FALK JEPSEN, gårdejer,
født den 16.-12.-1923, søn af
Kathrine Methea og Hans Kragmose Jepsen, Bølling, gift den
19.-7.-1975 med Herdis Jensen,
født den 19.-4.-1927, datter af
Marie og Jens Christian Jensen,
Stagstrup.
J.F.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er medlem
af Menighedsrådet ved Bølling Kirke. Han overtog gården den 1.-8.-1959 fra sin mor,
nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i midten af
1700-tallet.
Ejendomsskyld 2.210.000. Areal 42,5 ha., heraf tilkøbt 2 ha., der er 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1882 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1910 er udvidet i 1956
efter en brand, ungdyrstalden fra 1915 er ombygget flere gange, svinestalden er af
ældre dato og moderniseret flere gange, lade opført 1956, maskinhus 1976 og der er
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 28 årskøer, 40 ungdyr og
15 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker og 1 kornsilo. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges
lidt maskinstation.
HVIRVELGÅRDVEJ 5, "NYGÅRD", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368007.
MADS PEDER MADSEN, gårdejer, født den 7.-12.-1942, søn af Vilhelmine Mariane
(Minna) og Petri Michael Madsen, Bølling, gift den 3.-3.-1973 med Laura Tang Søren
sen, assistent, født den 22.-2.-1952, datter af Erna og Viktor Tang Sørensen, Bølling.
Parret har børnene: Petri Michael, født den 22.-1.-1975, Marianne, født den
19.-1.-1980 og Martin, født den 6.-10.-1981.
M.P.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1972
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 41 ha. Jorden er bortforpagtet til I/S Bølling Cotel.
Stuehuset er opført 1916 og løbende moderniseret, kostalden fra 1954 er ombygget til
svinestald i 1973, svinestalde er opført 1937 og 1978, lade 1880 og maskinhus 1966.
Gården drives med en svineproduktion på 1.800 stk. årligt. Der er 1 kornsilo, varm og
kold lufts tørreri sam anpart i Pedersborg Vindmøllelaug. M.P.M. er medejer af I/S
Bølling Cotel, som omtales under Hvirvelgårdvej 7.

HVIRVELGÅRDVEJ 7, BØLLING,
6900 SKJERN.
CHRISTIAN LODAHL og MADS
PEDER MADSEN, I/S BØLLING
COTEL.
Cotellet er oprettet i 1973/74.
Ejendomsskyld 1.950.000. Areal
0,5 ha. Cotellet har forpagtet 34
ha. fra Christian Lodahl, 41 ha.
fra Mads Peder Madsen samt an
dre 44 ha.
Der er opført 1.700 kvadratme
ter kvægstalde i 1973, roehuset

-1+63er opført 1973, der er gylletank, indendørs køresilo og gastæt silo. Cotellet drives
med en kvægproduktion på 99 årskøer, 120 ungdyr og 50 slagtekalve af racen SDM.
Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 finsnitter. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper. Cotellet ejer og driver
også Lisenborgvej 2F.
H03AGERVE3 2, "H03AGER", FASTERKÆR, 6900 SK3ERN, tlf. 97-364105.
SVEND K3ÆR, gårdejer, født den 9.-9.-1912, søn af Marie og Niels Kjær, Fasterkær,
gift den 16.-11.-1937 med Maja Høj Kjeldsen, født den 12.-11.-1912, datter af Mathil
de og 3akob Høj Kjeldsen, Sdr. Bork. Parret har børnene: Niels 3akob, født d. 7.-12.1940, Gunner, født den 10.-5.-1943 og Marie Mathilde, født den 3.-6.-1949.
S.K. overtog gården i 1930, da den blev udstykket fra "Fasterkærgård", Egerisvej 6.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 20 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1930 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1930, kostald og svinestald er ombygget flere gange, maskinhuset er fra 1960. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og korntørreri.

H03B3ERGVE3 3, "SOLVANG", LEDING, 6900 SK3ERN, tlf. 97-352774.
CARL AKSEL FROST ANDERSEN, gårdejer, født den 4.-4.-1955, søn af Meta og
Sigurd Frost Andersen, Leding, bor sammen med Maja 3ensen, kontorassistent, født
den 11.-1.-1961, datter af Martha og Holger 3ensen, Finderup. Parret har datteren
Solveig, født den 26.-8.-1988.
C.A.F.A. er postbud og har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den
1.-9.-1975 fra Toft Sørensen, den var oprindelig statshusmandsbrug.
Areal 46 ha., heraf tilkøbt 26 ha., der er 2 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1938, fårestalden er indrettet i den gamle ko- og svine
stald i 1989, laden er fra 1938. Gårdens besætning er på 1.000 får. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er græs til grøntpillefabrikation. Der er 1 traktor og 2 skårlægge
re samt andel i Ganer Vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælper på gården, som delvis
drives som maskinstation.
H03BO 1, "H03BO", ASTRUP, 6900
SK3ERN, tlf. 97-364230.
HOLGER AAS 3ANSEN, gårdejer, født
den 22.-7.-1957, søn af Maren og 3ens
Aas 3ansen, Astrup, gift den 13.-2.-1982
med Elsebeth Nielsson, køkkenleder,
født den 3.-2.-1960, datter af Inger og
Kaj Nielsson, Stauning. Parret har bør
nene: Anthon, født den 12.-2.-1984, Si
mon, født den 9.-3.-1986 og Søren,
født den 6.-2.-1988.
H.AA.3. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-2.-1982
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som bedstefaderen byggede i
1919.
Areal 45 ha., heraf tilkøbt 18 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1919 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1919 er ombygget
flere gange, senest i 1982, lader opført 1919 og 1984, maskinhuset fra 1981 er udvidet
i 1987, der er indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 37 årskøer, 50 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er korn og ærter. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til høst og der er 1 medhjælper.
H03BO 2, "LILLE B3ERGBO", SÆDDING, 6900 SK3ERN, tlf. 97-364172.
KARL KRISTIAN MORTENSEN, gårdejer, født den 13.-11.-1940, søn af Else og Mor
ten Mortensen, Sædding, gift den 8.-5.-1965 med Inga Bay Madsen, rengøringsassistent,
født den 22.-12.-1944, datter af Anna og Anton Bay Madsen, Skjern. Parret har
børnene: Finn, født den 3.-3.-1966, Marianne, født den 12.-5.-1969, Else, født den
5.-11.-1972 og Henning, født den 16.-10.-1975.
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Hammerum Landbrugsskole, han
er formand for Menighedsrådet
ved Sædding Kirke og overtog
gården den 1.-4.-1965 fra sin
far, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som kom i
slægtens eje omkring 1880. Går
den opstod omkring 1850.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
26 ha.
Stuehuset er opført 1935 og lø
bende vedligeholdt, kostald og
svinestald er opført 1957, lade 1924 og maskinhus 1975. Gården drives med en kvæg
produktion på 23 årskøer, 30 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden produ
ceres ca. 300 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm
og kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er
andel i Pedersborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

HØJBYVEJ 2, "HØJBO", DALAGER, 6900 SKJERN, tlf. 97-366084.
TAGE FALCK HANSEN, gårdejer og chauffør, født den 27.-1.-1939, søn af Karla og
Helmuth Falck Hansen, Vejle, gift den 5.-2.-1966 med Grethe Østergaard Madsen,
hjemmehjælper, født den 1.-2.-1942, datter af Kristine og Peder Østergaard Madsen,
Astrup. Parret har børnene: Lars, født den 9.-6.-1967 og tvillingerne Bodil og Knud,
født den 3.-10.-1970.
T.F.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1968 fra
Søren Jensen. Gården blev udstykket fra "Dalager Nygård" i 1931.
Areal 17 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1931 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade er fra
1931 og maskinhus 1975, der er indendørs køresilo og gylletank. På gården er der
kornsilo og korntørreri.
HØJBYVEJ 3, "LANGVANG", HØJBY,
6900 SKJERN, tlf. 97-366385.
HENNING HOLK, gårdejer, født den
4.-1.-1942, søn af Juliane og Kristian
Holk, Astrup, gift den 20.-7.-1968 med
Tove Blindkilde, født den 8.-10.-1947,
datter af Karen og Kresten Blindkilde,
Vinding. Parret har børnene: Jørgen,
født den 18.-3.-1971, Flemming, født
den 28.-4.-1973, Birgitte, født den 13.12.-1976 og Louise, født den 10.-11.-1981.
H.H. har været på Lægård Landbrugssko
le. Han overtog gården i oktober 1972

fra Viggo Ager. Den er fra omkring 1937.
Ejendomsskyld 4.500.000. Areal 63 ha., heraf tilkøbt 50 ha. Der er forpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført 1937 og udvidet senest i 1981, kostalden fra 1937 er ombygget til
svinestald i 1973, svinestaldene er bygget i perioden 1973-1981, der er igen bygget i
1982, 1987 og 1989, laden er fra 1937 og maskinhus 1983, desuden er der gylletanke.
Gården drives med en svineproduktion på 330 årssøer, der produceres ca. 7.000 slag
tesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 2 plansiloer, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. På gården er 2
faste fodermestre og 1 medhjælper.
HØJBYVEJ 4, "RISDAL", HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-366309.
JAKOB JØRGENSEN, gårdejer, født den 23.-9.-1938, søn af Anna og Jørgen Green
Jørgensen, Højby, bor sammen med Betty Bøgeskov Jakobsen, født den 10.-3.-1948,
datter af Alma og Børge Bøgeskov Jakobsen, Trans. Parret har børnene: Mette, født
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2.-2.-1964, John, født den 4.-4.1966, Allan, født den 25.-1.-1970,
Benny, født den 18.-1.-1972, Lil
ly, født den 18.-9.-1973 og Dit
te, født den 15.-9.-1983.
J.J. er kommunalarbejder. Han
overtog gården i 1960 fra sin
far, som byggede den i 1948.
Ejendomsskyld 561.000. Areal 10
ha.
Stuehuset er opført 1948 og udvi
det flere gange, senest i 1985,
kostalden fra 1964 er ombygget til hestestald, staklade opført 1966, lade og maskinhus
1964. Gården drives som hestestutteri og besætningen er på 7 Fjordheste. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 1 traktor, 1 rørvandingsanlæg og
halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. J.J. deltager meget i ring
ridning og har vundet mange konkurrencer.

HØJBYVEJ 7, DALAGER, 6900 SKJERN, tlf. 97-366428.
HOLGER KROG JENSEN, gårdejer, født den den 3.-4.-1923, søn af Karen og Jens
Krog Jensen, "Tarpgård", Borris, gift den 26.-5.-1956 med Gerda Nygård Rasmussen,
født den 23.-2.-1931, datter af Kathrine og Karl Rasmussen, Nygård. Parret har bør
nene: Jens, født den 7.-10.-1956, Niels Jørgen, født den 3.-7.-1959, Erling, født den
15.-9.-1966 og Lisbeth, født den 15.-1.-1970.
H.K.L. byggede gården i 1956, da jorden blev udstykket fra "Tarpgård".
Ejendomsskyld 650.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1957 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1957 og maskinhuset 1964, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 9 årskøer, 5 ungdyr og 9 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens
salgsfagrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og
kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
HØJBYVEJ 15, "SKOVLY", HØJ
BY, 6900 SKJERN, tlf. 97366244.
JAKOB MORTENSEN, gårdejer,
født den 24.-6.-1931, søn af Ma
rie og Hans Mortensen, Sdr. Vi
um, gift den 2.-4.-1955 med Me
tha Kristensen, født den 4.-2.1934, datter af Kirstine og Kri
stian Karl Kristensen, Krarup.
Parret har datteren Sonja, født
den 19.-10.-1963.
J.M. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1955 fra Ditlev Nielsen. Gården er fra
1929. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført 1966, kostalden er ombygget flere gange senest i 1976, hvor den
også blev udvidet, det tidligere stuehus er ombygget til svinestald i 1967, laden fra
1929 er udvidet og ombygget til svinestald i 1966, maskinhus opført 1979, miljøtank
1982 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 24 årskøer, 31 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 125
slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
HØJBYVEJ 19, HØJBY, 6900 SKJERN.
HOLGER ØSTERGAARD MADSEN, gårdejer, omtales under Fasterkærvej 1.
H.Ø.M. overtog gården den 1.-4.-1982 fra Gunner Madsen. Den er fra omkring 1932.
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Ejendomsskyld 660.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1932, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1932. Gården
drives udelukkende med planteproduktion sammen med ejendommen på Fasterkærvej 1.
HØJGÅRDVEJ 4, "MØLLEGÅRD",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97-368031.
LAURIDS HOLK LAURIDSEN,
gårdejer, født den 12.-8.-1938,
søn af Amalie og Georg Laurid
sen, Sædding, gift den 2.-4.-1966
med Signe Kjær Kristensen, født
den 16.-3.-1943, datter af An
drea og Holger Kristensen, Ulf
borg. Parret har børnene: Hanne,
født den 12.-9.-1968 og Georg,
født den 12.-3.-1970.
L.H.L. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog halvdelen af gården i 1966
og resten i januar 1969 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1890.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 30,5 ha.
Stuehuset er opført 1961 og løbende moderniseret, kostalden er ombygget flere gange,
senest i 1969, svinestalde er opført 1950, 1966 og 1978, lade 1916 og maskinhus 1980,
desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der
produceres ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri samt andel i
Pedersborg Vindmøllelaug. Gården drives stortset uden fremmedarbejdskraft.

HØLLETVEJ 1, HØLLET, 6900
SKJERN, tlf. 97-369178.
TAGE KRISTENSEN, gårdejer,
født den 22.-12.-1938, søn af
Alma og Niels Kristensen, Stauning, gift den 3.-11.-1965 med
Else Marie Nielsen, født den
22.-7.-1943, datter af Karoline
og Niels Nielsen (Rasmussen).
Parret har børnene: Peder, født
den 9.-4.-1966 og død i 1984,
Birgitte, født d. 20.7.-1968, Lise,
født d. 18.-1.-1970 og Karoline,
død 1 uge gammel. E.M.N. døde i 1977.
T.K. har været på Borris Landbrugsskole, han er medlem af Skjern Byråd og i
Menighedsrådet ved Stauning Kirke. Han overtog gården i 1971 fra sin far, som købte
den i 1945.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 15 ha.
Stuehuset er opført 1960 og senere moderniseret, kostald og svinestald er ombygget
til pelseri i 1979, minkhallerne er bygget i perioden 1964-1985, lade 1960 og maskin
hus 1979, desuden er der gylletank. Gården drives som minkfarm med en bestand på
2.200 tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps og græs til pillefabrika
tion. Der er 1 traktor og 1 vandingsmaskine. På gården er 2 faste medhjælpere og der
bruges maskinstation til høst og gylleudkørsel.
HØLLETVEJ 7, BOVSØ, 6900 SKJERN, tlf. 97-369180.
JOHANNES EYBYE, gårdejer, født den 18.-1.-1942, søn af Klara og Eli Eybye, Bovsø,
gift den 14.-3.-1970 med Gudrun Lyager Jensen, født den 25.-1.-1944, datter af Maja
og Peder Lyager Jensen, Mejlby. Parret har børnene: Susanne, født den 20.-12.-1969,
Dorte, født den 29.-5.-1973 og Kenneth, født den 16.-8.-1976.
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den 1.-1.-1970 fra sin far, som
købte den i 1946.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
67 ha., heraf tilkøbt 22 ha., der
er 3 ha. skov og hede. Der er
forpagtet 7,7 ha.
Stuehuset er opført 1934 og lø
bende moderniseret, svinestald
og lade er fra 1934, ny svine
stald 1978 og den gamle er udvi
det, maskinhuset er fra 1975.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.200 stk. årligt, desuden er der 22 moderfår. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, korn, raps, ærter og græs til pillefabrik. Der er 4 trakto
rer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af mark
arbejdet.

HØLLETVEJ 11, "NR. VOGN
BJERG", VOGNBJERG, 6900
SKJERN, tlf. 97-350789.
LUDVIG STENSGAARD, gårdejer,
født den 10.-4.-1933, søn af Mar
tha og Alfred Stensgaard, Ädum,
gift den 4.-12.-1965 med Agnes
Margrethe Grønborg Eskesen,
født den 9.-6.-1943, datter af
Hilda og Svend Grønborg Eske
sen, Ädum. Parret har børnene:
Gitte, født den 13.-4.-1966, Har
dy, født den 23.-9.-1970 og Michael, født den 21.-2.-1976.
L.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i juli 1965 fra Arne
Andersen. Gården eksisterede før 1880.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 58 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 4 ha. skov.
Stuehuset er opført 1980, kostald 1960, garage 1978, laden fra 1944 er restaureret i
1978 og maskinhuset er fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer
og 45 stk. opdræt, desuden er der 4 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin årligt,
der er også 25 moderfår. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og ærter. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og kold lufts tørreri.
HØLLETVEJ 13, "KÆRVANG",
VOGNBJERG, 6900 SKJERN, tlf.
97-350074.
KLEMENT LAURIDSEN, gårdejer,
født den 11.-10.-1919, søn af
Karen Marie og Jens Peder Lau
ridsen, Skjern, gift d. 11.-2.-1944
med Marie Pedersen Bulig, mad
udbringer ved kommunen, født d.
11.-8.-1921, datter af Kathrine
og Laust Bulig, Sahl. Parret har
børnene: Ketty, født d. 24.-9.1946, Kirsten (Kiss), født den 1.-9.-1949 og Hans Jørgen, født den 27.-2.-1964.
K.L. overtog gården den 1.-12.-1943 fra Marie Kesler. Gården kan føres tilbage til
1834. Ejendomsskyld 590.000. Areal 14,3 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er genopbygget i 1989 efter en brand, svinestalden blev ligeledes genopbyg
get efter en brand i 1989, garage, værksted og hønsehus er fra 1984, maskinhus 1962
og lade 1989. Gården drives med en svineproduktion på 3 årssøer, der produceres ca.
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tor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst.

KASTBJERGVEJ 2, "KÆRHOLT",
(FLASK), BØLLING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-368092.
JENS JENSEN, gårdejer, født d.
28.-12.-1919, søn af Juliane og
Simon Jensen, Bølling.
J.J. har været på Vejlby Land
brugsskole. Han overtog gården i
marts 1964 fra Svend Nielsen.
Gården kan føres tilbage til
1688.
Ejendomsskyld 600.000. Areal
20,1 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1904 og udvidet i 1948 og senere moderniseret, kostald og svi
nestald fra 1904 er senere ombygget, laden fra 1904 er udvidet i 1965 og maskinhuset
er fra 1976. På gården er der 1 traktor og 1 skårlægger.
KASTBJERGVEJ 4, "LILLE KAST
BJERG", BØLLING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-368041.
SVEND JENSEN OG KRISTEN
KASTBJERG JENSEN, gårdejere.
S.J. er født den 28.-9.-1921 og
K.K.J. den 29.-2.-1916, sønner af
Juliane og Simon Jensen, Bøl
ling.
Begge brødre har været på Borris
Landbrugsskole. De overtog går
den i april 1960 fra deres far,
nuværende ejere er 4. generati
on på gården, som har været i slægtens eje siden 1853. Den fik nuværende placering i
1905.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er 3 ha. plantage og
lignende. 30 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1905 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald fra 1905 er
senere udvidet, lade fra 1905 er udvidet i 1966, maskinhus og roehus opført 1966. På
gården er der 2 traktorer.
KILDEVEJ 75, "ENGHAVEGÅRD",
BØLLING, 6900 SKJERN, tlf.
97-368016.
JENS JØRGEN LARSEN, gård
ejer, født den 18.-5.-1956, søn
af Jenny og Christian Larsen,
Bølling, gift den 18.-3.-1989 med
Eva Nauersgaard Pedersen, med
hjælpende hustru, født den
3.-7.-1964, datter af Birtha og
Gunnar Pedersen, Hanning.
J.J.L. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-9.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom
i slægtens eje omkring 1920. Indtil da var den præstegård for Sædding Kirke.
Areal 43 ha., heraf 5 ha. eng og plantage. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1851 og løbende moderniseret, kostald opført 1973, svinestalden
fra 1959 er ombygget i 1989, lade opført 1920 og maskinhus 1979, der er udendørs
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og 21 slagtekalve af racen SDM og desuden produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
KIRKEBAKKEN 10, "HANNING
KIRKEGÅRD", HANNING, 6900
SKJERN.
CHRIS SPANGSBERG SØRENSEN,
gårdejer, født den 5.-11.-1947,
søn af Anna og Christian Kirke
gård Sørensen, Hanning, gift den
21.-7.-1973 med Gitte Dyhr,
født den 13.-4.-1950, datter af
Helga og Thyge Dyhr, Horsens.
Parret har børnene: Jacob, født
d. 18.- 2.-1975, Jørgen, født d.
15.-3.-1979 og Louise, født d. 16.-12.-1980.
C.S.S. har været på Kærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarp
egnens Landboforening. Han overtog gården den 1.-4.-1974 fra sin far, nuværende ejer
er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1848. Gårdens historie kan føres
tilbage til 1600-tallet, tidligere hed den "Anneks Præstegård", man havde pligt til at
stille et værelse til rådighed for præsten i Dejbjerg, desuden skulle præstens heste
opstaldes, når han holdt gudstjeneste i Hanning Kirke.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 46 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1923 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1953 og 1959,
løsdriftstald 1976/77, lade 1959 og maskinhus 1982, der er indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 72 årskøer, 100 ungdyr og 40 slagtekal
ve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.
KIRKEBYVEJ 109, "BREDFJORD",
PRÆSTEGÅRDSMARKEN, 6900
SKJERN, tlf. 97-369040.
SVEND HOLM, gårdejer, født d.
23.-8.-1929, søn af Thora og
Hans Holm, "Bredfjord", gift den
30.7.-1960 med Ellen Krogsgaard,
født den 28.-10.-1940, datter af
Mie og Aage Krogsgaard, Knudgårde. Parret har børnene: Hans,
født den 19.-5.-1961, Ivan, født
den 5.-7.-1962, Karl Åge, født
den 18.-12.-1965 og Anne-Mette,
født den 9.-5.-1973.
S.H. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1960 fra sin
far. Gården opstod i 1875 som en udstykning fra præstegården og møllegården, før
1875 var der et husmandssted på stedet, nuværende ejer er 3. generation på gården. I
1911 gennembrød havet klitterne ved Nymindegab og vandet stod lige under gårdens
vinduer. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 65 ha., heraf 36 ha. agerjord, resten er
rørskær og fjordbund samt 5 ha. hede og skov. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1830 og senere udvidet, senest i 1973, kostald, svinestald og
vesterhus er fra 1880, kostald 1972, laden fra 1880 benyttes delvis til pelsrum, ma
skinhuset er opført 1966 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
30 årskøer, 50 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrø
der er rug og raps. Der er 2 traktorer, 1 rørvandingsanlæg, kornsilo, kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. Sønnen Hans Holm har
2 minkhaller på ejendommen, bestanden er på 700 minktæver.
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6900 SK3ERN, tlf. 97-364121.
LAURIDS HANSEN, gårdejer,
født den 24.-9.-1951, søn af An
na og Broder Emil Hansen, Kjelstrup, gift den 15.-11.-1980 med
Anny Filsø Mortensen, assistent,
født den 4.-6.-1956, datter af
Astrid og Herman Gadekjær Mor
tensen, Vejrum. Parret har bør
nene: Susanne, født d. 27.-2.1982, Torben, født d. 6.-10.-1984
og Astrid, født d. 19.-12.-1989.
L.H. er tankvognchauffør ved MD-Food og har været på Fjordvang Landbrugsskole.
Han overtog gården den 15.-8.-1980 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1877.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 28 ha., der er 26 ha. agerjord.
Stuehuset er opført 1911 og restaureret senest i 1989, kostalden fra 1906 er ombygget
og udvidet omkring 1950, svinestalden fra 1912 og ombygget til garage og værksted i
1983, lade opført 1906 og maskinhus 1956. Gården drives med planteproduktion bestå
ende af korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine samt andel i Pe
dersborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.

K3ELSTRUPVE3 2, "GRANLY",
K3ELSTRUP, 6900 SK3ERN, tlf.
97-351788.
SINNE MIKKELSEN, gårdejer,
født den 17.-4.-1923, datter af
Dorthea og Anders 3acobsen,
Sdr. Resen, gift den 15.-9.-1949
med Karl Mikkelsen, gårdejer,
født den 28.-10.-1920, søn af
Caroline og 3ens Christian Mik
kelsen, Abildå. Parret har børne
ne: Tove, født den 8.-3.-1951,
Bent, født den 15.-10.-1952 og
død den 16.- 5.-1976, Inger, født den 1.-2.-1957 og Bjarne, født den 27.-4.-1961.
K.M. døde den 21.-5.-1983. Han overtog gården i maj 1949 fra Niels Fåretoft. Gården
blev bygget i 1934 ved en udstykning fra "Lundenæs Hovedgård".
Areal 15,5 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er bortforpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1934 og udvidet i 1964, kostald og svinestald fra 1934 er ombyg
get i 1962, hønsehuse er opført 1955 og 1969. Gårdens besætning er på 5 årskøer og 8
slagtekalve af blandet race, der er 2 årssøer og der produceres ca. 35 slagtesvin, des
uden er der 200 høns. På gården er der 1 traktor.
KLOKMOSEVE3 1, "NYGÅRD", KLOKMOSE, 6900 SK3ERN, tlf. 97-364306.
MADS ØSTERGAARQ gårdejer, født den 15.-11.-1912, søn af Ane Vestergaard og
Mads Fastergaard Østergaard, Klokmose, gift den 9.-11.-1937 med Ellen Kathrine
3akobsen, født den 24.-9.-1910, datter af Marie og Peder 3akobsen, Sædding. Parret
har børnene: Aksel, født den 29.-4.-1942 og Ane, født den 12.-7.-1945.
M.Ø. overtog gården i 1937, da den blev udstykket fra faderens gård "Østergård".
Ejendomsskyld 630.000. Areal 12,4 ha. 3orden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1937 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade er fra
1937.

KLOKMOSEVE3 2, E3STRUP, 6900 SK3ERN, tlf. 97-364240.
OTTO VERNER HOLT, gårdejer, født den 6.-7.-1924, søn af 3ensine og Chresten Holt,
Ejstrup, gift den 4.-8.-1954 med Ruth Pedersen, rengøringsassistent, født den 22.10.-1930, datter af Marie og Kristian Pedersen, Ejstrup. Parret har børnene: Kristian,
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den 3.-3.-1959, Britta, født den
18.-6.-1964 og Vivian, født den
25.-4.-1966.
Otto V. Holt overtog gården den
1.-4.-1954 fra Johannes Poulsen.
Gården blev udstykket i 1929 fra
Egerisvej 21.
Ejendomsskyld 530.000. Areal
9,6 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1929, udvi
det og moderniseret i 1972, ko
stald, svinestald og lade er opført
1929, maskinhus 1965 og staklade 1972. På gården er der 2 traktorer og 1 kornsilo.
KNUDGÅRDEVEJ 6, KNUDGÅRDE, 6900 SKJERN, tlf. 97-369051.
AKSEL KROGSGAARD, gårdejer,
født den 11.-6.-1950, søn af Nel
ly og Thorvald Krogsgaard, Knudgårde, gift den 22.-3.-1974 med
Else Marie Lmdholt, født den 9.2.-1948, datter af Helga og Vagn
Lindholt, Faster. Parret har bør
nene: Uffe, Linda og Tanja.
A.K. har været på Bygholm Land
brugsskole, han er i skolenævnet
ved Stauning Skole. Han overtog
gården i august 1973 fra sin far. Gården kom i familiens eje i 1838.
Areal 135 ha., heraf tilkøbt 90 ha., der er 5 ha. skov og lignende. 22 ha. er i
forpagtning.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret flere gange, senest i 1987, kostald opført
1974, kalvestald 1978, svinestald og lade 1912, kartoffelhus og maskinhus 1978 og der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 50 ungdyr og 29
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps
korn og pillegræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, plansilo,
kold og varm lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

KONGSHOLMVEJ 3, "KONGENS
HOLM", HANNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-351162.
ERIK KONGENSHOLM NIELSEN,
gårdejer, født den 3.-1.-1946,
søn af Anne og Thomas Chr. Ni
elsen, Hanning, gift den 3.-6.-1978
med Jenny Jeppesen, medhjæl
pende hustru, født den 5.-3.-1954,
datter af Ingrid og Harry Jeppe
sen, Skovbølling. Parret har bør
nene: Mikael, født d. 14.-3.-1979,
Joan, født den 6.-10.-1980, An
ne, født den 25.-5.-1983, Karsten,
født den 30.-3.-1985 og Sonja,
født den 7.-11.-1989.
E.K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for kristelig land
mandsmøder. Han overtog gården den 1.-5.-1977 fra sin far, som købte den i 1933.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 43,5 ha., heraf 5 ha. eng. Der er lejet 10 ha.
Stuehuset er opført 1902 og løbende moderniseret, kostald og lade opført 1932, spal
testald 1981, svinestald 1943, lade 1932 og maskinhus 1974, der er udendørs køresilo
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slagtekalve af racen RDM, desuden er der 10 årssøer og der produceres ca. 200 slag
tesvin årligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
KVEMBJERGVEJ 6, "KVEMBJERGGÅRD", VOGNBJERG, 6900
SKJERN, tlf. 97-352464.
BJARNE HASAGER KIRK, gård
ejer, født den 10.-3.-1950, søn
af Inger og Jens Christian Has
ager Kirk, Skjern, gift den 29.8.-1981 med Inga Møller Nielsen,
hjemmehjælper, født den 28.-8.1951, datter af Laura og Arne
Møller Nielsen, Ådum. Parret
har børnene: Johnny, født d.
22.-8.-1968, Allan, født d. 27.3.-1971 og Kenneth, født den 5.-9.-1982.
B.H.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1977
fra Anna og Kristian Richard Nielsen. Der har tidligere været landhandel i det gamle
stuehus, på den forpagtede jord er der et mindesmærke for rakkerne.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostald og lade 1966, ungdyrstald 1978, staklade 1972 og
maskinhus 1971. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 45 ungdyr og 22
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. Der er
3 traktorer, 1 vandingsmaskisne og andel i Ulfkjær Vindmøllelaug. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.

KVEMBJERGEVEJ 7, "VESTER
VANG", GANER, 6900 SKJERN,
tlf. 97-350760.
JENS EVALD SIERSBÆK, gårde
jer, født den 23.-3.-1944, søn af
Marie og Christian Siersbæk, Ga
ner, gift den 21.-9.-1968 med El
la Ladekjær, født den 15.-2.-1946,
datter af Johanne og Jens Elvig
Ladekjær, Bølling. Parret har bør
nene: Conny, født d. 13.-11.-1969,
Henrik, født den 21.-2.-1971, Dor
the Marie, født den 19.-3.-1974
og Bjarne, født den 24.-3.-1976.
J.E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er kredsrepræsentant i MD-Food.
Han overtog gården den 1.-7.-1968 fra sin far, som byggede den i 1934.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 36 ha., heraf 3 ha. skov og hede. Der er forpagtet 15
ha.
Stuehuset er opført 1934 og udvidet senest i 1987, kostalde opført 1934 og 1974,
sidstnævnte er ombygget i 1978, lade opført 1934 og maskinhus 1977, desuden er der
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 47 årskøer og 53 ungdyr af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 van
dingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri, der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset og der er anparter i Pedersborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
KVEMBJERGEVEJ 9, "HØJGÅRD", GANER, 6900
IB SØRENSEN, gårdejer, født den 1.-6.-1952, søn
ager, gift den 29.-10.-1977 med Margit Kousgaard
den 28.-6.-1953, datter af Marie og Arne Larsen,
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af Elly og Henry Sørnesen, Hods
Larsen, medhjælpende hustru, født
Ganer. Parret har børnene: Allan,
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født den 26.-1.-1985.
Ib Sørensen har været på Ham
merum Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-12.-1977
fra sin svigerfar, nuværende ejer
er 3. generation på gården, som
kom i familiens eje i 1908.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
47 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og
der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1908, udvi
det 1959 og senere modernise
ret, kostalden fra 1908 er moderniseret og udvidet i 1959, løsdriftstald opført 1978,
kalvestald 1983, maskinhus 1987 og roehus 1986, desuden er der indendørs køresilo og
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 90 årskøer og 130 ungdyr af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der er 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørrerri og der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og
der bruges lidt maskinstation.
KÆRGÅRDVEJ 1, "NY KÆR
GÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362265.
SVEND MORTENSEN, gårdejer,
født den 10.-5.-1939, søn af Jane
og Senius Mortensen, Staby, gift
den 19.-1.-1968 med Karin Thorkilsen, født den 31.-8.-1938, dat
ter af Else og Søren Thorkilsen,
Østbirk. Parret har børnene: Jør
gen, født den 27.-2.-1971, Lene,
født den 24.-1.-1973 og Jakob,
født den 6.-5.-1975.
. Gården er udstykket fra "Slum

S.M. overtog gården den 1.-5.-1968 fra Ivar
strup" i 1886.
Ejendomsskyld 910.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1886 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1954, lade 1886,
maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 års
køer + 80 stk. opdræt af racen DRK. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til
høst.

KÆRGÅRDVEJ 2, "KÆRGÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362062.
INGVARD CLAUSAGER, gårdejer, søn af Signe og Anders Clausager, Sædding, gift i
1967 med Doris Jensen, datter af Gudrun og Kristian Jensen, Århus. Parret har bør
nene: Jens og Dorthe.
I.C. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i 1957 fra sin far,
nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1828.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1895 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1895, 1954, 1975
og 1979, lade 1895 og maskinhus 1979, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 2.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 1 traktor, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
LANDTINGVEJ 2, HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362050.
CHRISTIAN KIRKEGÅRD LANDTING og ANDERS LANDTING, gårdejere.
C.K.L. er født den 23.-6.-1919 og A.L. den 1.-9.-1920, sønner af Maren Kirkegaard og
Jens Landting, Hanning.
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på gården, som kan føres tilbage til 1783.
Areal 35 ha., der er udlejet 1,6 ha.
Stuehuset er opført 1914, kostald og svinestald 1956, hestestalden fra 1912 anvendes
nu som kalvestald, laden fra 1882 er ombygget i 1960, maskinhuset fra 1949 er ombyg
get i 1958 og foderhuset er bygget i 1956. Gården drives med en kvægproduktion på
24 årskøer, 23 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM, desuden er der en svineproduk
tion på 6 årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1
lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af
mejetærsker, kornsilo, varm og
markarbejdet.

LANDTINGVEJ 4, "LANDTING
NYGÅRD", HANNING, 6940
LEM, tlf. 97-362314.
SØREN SØE, gårdejer, født den
16.-3.-1948, søn af Anna og Ni
els Søe, Hanning, gift den 26.9.-1981 med Else Dideriksen,
født den 27.-6.-1952, datter af
Metha og Hans Dideriksen, Han
ning. Parret har børnene: Anet
te, født den 29.-7.-1982, Hans
Peter, født den 14.-2.-1984, Ni
els, født den 25.-8.-1986 og Charlotte, født den 13.-7.-1989.
S.S. er revisor ved Ringkøbing-Ulfborg Landboforening og har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1903. Gården fik sit navn i 1920.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 31 ha., der er udlejet 4 ha.
Stuehuset er opført 1894 og moderniseret 1987, svinestalde er opført 1914 og 1952,
lade 1894 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn, ærter og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri, halmfyr og andel i Tindpibe Vindmøllelaug. Gården drives stort set uden
fremmed arbejdskraft.

LANGKÆRVEJ 2, BOVSØ, 6900
SKJERN, tlf. 97-369182.
PER EGHOLM PEDERSEN, mon
tør, født den 13.-1.-1952, søn af
Anne Kathrine og Niels Peder Pe
dersen, Skjern, gift den 6.-7.-1974
med Helga Mouridsen, syerske,
født den 14.-11.-1952, datter af
Ingrid og Magnus Mouridsen, Rudmose. Parret har børnene: Mar
tin, født den 10.-7.-1976 og Met
te, født den 20.-3.-1980.
P.E.P. overtog gården den 1.-10.-1989 fra Ketty Nielsen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 2,1 ha.
Stuehuset er opført 1963, svinestald og lade er af ældre dato og maskinhuset er fra
1978. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler. Der er
korntørreri.
LEMVEJ 2, BÆKBO, 6940 LEM, tlf. 97-341106.
ERLING STAMPE, automekaniker, født den 5.-3.-1960, søn af Alise og Kristen Stam
pe, Øster Råbjerg, gift den 6.-9.-1986 med Hanne Øvad Agerbo, kontorassistent, født
den 26.-7.-1964, datter af Nancy og Knud Morten Agerby, Refstrup. Parret har sønnen
Søren, født den 18.-8.-1988.
E.S. er i bestyrelsen for Ulfkjær Vindmøllelaug. Han overtog gården den 1.-7.-1986 fra
Niels Guldager. Gården fik sin placering i 1912.
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900.000. Areal 17,1 ha.
Stuehuset er opført 1912, senere
udvidet og moderniseret, senest
i 1988/89. Kostalden fra 1912 er
ombygget til fjerkræ, kyllingehus
og maskinhus er opført 1973 og
lade 1912. Gården drives med en
slagtekyllingeproduktion på
110.000 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og
raps. Der er 2 traktorer og an
del i Ulfkjær Vindmøllelaug, møllerne er placeret på gården jord. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
LEMVEJ 4, "BJERREGÅRD", HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362201.
HOLGER GRAVERSEN, gårdejer, født den 31.-1.-1945, søn af Else og Kristian Graversen, Hanning, gift den 13.-4.-1968 med Kirsten Damgaard Andersen, lægesekretær,
født den 16.-5.-1947, datter af Kirstine (Stinne) og Åge Damgaard Andersen, Bølling.
Parret har børnene: Niels Åge, født den 4.-6.-1969, Svend, født den 7.-2.-1971 og
Else, født den 1.-4.-1975.
H.G. er forsikringskonsulent ved Topsikring og har været på Riber Kærgård Landbrugs
skole. Han overtog gården den 11.-6.-1967 fra Niels Hykkelbjerg Søndergård. Den kan
føres tilbage til omkring 1500 tallet.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 31,5 ha.
Stuehuset er opført 1915 og løbende moderniseret, kostalden fra 1936 anvendes til
svinestald, svinestalde er opført 1970 og 1979, laden er af ældre dato og maskinhuset
er fra 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.700 stk. årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 1 traktor og andel i mejetærsker.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LEMVEJ 21, "LANDTINGHØJGÅRD", HANNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362150.
OLE JACOBSEN, gårdejer, født
den 25.-10.-1938, søn af Edith og
Jacob Jacobsen, Hanning, gift
den 21.-10.-1962 med Tove Høj
bjerg Andersen, lærer, født den
23.-3.-1940, datter af Mary og
N.C. Andersen, København. Par
ret har børnene: Gitte, født den
21.-1.-1963, Charlotte, født den
23.-2.-1964, Henriette, født den
10.-3.-1965 og Morten, født den 20.-10.-1972.
O.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1966 fra sin mor.
Gården er udstykket fra "Landtinggård" i 1926, da O.J.s farbror byggede den.
Ejendomsskyld 1.696.000. Areal 44 ha. og der er forpagtet 6-7 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende moderniseret, kostalden er fra 1927, ungdyrstald
1976, svinestalde 1943 og 1969, lade 1927 og maskinhus 1988, desuden er der inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 56 årskøer, 60
ungdyr og 50 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn.
Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rendegraver, tårnsilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LETAGERVEJ 3, "KÆRGÅRD", LETAGER, 6900 SKJERN, tlf. 97-351812.
HENNING ORLOFF LAURIDSEN, boelsmand, født den 30.-1.-1927, søn af Helga og
Ejner Lauridsen, No, gift den 27.-8.-1954 med Krista Petersen, født den 17.-4.-1932,
datter af Karen og Anton Petersen, Fjand. Parret har børnene: Alis, født den 2.-6.-
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1955, Jan, født den 25.-6.-1958,
Jørgen, født den 21.-9.-1964 og
Poul, født den 21.-1.-1971.
Henning O. Lauridsen overtog
gården den 1.-12.-1986 fra Emil
Gæth Nielsen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal
32,7 ha., heraf 4 ha. naturområ
de. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1964, kostald
og lade omkring 1914. Gården
drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer.
LETAGERVEJ 4A, "BAKKEGÅRD", LEDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-351546 og 97352223.
POUL DELA ASTRUP og JESPER BAK ANDERSEN, gårdejere.
De to gårdejere driver gården som I/S.
P.D.A. er født den 26.-6.-1962, søn af Irene og Svend Astrup, Spjald, gift d. 24.-6.1989 med Lone Dela Astrup, husholdningslærer, født den 29.-6.-1960, datter af Connie
og Poul Dela, København. Parret har datteren Louise, født den 1.-12.-1983.
J.B.A. er født den 11.-9.-1966, søn af Helga Justesen og Vagner Hanggård Andersen,
Fredsø, bor sammen med Betina Dinesen, køkkenleder, født den 24.-10.-1970, datter
af Kirsten og Dennis Dinesen, Hellested.
Begge ejer har været på Lyngby Landbrugsskole. De overtog gården den 1.-7.-1989.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 48 ha., der er bortforpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført 1976, farestald og svinestald 1977, drægtighedsstalden fra 1955 er
ombygget i 1977, ny drægtighedsstald opført 1979, klimastald 1986, laden fra 1955 er
ombygget til svinestald i 1989, maskinhus opført 1971, køresiloen er ombygget til
slagtesvinestald i 1977 og der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 300 årssøer, der sælges ca. 5.000 smågrise og 1.000 slagtesvin
årligt. Besætningen er p.t. under opbygning og de opgivne talt er de budgetterede. Der
er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.

LETAGERVEJ 6, ALKÆRSIG,
6900 SKJERN, tlf. 97-350963.
EVALD HANSEN, specialarbejder,
født den 6.-12.-1953, søn af In
ger og Niels Hansen, Hassing,
gift den 4.-3.-1978 med Tove
Østertoft Hansen, ekspeditrice,
født den 16.-9.-1956, datter af
Lilly Kirstine og Christian Han
sen, Skjern. Parret har børnene:
Dennis, født den 1.-9.-1978 og
Betina, født den 7.-6.-1980.
E.H. overtog gården den 15.5.-1983 fra Gunnar Nielsen. Ejendomsskyld 490.000. Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1928 og senere moderniseret, kostald, svinestald og lade er fra
1928. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der
er 1 traktor, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.
LETAGERVEJ 7, "STAUSBJERG", LEDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-351009.
SVEND KRAGH, gårdejer, født den 7.-9.-1935, søn af Karen og Jens Kristian Kragh,
Uglbjerg, gift den 5.-12.-1959 med Signe Marie Mikkelsen, rengøringsassistent, født
den 17.-11.-1934, datter af Jenny og Anders Mikkelsen, Hingeballe. Parret har bør
nene: Lene, født den 29.-12.-1960, Steen Erik, født den 23.-5.-1963 og Bjarne, født
den 14.-12.-1968.
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Landbrugsskole, han er kredsre
præsentant i MD-Food. Han over
tog gården den 7.-11.-1959 fra
Kristian Thorup Laursen. Den op
stod omkring 1900.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal
64 ha., heraf tilkøbt 52 ha. Der
er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1970, kostal
de 1960 og 1978, svinestalde
1974 og 1978, lade og maskinhus
1978, desuden er der udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med alsidigt landbrug med en kvægproduktion på
32 årskøer, 40 ungdyr og 16 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 85
årssøer og der sælges ca. 1.800 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
hvede. Der er 3 trkatorer, 1 kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges stald
varme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet.

LINDVIGVEJ 1, "LUNDSGÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366402.
GUNNER KRUCHOW IVERSEN, gårdejer, født den 24.-5.-1954, søn af Helga og Lund
Iversen, Kvong, gift den 18.-6.-1977 med Ellen Margit Hansen, medhjælpende hustru,
født den 21.-3.-1958, datter af Anna og Magnus Hansen, Stakroge. Parret har børnene:
Hanne, født d. 14.-1.-1978, Henning, født d. 1.-8.-1980 og Martin, født d. 11.-8.-1986.
G.K.I. har været på Borris og Riber Kærgård landbrugssskoler. Han overtog gården den
1.-11.-1976 fra Christian Lundsgård. Gården blev udstykket fra "Ågård" omkring 1850.
Areal 46 ha. og der er forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført 1886 og restaureret 1988, kostalden er restaureret i 1978, hvor
der også blev bygget løsdriftstald og laden repareret, maskinhuset er fra 1987, des
uden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
120 årskøer, 170 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps og ærter. Der er 4 traktorer, 3 vandingsmaskiner og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 2 medarbejdere om sommeren og 1 om
vinteren, maskinstation bruges til høst.
LINDVIGVEJ 2, "EGESKOVGÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366204.
CHRISTIAN LUNDSGAARD, gårdejer, født den 9.-11.-1912, søn af Thora Lundsgaard
og Kristian Julius Kristensen, gift den 9.-11.-1941 med Jenny Marie Nielsen, født den
12.-9.-1909, datter af Andrea og Kristian Borg Nielsen, Bramminge. Parret har bør
nene: Inger, født den 23.-3.-1944, Gerda, født den 30.-6.-1945 og Aase, født den
10.-12.-1949.
C.L. har været på Borris Landbrugsskole, han har været medlem af kommunalbestyrel
sen i 28 år, han har først været sognerådsformand i Borris og senere borgmester i
Skjern. Han overtog ejendommen den 8.-1 .-1974 fra Anders Krogh Jensen. Gården blev
udstykket fra "Borriskrog" omkring 1911.
Areal 30 ha., heraf 2 ha. skov. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1974, avlsbygningerne er bygget i perioden
1904-1907.
LINDVIGVEJ 3, "ÅGÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366101.
ALFRED SANDAGER RASMUSSEN, gårdejer, født den 15.-5.-1947, søn af Kirstine og
Asger Rasmussen, Borris, gift den 6.-11.-1971 med Christine Randris, sygehjælper,
født den 5.-4.-1952, datter af Kristine og Theodor Randris, Borris. Parret har børnene:
Jette, født den 25.-8.-1972, Flemming, født den 31.-10.-1975 og Søren, født den
15.-2.-1980.
A.S.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1971
fra sin far. Det er en gammel gård, hvorfra der er udstykket flere ejendomme.
Areal 69 ha., heraf 10 ha. skov og lignende. Der er forpagtet 25 ha.
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ungdyrstald og maskinhus er opført 1979 samt foderlade 1989, desuden er der inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 100
ungdyr og 45 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 3 traktorer og 3 vandingsmaskiner. Maskinstation bruges til høst og finsnitning og der er 1 fodermester på gården.
LINDVIGVEJ 6, BORRIS, 6900
SKJERN, tlf. 97-366205.
KNUD CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 31.-1.-1929, søn af Es
ther og Viggo Christensen, Vild
bjerg, gift den 8.-6.-1957 med
Gudrun Vestergaard, født den
1.-11.-1934, datter af Madsine
og Andreas Vestergaard, Lønborg.
Parret har børnene: Erik, født
den 24.-9.-1958, Ellen, født den
23.-9.-1959, Svend, født den 16.11.-1960, Vagn, født d. 15.-7.1964 og Grethe, født den 17.-7.-1967.
K.C. overtog gården den 22.-5.-1957 fra Børge Mathiesen. Areal 16,5 ha., der er
bortfor.pagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1928, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1928, maskinhu
set fra 1957 er udvidet i 1968. Gårdens besætning er 1 årsko og 1 ungkreatur af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges
til høst.

LINDVIGVEJ 7, "LINDVIGGAARD",
BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97366223.
LARS SANDFELD NIELSEN,
gårdejer, født den 18.-10.-1943,
søn af Anna og Thomas Nielsen,
Kongensholm, gift den 5.-11.-1966
med Esther Mouridsen, medhjæl
pende hustru, født den 8.-12.1945, datter af Johanne og Ema
nuel Mouridsen. Parret har børne
ne: Lene, født den 18.-2.-1968,
Lisbeth, født den 17.-4.-1969,
Poul, født den 19.-6.-1973 og Birgitte, født den 30.-11.-1977.
L.S.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1966
fra Johannes Pedersen. Gården kan føres tilbage til 1688, hvor den hørte under
"Lundenæs" og havde et stort jordtilliggende.
Ejendomsskyld 1.850.000. Areal 74 ha., heraf 14 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1981, de gamle avlsbygninger er ombygget til svinestalde, der er
bygget nye avlsbygninger til kvæg i perioden 1970-1980. Gården drives med kvægpro
duktion på 50 årskøer + 85 stk. opdræt af racen RDM, svineproduktionen er på 25
årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsfgrøde er
ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, korntørreri og
staldvarme bruges til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og
maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
LINDVIGVEJ 8, BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366368.
KONRAD KROGH STIGSEN, gårdejer, født den 23.-4.-1931, søn af Laurids og Petra
Stigsen, Skærbæk, gift den 30.-7.-1966 med Erna Pold, sygeplejerske og jordemoder,
født den 24.-2.-1934, datter af Karen og Sigvard Rasmus Pold, Oens. Parret har
børnene: Hanne, født den 14.-7.-1959, Kil, født den 3.-8.-1962, Bodil Marie, født den
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20.-5.-1967 og Kim, født den 3.-2.-1968.
K.K.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han byggede gården som statshusmands 
brug i 1960.
Areal 70 ha., heraf 24 ha. brunkulslejer og 30 ha. er tilplantet og indhegnet til hjorte.
Stuehuset er opført 1963, kostald 1962, lade 1961 og drivhus 1977. Gården drives med
en hjortebestand på 60 dyr, heraf ca. 30 moderdyr. Planteproduktionens salgsafgrøder
er kartofler, ærter, raps, korn og der er 1 gartneriproduktion af potteplanter. Der er
2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og 1 kartoffeloptager.
LISENBORGVEJ 10, "PEDERSBORG", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368056.
JENS ARNE NIELSEN, gårdejer, født den 13.-4.-1929, søn af Marie og Niels Jørgen
Nielsen, Bølling, gift den 7.-1.-1967 med Vera Nielsen, født den 21.-2.-1935, datter af
Gunder og Andreas Nielsen, Astrup. Parret har børnene: Niels Jørgen, født d. 5.-3.1969, Gunhild Marie, født den 11.-1.-1971 og Hans Andreas, født den 19.-7.-1975.
J.A.N. overtog gården den 20.-12.-1956 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1919.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er opført
1927, kostalden er udvidet i 1972, svinestald opført 1980, lade 1927, maskinhus 1977
og foderhus 1989, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 30 årskøer og 45 ungdyr af racen SDM, desuden produceres ca.
500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1
vandingsmaskine, kornsilo, kold og varm lufts tørreri og der er andel i Pederborg
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LISENBORGVEJ 27, "LISENBORG", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368012.
CHRISTIAN LODAHL, gårdejer, født den 4.-3.-1946, søn af Johanne og Peder Lodahl,
Bølling, gift den 5.-10.-1974 med Lilly Strunge Damgaard Laugesen, damefrisør, født
den 22.-6.-1950, datter af Johanne og Carl Laugesen, Herning. Parret har børnene:
Helle, født d. 14.-2.-1976, Gitte, født d. 19.-4.-1978 og Peder, født d. 10.-11.-1982.
C.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarm
egnens Landboforening og i Pedersborg Vindmøllelaug. Han overtog gården d. 1.-8.1972
fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje i
1913/14.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 34 ha. Jorden er bortforpagtet til I/S Bølling Cotel.
Stuehuset er opført 1884 og løbende moderniseret, kostalden fra 1933 er ombygget til
svinestald i 1976, svinestald opført 1979, laden fra 1933 er delvis ombygget til svi
nestald og maskinhuset er fra 1953. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
1.900 stk. årligt. På gården er der 1 kornsilo, varm og kold lufts tørreri, der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er anpart i Pedersborg Vindmøllelaug.
C.L. er medejer af I/S Bølling Cotel, som omtales under Hvirvelgårdvej 7.

LILLE SKINDBJERGVEJ 1, "0STER SKINDBJERG", DEJBJERG,
6900 SKJERN, tlf. 97-341352.
HENRY BOJSEN, gårdejer, født
den 11.-2.-1932, søn af Olga og
Jens Bojsen, Dejbjerg, gift den
30.-11.-1957 med Inga Nielsen,
født den 2.-6.-1934, datter af
Jenny og Søren Peder Nielsen,
Gravballe. Parret har børnene:
Jette, født den 1.-7.-1960, Ben
te, født den 18.-3.-1963 og Jens
Peder, født den 30.-1.-1968.
H.B. overtog gården den 1.-11.-1957 fra sin far, som købte den i 1923, da den blev
udstykket fra Dejbjerg Præstegård.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 17 ha. Desuden er der forpagtet
17 ha.
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Stuehuset er opført omkring 1870 og senere udvidet og moderniseret, kostalden fra
1956 er udvidet flere gange, senest i 1974, hvor der ogås blev bygget roehus, kostald
og lade er fra 1980/81 og maskinhuset 1987. Gården drives med en kvægproduktion på
65 årskøer, 65 ungdyr og 35 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er korn. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold
lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
LODALVEJ 1, "SDR. LODAL",
LODAL, 6900 SKJERN, tlf. 97364120.
ANDERS LODAHL, gårdejer,
født den 28.-5.-1930, søn af Ma
rianne og Peder Lodahl, Marup,
gift den 24.-5.-1955 med Else
Lodahl, født den 23.-2.-1933,
datter af Petra og Poul Lodahl,
Lodal. Parret har børnene: Poul,
født den 22.-9.-1959, Petra Ire
ne, født d. 3.-3.-1962, Kaj Ole,
født d. 13.-4.-1963 og Ellen, født den 1.-5.-1965.
A.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1955 fra
sin svigerfar, nuværende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje
omkring 1855.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 32 ha., heraf 2,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og løbende moderniseret, kostalden fra 1939 er ombygget og
udvidet senere, svinestalden fra 1939 er ombygget til kalvestald i 1982, halmlade
opført 1977, laden fra 1939 er ombygget til kviestald i 1977, maskinhuse opført 1965
og 1987, desuden er der gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 35 års
køer, 70 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsma
skine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast medhjælper og maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.

LODALVEJ 2, "NR. LODAHL",
LODAL, 6900 SKJERN, tlf. 97364135.
EGON DALGÅRD HANSEN, gård
ejer, født den 24.-10.-1938, søn
af Kathrine Methea og Karl An
dreas Hansen, Hodsager, gift den
26.-6.-1965 med Helga Bertelsen,
født den 10.-6.-1945, datter af
Astrid og Kristian Bertelsen, Må
bjerg. Parret har børnene: Jan,
født den 15.-4.-1968, Ingrid, født
den 2.-6.-1970 og Ove, født den
11.-2.-1978.
E.D.H. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1970 fra
Christian Christiansen. Gården fik sin nuværende placering i 1911.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1911 og løbende moderniseret, kostalden fra 1911 er renoveret og
udvidet flere gange, senest i 1975, svinestalden er ombygget til spaltestald i 1977,
lade opført 1911 og maskinhus 1980, desuden er der inden- og udendørs køresiloer og
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 55 ungdyr og 45 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.
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ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364263.
MAGNUS M1DTGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født den 6.-5.1930, søn af Mariane og Anthon
Pedersen, Nr. Vium, gift d. 23.12.-1956 med Inga Kristine Jen
sen, fabriksarbejder, født d. 8.1.-1935, datter af Sidsel Marie
og Laurits Thorvald Jensen, Fisk
bæk. Parret har børnene: Gert,
født den 25.-6.-1958, Birgit,
født den 25.-8.-1960, Preben, født den 13.-2.-1967 og Dan, født den 18.-6.-1974.
M.M.P. er tankvognchauffør ved MD-Food og tillidsmand i Nr. Vium. Han overtog
gården den 1.-4.-1962 fra Morten Jensen, som byggede den, da den blev udstykket fra
"Nørgård" i 1947.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 8 ha.
Stuehuset er opført 1947, udvidet og moderniseret 1978, kostalden fra 1948 er udvidet
og ombygget til svinestald i 1974, svinestald opført 1948 og udvidet 1974, lader opført
1948 og 1976, maskinhus 1970 og der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 150 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der
er 1 traktor, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.

LUNDGÅRDVEJ 2, "LUNDGÅRD",
ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364327.
HENRY LAURSEN, gårdejer,
født den 11.-12.-1957, søn af
Anna og Ejner Laursen, Astrup,
gift den 14.-5.-1983 med Birgit
Sievertsen, køkkenleder, født den
19.-10.-1960, datter af Tove og
Ole Sievertsen, Osted. Parret har
børnene: Christina, født d. 22.1.-1984 og Morten, født d.'5.-7.1986.
H.L. har været på Borris og Midtjyllands landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-7.-1982 fra sin far.
Areal 32 ha. og der er lejet 6,5 ha.
Stuehuset er opført 1940 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1929 og 1962,
lade opført 1929, maskinhus 1978 og der er indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 30 salgtekalve af racen SDM. Der er 3
traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 skoledreng til hjælp og maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

LUNDGÅRDVEJ 5, FASTERLUND,
6900 SKJERN, tlf. 97-364188.
AKSEL PEDERSEN, gårdejer,
født den 20.-2.-1932, søn af
Nanna og Svend Pedersen, Her
borg, gift den 5.-11.-1955 med
Edith Nielsen, tekstilarbejder,
født d. 20.- 6.-1933, datter af
Clara og Niels Peder Nielsen,
Ølgod. Parret har børnene: Jør
gen, født den 22.-3.- 1956, Gun
nar, født d. 2.-11.- 1957, Michael, født den 23.-2.-1961, Bente, født den 15.-10.-1962 og Kirsten, født d. 17.-3.-1967.
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A.P. er tekstilarbejder. Han overtog gården den 1.-3.-1957 fra Kristian Lund, den blev
dengang udstykket fra "Lundgård" og den nuværende ejer har selv opført gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 5 ha. planrage og
lignende.
Stuehuset er opført 1957 og udvidet 1974, kostalden fra 1957 er ombygget til svine
stald i 1974, svinestald opført 1970, lade 1957 og maskinhus 1969. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. Der er 1 traktor, korn
silo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
LUNDGÅRDVEJ 6, EJSTRUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-364339.
SØREN KRISTIAN SØRENSEN,
gårdejer, født den 19.-12.-1957,
søn af Age Sørensen, Ejstrup,
gift den 28.-5.-1981 med Jette
Schmidt, køkkenassistent, født
den 22.-9.-1961, datter af Lilly
og Jeppe Schmidt, Krogager. Par
ret har børnene: Helle, født den
3.-3.-1980, Anja, født den 12.-5.1983, Jannie, født d. 19.-2.-1985
og Heidi, født den 28.-5.-1988.
S.K.S. har været på Borris og Midtjyllands landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-9.-1979 fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf 1,5 ha. eng. Der er lejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1925 og løbende moderniseret, kostalden fra 1952 er udvidet i
1962 og moderniseret 1980, lade og maskinhus opført 1983, roehus og malkerum 1979,
der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44
årskøer, 55 ungdyr og 24 slagtekalve. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er
3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 medhjælper i sommerhalvåret.

LUNDGÅRDVEJ 7, "NØRRELUND",
EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364036.
LARS HENRIK RAHBEK, gård
ejer, født den 31.-8.-1917, søn af
Mette Andrea og Rasmus Rahbek, Ejstrup, gift den 16.-2.-1950
med Kathrine Meistrup, født den
11.- 11.-1925, datter af Marie og
Michael Meistrup, Fiskbæk. Par
ret har børnene: Erik Henning,
født den 3.-6.-1951, Mette Marie,
født den 26.-5.-1954 og Birte, født den 17.-11.-1957.
L.H.R. overtog gården i oktober 1949 fra sin far. Gården er fra omkring 1890.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 24 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. plantage. Jorden er
bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1890 og udvidet 1980, kostalden er ombygget og udvidet flere
gange, svinestald opført 1957, staklade 1952 og lader 1947 og 1951. På gården er der
1 traktor.

LUNDGÅRDVEJ 8, "BAKKELY", EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364155.
VAGN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 1.-1.-1933, søn af Mathilde og Michael Chri
stensen, Ejstrup, gift den 30.-4.-1955 med Lilly Levring, født den 2.-1.-1934, datter af
Hansigne og Laurids Levring, Bjerringbro. Parret har børnene: Tove, født d. 6.-1.-1957
og Svend, født den 4.-6.-1961.
V.C. overtog gården i 1955 fra. sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1898.
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Stuehuset er opført omkring
1889 og løbende moderniseret,
kostald og svinestald fra 1911 er
moderniseret omkring 1950, la
den fra 1911 er udvidet i 1950
og foderhuset er fra 1950. Går
den drives med en kvægprodukti
on på 7 årskøer + 7 stk. opdræt
af racen SDM, desuden er der 2
årssøer, der produceres ca. 40
slagtesvin årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøde er ærter. Der
er 1 traktor og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
LUNDGÅRDVEJ 11, EJSTRUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-364373.
SØREN BIRKEBÆK JØRGENSEN
BUBEL, gårdejer, født den 8.12.-1952, søn af Gerda og Valter
Frederik August Jørgensen Bubel,
Ejstrup, gift den 7.-7.-1973 med
Inge-Marie Dam, dagplejer, født
den 1.-3.-1954, datter af Ruth og
Børge Dam, Østerlars. Parret har
børnene: Brian, født den 24.-5.1973, Kenneth, født den 17.-7.1975, Morten, født den 1.-12.-

1981 og Karsten, født den 14.-2.-1984.
S.B.J.B. er indkøber ved Vestfarm i Lem, han er er i bestyrelsen for Borris-Faster
Husmandsforening og medlem af svineproduktionsudvalget i Skjern-Tarm kredsen. Han
overtog gården den 1.-7.-1979 fra sin far. Gården kom i slægtens eje i 1884.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 13,2 ha., heraf 2,2 ha. mose, eng og lignende.
Stuehuset er opført 1923 og udvidet 1986, svinestald opført 1960 og lade 1955. Gården
drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 230 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens saglsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1
rørvandingsanlæg.
LY AGERVEJ 1, "LY AGERGÅRD",
LY AGER, 6900 SKJERN, tlf. 97351010.
HANS SKYDSGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født den 8.-10.-1915,
søn af Anton og Ingeborg Peder
sen, "Lyagergård".
H.S.P. overtog gården i 1952 fra
sine forældre, nuværende ejer er
3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1872. Går
den fik sin nuværende placering
i 1914.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 28,6 ha., heraf 4 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1914 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er opført
1914 og maskinhus 1960. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LYAGERVEJ 6, LYAGER, 6900
SKJERN, tlf. 97-352062.
JENS LAURIDS LAURIDSEN,
gårdejer, født den 4.-4.-1959,
søn af Anna og Villiam Laurid
sen, Lyager, gift den 6.-10.-1959
med Signe Holk, kontorassistent,
født den 6.-10.-1959, datter af
Marie og Jens Holk, Vostrup.
Parret har børnene: Kenneth,
født d. 8.5.-1987 og Kasper, født
den 9.- 10.-1989.
J.L.L. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården, som blev bygget af bedsteforældrene.
Areal 28 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men restaureret senest i 1989, kostalde er opført 1959,
1961 og 1988, lade 1957 og maskinhus 1986, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 45 årskøer, 40 ungdyr og 24 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt
varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

LYNG VEJEN 1, "GAMMELJORD",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362118.
SØREN GAMMELJORD, gårdejer,
født den 21.-1.-1922, søn af Jensine og Niels Peter Gammeljord
(Nielsen), gift den 7.-5.-1955
med Dorthea Kjær, fru, født den
8.- 1.-1926, datter af Line og
Jens Kjær, Bøstrup. Parret har
børnene: Jens Peder, født den
7.-9.- 1957 og Kristian, født den
4.- 4.-1962.
S.G. er i bestyrelsen for Skjern Eksportmarked. Han overtog gården fra sin far, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36,5 ha. og der er lejet 1 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840, det er tilbygget flere gange senest i 1971, kostal
den fra 1928 er udvidet 1967, svinestald og lade er opført 1928, svinetalden er senere
ombygget til kvægstald, maskinhuset er fra 1974 og der er udvendig køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 45 ungdyr og 18 slagtekalve af racen
SDM. Der er 3 trkatorer og 1 mejetærsker.
LYNGVEJEN 6, "BAKKELY", SÆDDING,
6900 SKJERN, tlf. 97-362192.
SVEND OLESEN, gårdejer, født den
30.-6.-1927, søn af Maren og Laurids
Olesen, Sædding, gift den 26.-11.-1961
med Ingrid Svenningsen, fru, født den
22.-10.-1932, datter af Bodil og Holger
Svenningsen, Sdr. Dråby. Parret har
datteren Mette, født den 31.-3.-1964.
S.O. overtog gården den 1.-11.-1961
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 20 ha.
Hele gården nedbrændte i 1949, den blev genopbygget med stuehus, i 1950, det er
senere moderniseret og ombygget flere gange, desuden blev der bygget kostald og lade
i 1950, løsdriftstald 1964, kviestald 1974 og maskinhus 1975, der er udendørs køresilo.

-M5-

Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og 55 ungdyr af blandet race.
Der er 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af mark
arbejdet.

LÆNGSTEDAL 2, "FELDSING",
GÅSDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97194418.
PER HARRALD JENSEN, gård
ejer, født den 17.-4.-1956, søn
af Magny og Thorvald Jensen,
Borris, gift den 23.-5.-1987 med
Bodil Gosvig, syerske, født den
26.-8.-1960, datter af Lydia og
Erik Gosvig, Borris. Parret har
datteren Malene, født den 18.2.-1988.
P.H.J. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården den 15.-7.-1986 fra sin far. Gården kan føres tilbage
til 1852.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 43 ha., heraf 8 ha. eng.
Stuehuset er opført 1852 og løbende moderniseret, kostalden fra 1900 er senere moder
niseret, svinestalden opført 1964 benyttes nu som kalvestald, hestestalden fra 1910 er
ombygget til svinestald, hønsehus opført 1930, laden fra 1910 er ombygget til kostald
og maskinhuset er fra 1977, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn og ærter. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markabejdet
og gården drives sammen med Årupvej 1.
LÆNGSTEDAL 4, "VINDELBOGÅRD", GÅSDAL, 6900 SKJERN,
tlf. 97-194136.
JØRGEN RINDOM, gårdejer,
født den 15.-6.-1960, søn af Ger
da og Kristian Rindom, Gåsdal,
bor sammen med Annie Madsen,
født den 30.-12.-1960, datter af
Gerda og Henning Madsen, Gås
dal. Parret har sønnen Michael,
født d. 17.- 8.-1988.
J.R. har været på Borris Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-7.-1985 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i
slægtens eje omkring 1915.
Ejendomsskyld 2.350.000. Areal 41 ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er af ældre dato, men udvidet og restaureret i 1964/65, avlsbygningerne
nedbrændte i 1977 og der blev bygget kostald og lade i 1978, ungdyrstald 1988, maskin
huset fra 1973 blev udvidet 1987, desuden er der inden- og udendørs køresilo og gyl
letanke. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer, 100 ungdyr og 35 slag
tekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 5 traktorer
og 1 vandingsmaskine. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges lidt maskinstati
on. Gården drives sammen med Længstedal 6.

LÆNGSTEDAL 6, GÅSDAL, 6900 SKJERN.
JØRGEN RINDOM, gårdejer, omtales under Længstedal 4.
J.R. overtog gården den 1.-10.-1985 fra Mads Rindom.
Ejendomsskyld 590.000. Areal 21 ha., heraf 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1955, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1955. Gården
drives udelukkende med planteproduktion sammen med Længstedal 4.
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HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97194330.
HERLUF LYNGTOFT JENSEN,
gårdejer, født den 18.-2.-1952,
søn af Helga og Svend Aage Jen
sen, Højby, gift den 20.-7.-1974
med Inger Dorthea Østergaard
Andersen, født den 31.-7.-1955,
datter af Mary og Karl Emil An
dersen, Sdr. Vium. Parret har
børnene: Benno, født den 29.8.-1975, Ivan, født den 15.-3.1979 og Winnie, født den 11.-6.- 1984.
H.L.J. overtog gården den 1.-8.-1979 fra sin far, som byggede den i 1940, forældrene
opdyrkede selv heden.
Ejendomsskyld 830.000. Areal 25,2 ha.
Stuehuset er opført 1940, løbende moderniseret og udvidet i 1989, kostalden fra 1940
er udvidet i 1987, kalvestald opført 1980, lade 1940 og maskinhus 1982, der er
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer,
52 ungdyr og 23 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet. Gården drives sammen
med Roderdal 9, Videbæk Kommune.
LÆNGSTEDAL 10, "FELDSINGHØJ", HØJBY, 6900 SKJERN,
tlf. 97-194298.
VILLY ANDREASEN, gårdejer,
født den 10.-6.-1937, søn af Dag
ny og Peder Andreasen, Grauballe, gift den 27.-12.-1965 med Ve
ra Kristensen, hjemmehjælper,
født den 24.-12.-1939, datter af
Sofie og Karl Richnagel Kristen
sen, Hegnsvig. Parret har børne
ne: Kirsten, født i 1967 og Pe
der, født i 1973.
V.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården i marts 1973 fra Kri
stian Smidt. Areal 19,9 ha.
Stuehuset er opført 1939 og udvidet 1978, kostalden fra 1939 er ombygget til svi
nestald i 1959/60, halmlade opført 1950, lade 1939 og maskinhus 1959. Gården drives
med en svineproduktion på 40 årssøer, der sælges ca. 100 smågrise og 500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er rug og raps. Der er 3 traktorer, 2
mejetærskere, 1 vandingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Gården
drives stort set uden fremmed arbejdskraft.
LÆNGSTEDAL 12, "EJSDALGÄRD", HØJBY, 6900 SKJERN.
JENS KRISTENSEN, gårdejer, omtales under Længstedal 14.
J.K. overtog gården i 1989 fra sin far, Karl Kristensen, som byggede den og opdyr
kede jorden i 1938.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 23,5 ha., heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1963, kostald, lade og svinestald 1938 samt maskinhus 1950.
Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med Længstedal 14. På
gården er der kornsilo og varm og kold lufts tørreri.
LÆNGSTEDAL 14, HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-194232.
JENS KRISTENSEN, gårdejer, født den 2.-10.-1939, søn af Ester og Karl Kristensen,
Højby, gift den 20.-7.-1968 med Gerda Højstrup Jensen, født den 14.-10.-1949, datter
af Anne Marie og Svend Aage Jensen, Borris. Parret har børnene: Bo, født d. 24.-6.-
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og Tina, født den 6.-2.-1976.
Jens Kristensen har været på
Borris Landbrugsskole, han er i
repræsentantskabet for Tulip
Slagteriet. Han overtog gården i
november 1965 fra Åge Søndergaard. Gården blev udstykket i
1940 som en hedeparcel.
Længstedal 14's ejendomsskyld
er 1.400.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført 1940 og ud
videt 1974, kostalden er fra 1978, svinestalde fra 1940, 1960 og 1971, stalden fra 1940
er moderniseret i 1979, staklade opført 1968, laden fra 1940 er udvidet i 1955, maskin
huse er opført 1958 og 1988, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives som aldidigt landbrug med en kvægproduktion på 36 årskøer, 40 ungdyr og 18
slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 30 årssøer og der produceres ca.
400 slagtesvin årligt. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 rørvan
dingsanlæg, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarm
ning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet. Gården drives sammen med Længstedal 12.

LÆNGSTEDAL 16, HØJBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-194040.
JOHANNES PEDERSEN, gårdejer,
født den 3.-10.-1939, søn af An
na og Jens Pedersen, 0. Mørup,
gift den 6.-11.-1965 med Grete
Nielsen, født den 2.-6.-1943, dat
ter af Ester og Viggo Nielsen,
Højby. Parret har børnene: Mari
anne, født den 6.-6.-1966, Jens,
født den 11.-5.-1967 og Carsten,
født den 15.-8.-1968.
J.P. har været på Bygholm Land
brugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern Å Andel. Han overtog gården d. 1.-3.-1970
fra Thornvig Olsen. Gården opstod i 1938 af hedelodder fra gårdene omkring Borris.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 52,5 ha., heraf tilkøbt 34 ha., der er 1 ha. skov og
plantage og der er lejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostalden fra 1938 er renoveret senest i 1975, hvor der også
blev bygget ungdyrstald, lade opført 1938, maskinhuse 1982 og 1988, desuden er der
indendørs køresiloer og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 59 års
køer, 76 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm
og kold lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

LÆNGSTEDAL 22, "SKOVVANG",
HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97194218.
VIGGO NIELSEN-, landmand, født
den 25.-4.-1912, søn af Birte
Kirstine og Niels Jørgen Nielsen,
Langelund, gift den 23.-5.-1941
med Ester Jensen, født d. 18.2.-1920, datter af Kirstine og
Viggo Jensen, Faster. Parret har
børnene: Ruth, født den 12.-6.1942, Grete, født d. 2.-6.-1943,
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og død den 7.-9.-1967 samt Asta, født den 30.-7.-1956.
V.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1939, det var dengang
en hedeparcel og V.N. opdyrkede heden. 2 ha. blev i perioden 1940-1960 brugt som
forsøgsjord i borfindelse med fosfor og kali chokbehandling, forsøget blev ledet af
Forsøgsgården i Borris.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 15,4 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er udlejet 13 ha.
Stuehuset er opført 1940 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er bygget i
1940 og udvidet i 1947, laden fra 1940 er udvidet i 1947 og maskinhuset er fra 1950.
På gården er der 1 traktor.

LØNBORGVEJ 2, "LADEKJÆR",
6900 SKJERN, tlf. 97-350845.
POUL ERIK JEPPESEN, grosse
rer, født den 13.-6.-1937, søn af
Karen Marie og Niels Jakobsen
Jeppesen, Marup, gift den 3.12.-1960 med Eva Ladekær Han
sen, medhjælpende hustru, født
d. 18.-1.-1939, datter af Karen
og Hans Nikolaj Hansen, "Ladekjær". Parret har børnene: Niels
Ole, født den 6.- 5.-1962 og
Hans, født den 11.-9.- 1964.
P.E.J. overtog gården den 1.-1.-1971 fra sin svigerfar. E.L.H.s bedstefar opdyrkede en
del hede, det vides med sikkerhed, at gården eksisterede i 1787 og var en slægtesgård
indtil 1890, hvor ejeren dør og enken gifter sig ind i Hansen (Ladekær) slægten.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 53 ha., heraf 9 ha. hede. Der er bortforpagtet 44 ha.
Stuehuset er opført 1880 og restaureret 1974, kostald og svinestald er opført 1939,
lade og maskinhus er ombygget til lager og kontor, lade opført 1912 og maskinhus
1952. Jeppesen Frø - grossistvirksomhed i havefrøbrnachen drives fra gården. P.E.J.
har andel i Skjern Vindmøllelaug.
LØNBORGVEJ 4, "BANKSGÄRDE", HEDEBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-352165.
JOHANNES AAGAARD DYRVIG, landmand, født den 29.-4.-1947, søn af Anna Kathri
ne og Jens Peder Dyrvig, Finderup, gift den 8.-5.-1971 med Bente Jørgensen, medhjæl
pende hustru, født den 27.-5.-1945, datter af Erna Marie og Sigfred Jørgensen, Tobberup. Parret har børnene: Laila, født den 29.-3.-1975 og Stefan, født den 12.-4.-1980.
J.AA.D. arbejder ved en murer. Han overtog gården i juni 1970 fra Erik Old Jensen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 19 ha. og der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført omkring 1930 og løbende moderniseret, kostalden fra 1930 er mo
derniseret i 1975, hvor der også er bygget lade, kyllingehuse er opført 1988 og maskin
hus 1972. Gården drives med en kyllingeproduktion på 40.000 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede, kartofler, pillegræs og frø. Der er 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo, korntørreri og andel i Skjern
Vindmøllelaug. Gården drives sammen med Østerbyvej 32, Egvad Kommune.
LØNBORGVEJ 11, "HEDEBYGÅRD", HEDEBY, 6900 SKJERN,
tlf. 97-350269.
SVEND ÅGE PILGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født den 10.-5.1944, søn af Kathrine Pilgaard
og Andreas Pedersen, Hedeby,
gift den 15.-8.-1970 med Birgit
Røjkjær, medhjælpende hustru,
født den 29.-3.-1947, datter af
Ella og Peder Røjkjær, Breth.
Parret har børnene: Lisbeth, født
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S.Ä.P.P. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 30.-6.-1970 fra
sin mor, nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1830.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 75 ha., heraf tilkøbt 31 ha.
Stuehuset er opført 1913 og løbende moderniseret, kostalden fra 1951 er moderniseret
i 1975, halmlade opført 1979, lade 1951 og maskinhus 1972, der er indendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer og 90 stk. opdræt
af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, græsfrø og korn. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, kold og varm lufts tørreri samt andele i
Skjern Vindmøllelaug. På gården er 1 fast medhjælper og maskinstation bruges til
høst.

MEJLBYVEJ 1, "KROERSGÄRD",
MEJLBY, 6900 SKJERN, tlf. 97369149.
POUL THERKILDSEN, gårdejer,
født den 30.-11.-1960, søn af
Inge og Johannes Therkildsen,
Mejlby, gift den 6.-12.-1986 med
Irene Bennetsen, ekspedient,
født den 2.-9.-1964, datter af
Asta og Erik Bennetsen, Spjald.
Parret har børnene: Martin, født
d. 11.-3.-1988 og Søren, født den
13.-8.-1989.
P.T. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i repræsentantskabet for DLG
Midt-Vest. Han overtog gården den 1.-8.-1986 fra sin far, som købte den i 1954.
Gården kan føres tilbage til år 1600.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 59 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1937 og løbende moderniseret, kostalden fra 1959 er udvidet i
1969 og 1973, kalvestalden fra 1890 er ombygget i 1987, laden fra 1959 er udvidet
1969, maskinhus opført 1975, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 58 årskøer, 65 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der er 3 traktorer, 1 vandings
maskine, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

MEJLBYVEJ 5, "STAUNING MA
SKINSTATION", MEJLBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-369133.
KRISTIAN ASTRUP, entreprenør
og gårdejer, født d. 31.-5.-1942,
søn af Kirstine og Sigfred Astrup, Mejlby, gift den 16.-11.1963 med Anne Marie Mouritsen,
medhjælpende hustru, født d.
26.-5.-1945, datter af Magda og
Joahnnes
Mouritsen, Sønderhå.
Parret har børnene: Jørgen, født
d. 16.-9.- 1964, Henrik, født d.
27.-8.-1965, Lars Bo, født den 17.-2.-1971 og Claus Peder, født den 28.-11.-1975.
K.A. er kasserer i Midtjyske Maskinstationer. Han overtog gården den 20.-8.-1963 fra
sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen
i 1889.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 18 ha., heraf 1 ha. skov. Der er forpagtet 43 ha.
Stuehuset er ombygget og udvidet flere gange, frokostrum er opført 1982, lader 1984
og 1987 samt maskinehuse 1952, 1969, 1975 og 1982. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og pillegræs. Der drives maskinstation
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maskinpark for drift af maskinstation og entreprenørvirksomhed. Der er 15 faste
medarbejdere og 7 sæsonansatte. Gården drives sammen med Stauningvej 70.
MEJLBYVEJ 6, "SAND" (MEJLBY MASKINSTATION), MEJLBY,
6900 SKJERN, tlf. 97-369145.
LAURIDS ERIK ANDERSEN, ma
skinstationsejer og gårdejer, født
den 26.-5.-1955, søn af Gerda og
Svend Andersen, Mejlby, gift den
21.-6.-1980 med Eva Andbæk,
født den 24.-8.-1956, datter af
Olivia og Jens Andbæk; Højmark.
Parret har børnene: Britt, født
den 3.-11.-1980 og Agnethe, født
den 13.-8.-1983.
L.E.A. har været på Borris og Riber Kjærgård landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for
Stauning Lodsejerforening. Han overtog gården den 1.-8.-1987 fra Gerda Andersen, den
kom i slægtens eje i 1954.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 48,2 ha., heraf 1,5 ha. skov. Desuden er der forpagtet
200 ha.
Stuehuset er opført 1880 og løbnende moderniseret, kostald, svinestald og lade er
ombygget til værksted, lager og mandskabsrum, maskinhuse er opført 1972, 1982 og
1986, kalklager 1989. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, ærter, raps, frøgræs, pillegræs og kartofler. Den drives som maskinstation og
har en maskinpark på 11 traktorer, 6 mejetærskere, 1 vandingsmaskine, 1 kombimaskine til ammoniaknedfældning og såning, bigballepresser sammenbygget med snitter og
andre nødvendige maskiner til maskinstationsdrift, desuden køres der kalk fra eget
kalklager, der er kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På maskinstationen er der 8
fastansatte og 5 sæsonansatte.

NR. VOGNBJERGVEJ 1, ALKÆRSIG, 6900 SKJERN, tlf. 97350652.
HANS HERLUF THYGESEN,
gårdejer, født den 21.-5.-1925,
søn af Mariane og Anders Thygesen, Ånum, gift den 9.-10.-1956
med Gerda Jensen, husassistent,
født den 7.-8.-1934, datter af
Inger og Laurids Old Jensen, Vi
debæk. Parret har børnene: An
ders, født den 1.-12.-1957, Mari
anne, født den 23.-7.-1959, Carsten, født den 21.-7.-1962 og Hanne, født den 13.-7.-1966.
H.H.T. overtog gården den 1.-10.-1956 fra Mikkel Vognbjerg, den blev udstykket som
hedeparcel i 1905.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 13 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1905, udvidet og moderniseret i 1972, kostalden er fra 1957 og
senere udvidet, lade opført 1957 og maskinhuse 1960 og 1979. Gården drives med en
kvægproduktion på 26 årskøer, 25 ungdyr og 24 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 3 traktorer og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.
NR. VOGNBJERGVEJ 9, "FJORDBLINK", VOGNBJERG, 6900 SKJERN, tlf. 97-351043.
JENS LODAHL, gårdejer, født den 18.-6.-1928, søn af Mariane og Peder Lodahl, Marup, gift den 18.-5.-1956 med Anne Frederikke Rosenlund, født den 21.-11.-1934, dat
ter af Mathilde og Christian Rosenlund, Jægerlund. Parret har børnene: Mathilde
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Kristine, født den 24.-2.-1957,
Peder, født den 17.-7.-1958, Gur
li Mariane, født den 25.-3.-1960,
Inger Marie, født den 8.-10.-1963
og Lisbeth, født den 8.-8.-1965.
Jens Lodahl har været på Ham
merum Landbrugsskole, han byg
gede selv gården på uopdyrket
hede i 1954 på jord fra Harald
Nørremark.
Ejendomsskyld 840.000. Areal
26,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha.
1,5 ha. er plantage. Der er bortforpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført 1955 og audvidet 1978, kostald og lade fra 1955 er udvidet i 1974
samt maskinhuset fra 1960, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
7 årskøer, 11 ungdyr og 70 slagtekalve af racen Jersey, desuden er der 3 ungkreaturer
af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor,
1 vandingsmaskine og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

NYSTEDVEJ 3, "LILLELUND",
NYSTED, 6900 SKJERN, tlf. 97341135.
KJELD MORTENSEN, deltids
landmand, født den 3.-5.-1941,
søn af Thora og Svend Åge Mor
tensen, Næstved, gift den 7.-3.-1964
med Lis Dueholm, fabriksarbejder,
født den 23.-5.-1944, datter af
Elisabeth og Christian Dueholm,
Tim. Parret har børnene: Majbritt,
født den 26.-5.-1964, Birthe, født
den 30.-7.-1966 og Per, født den 6.-9.-1971.
K.M. er murerarbejdsmand, han har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog
gården den 28.-2.-1965 fra Alfred Olesen. Gården eksisterede i 1880, den nedbrændte i
1907, hvor 2 børn indebrændte.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er af ældre dato, men udvidet og moderniseret i 1978, kostalden fra 1962 er
udvidet i 1972, hvor der også blev bygget svinestald og lade, maskinhuset er fra 1986.
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.
NØRRELUNDVEJ 1, FASTER
LUND, 6900 SKJERN, tlf. 97364203.
GUNNAR 0. KRISTENSEN, gård
ejer, født den 4.-2.-1930, søn af
Ane og Jens Kristensen, Faster
lund, gift den 30.-7.-1965 med
Margrethe Vestergård Andersen,
lærer, født den 26.-4.-1933, dat
ter af Kirstine og Anders Vester
gård Andersen, Astrup. Parret
har børnene: Jens Jacob, født
den 17.-4.-1969, Jesper, født
den 7.-5.-1970 og Kirsten, født den 30.-12.-1971.
G.Ø.K. er ansat ved Statsfrøkontrollen. Han overtog gården i april 1956 fra sin far.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 20 ha. og der er forpagtet 3 ha.
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1959, spaltestald 1973 og maskinhus 1967, der er gylletank. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, korn og jordbær. Der er 2 traktorer, anpart i
mejetærsker, rørvandingsanlæg, plantemaskine, plastudlægger og halmsnitter. I jord
bærsæsonen er der en del ansatte.

NØRRELUNDVEJ 2, FASTERLUND,
6900 SKJEN, tlf. 97-364219.
JOHANNE KNUDSEN, gårdejerske,
født den 21.-1.-1902, datter af Johan
ne og Mads Madsen, Fasterlund, gift
den 3.- 7.-1923 med Marinus Knudsen,
gårdejer, født den 21.-10.-1888, søn af
Jakob Knudsen, Nr. Vium. Parret har
sønnen Jakob, født den 1.-5.-1924.
M.K. døde i 1967. Han overtog gården
i 1923 fra sin far, som selv byggede
den i 1900.
Areal 7 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1900 og udvidet 1964 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald
og lade er fra 1900, laden er udvidet omkring 1960 og maskinhuset er fra 1968.

NØRRELUNDVEJ 6, FASTER
LUND, 6900 SKJERN, tlf. 97364043.
KNUD SØRENSEN, gårdejer,
født den 18.-1.-1946, søn af Ger
da og Søren Sørensen, Ejstrupholm,
gift den 3.-4.-1971 med Rita An
dreasen, sygehjælper, født d. 6.4.-1941, datter af Dagny og Jens
Andreasen, Vejrum. Parret har
børnene: Kurt, født den 14.-5.1972, Per, født den 3.-7.-1973 og
Solveig, født den 14.-8.-1977.
K.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1968 fra Christian Nørrum.
Ejendomsskyld 1.320.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er omfattende moderniseret 1974-1985, kostalde er opført 1957 og 1972,
lade 1939, maskinhus 1978 og foderhus 1988, desuden er der gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 36 årskøer og 50 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 trak
torer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
NØRRELUNDVEJ 8, FASTER
LUND, 6900 SKJERN, tlf. 97364204.
ARNE SOLSØ, gårdejer, født
den 22.-10.-1937, søn af Inge
borg og Peder Solsø, Fasterlund,
gift den 6.-11.-1965 med Lina
Marie Jensen, husmor, født d.
17.-9.-1943, datter af Amma og
Mads Christian Jensen, Astrup.
Parret har børnene: Else, født
den 18.-12.- 1966, Bente, født d.
11.-6.-1969, Peder, født den
22.- 8.-1973 og Anne Marie, født d. 13.-11.-1977.
A.S. har været på Haslev Landbrugsskole, han er byrådsmedlem i Skjern Byråd. Han
overtog gården den 1.-6.-1964 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
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som kom i slægtens eje omkring 1890.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 25 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1893, ombygget og moderniseret i 1982, kostalden er opført 1966,
lade 1927, halmlade 1985 og maskinhus 1971/72, desuden er der gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 15 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og byg. Der er 2 traktorer,
halvpart i mejetærsker, 1 vandingsmaskine og kornsilo.

ODDERSKÆRVEJ 1, "SØNDER
GÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN.
HERLUF DOKKEDAL SØRENSEN,
gårdejer, omtales under Odderskærvej 5.
H.S.D. overtog gården i 1963 fra
Jens og Enevold Gjaldbæk.
Areal 1,5 ha.
Stuehuset er opført omkring
1905 og løbende moderniseret,
kostalden er 1905. Gården drives
sammen med Odderskærvej 5.
ODDERSKÆRVEJ 3, "KÆRGÅRD",
BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97366292.
SVEND THERKILDSEN, gårdejer,
født den 28.-11.-1941, søn af
Karen og Søren Therkildsen, Snejbjerg, gift den 4.-12.-1970 med
Bente Skaanning, medhjælpende
hustru, født den 6.-4.-1947, dat
ter af Stinne og Peder Skaan
ning, Thorsted. Parret har børne
ne: Kirsten, født den 30.-9.-1971,
Hanne, født den 27.-6.-1973 og

Lisbeth, født den 26.-4.-1977.
S.T. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra
Henrik Rahbeck Nielsen. Gården kan føres tilbage til 1886.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 63 ha., heraf 3,3 ha. fredskov. Der er forpagtet 5,5
ha.
Stuehuset er opført 1984, kostald 1930, løsdriftstald 1976, kalvestald og roehus 1989,
lade 1956 og maskinhus 1972, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 75 årskøer + 145 stk. opdræt af racen SDM. Plante
produktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. På gården er 1 fast medhjælper.
ODDERSKÆRVEJ 5, "NY BOLDVIG, BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366195.
HERLUF DOKKEDAL SØRENSEN, skovbruger, født den 25.-1.-1947, søn af Poula
Agnethe Dokkedal og Gustav Agger Sørensen, Lemvig, gift den 11.-4.-1968 med Anna
Kirstine Nielsen, syerske, født den 28.-3.-1947, datter af Mette Marie og Søren
Vagner Nielsen, Thorsminde. Parret har børnene: Lise Lotte, født den 21.-8.-1968,
Søren Peder, født den 6.-8.-1971, Poul Erik, født den 5.-11.-1974 og Hans Henrik, født
den 16.-6.-1976.
H.D.S. overtog gården i september 1982 fra Marinus Vedel Jensen. Gården er udstyk
ket fra "Bolvig".
Areal 22 ha., heraf 16 ha. skov. Der er bortforpagtet 6 ha.
Stuehus og stald er fra omkring år 1900. Der er 1 traktor. Gården drives sammen med
Odderskærvej 1.

-WODDERSKÆRVEJ 6, "ODDERSKJÆR", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366015.
Gården ejes af søskende Lundsgaard og den beboes af Villy Lundsgaard, politiassistent,
født den 13.-5.-1956, søn af Tinne og Harry Lundsgaard, Borris, gift den 27.-3.-1982
med Ulla Hansen, sygehjælper, født den 28.-5.-1960, datter af Karla og Bernhard Han
sen, Grindsted. Parret har børnene: Jan, Majbritt og Claus.
V.L. og hans søskende overtog gården i 1977 fra deres far, som købte den i 1946.
Areal 50, heraf 25 ha. skov, 25 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1936 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1936.
ODDERSKÆRVEJ 8, "NY LIND
VIG", BORRIS, 6900 SKJERN,
tlf. 97-366197.
ENEVOLD GJALDBÆK-NIELSEN,
gårdejer, født den 23.-9.-1936,
søn af Emma og Peder Gjaldbæk-Nielsen, Borris, gift den
11.-11.-1967 med Bente Kristen
sen, født den 14.-2.-1943, datter
af Dagny og Martin Kristensen,
Ramme. Parret har børnene: Bø
rge, født den 7.-9.-1968, Peder,
født den 11.-7.-1971 og Thorkild, født den 16.-10.-1974.
E.G.N. overtog gården den 1.-11.-1961 fra Elias Lindvig. Gården blev udstykket fra
"Lindviggård" i 1890.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 58 ha. og der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1975, kostald 1964, spaltestald 1972, lade 1969 og maskinhus 1973,
desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 70 årskøer og 140 stk. opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3
vandingsmaskiner, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Maskinstation bruges til
finsnitning. Gården drives sammen med Egernvej 19.
PRÆSTEVEJEN 17, DEBELMOSE, 6900
SKJERN, tlf. 97-366425.
JENS SØRENSEN, gårdejer, født d. 11.10.-1959, søn af Elly og Henry Sørensen,
Hodsager, gift den 6.-2.-1988 med Mari
anne Pedersen, køkkenleder, født d. 6.6.-1966, datter af Grethe og Johannes
Pedersen, Højby. Parret har sønnen Jes
per, født den 12.-12.-1988.
J.S. har været på Hammerum Landbrugs
skole. Han overtog gården den 15.-2.1987 fra Linda og Jens Koldby. Gården
kan føres tilbage til 1779.
Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 45 ha., heraf tilkøbt 8,4 ha., der er forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1900 og restaureret omkring 1980, kostalden fra 1972 er moderni
seret i 1989, hvor der også er bygget kalvestald, løsdriftstald opført 1979, maskinhus
1975 og der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 110 årskøer + 220 stk. opdræt af blandet race, desuden er der 7 moderfår og 1 væd
der. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården er 2 faste medhjælpere og
der bruges lidt maskinstation.

RAGEDAL 1, "RAGDAL", GÅSDAL, 6900 SKJERN.
NIELS BONDE, gårdejer, omtales under Feldsingvej 2.
N.B. overtog gården den 1.-3.-1989 fra sin farbror, Jens Bonde. Den blev bygget i
1955. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført 1955 og løbende vedligeholdt samt restaureret i 1984/85, kostald
og svinestald er opført 1965 og maskinhus 1972, der er udendørs køresilo. Gården dri
ves udelukkende med planteproduktion sammen med ejendommen på Feldsingvej 2.
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tlf. 97-366471.
IVAR AKSEL MADSEN, gårdejer og
murer, født den 2.-2.-1928, søn af
Bolette og Nielsen Madsen, Højby, gift
den 28.-5.-1955 med Karen Pedersen,
født den 4.-4.-1933, datter af Jenny og
Søren Pedersen, Højby. Parret har bør
nene: Karla, født den 2.-2.-1957, Lin
da, født den 29.-11.-1958, Niels Jør
gen, født den 14.-1.-1960, Inge, født d.
23.5.-1963 og Richard, født d. 26.-4.-1967.
I.A.M. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog gården i 1955 fra sin mor. Gården blev bygget i 1929.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 11 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1929 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er opført
1929 og lade ca. 1940. På gården er der 1 traktor.

RAGEDAL 10, HØJBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-366252.
MADS VENDELBO, inseminør,
født den 8.-8.-1938, søn af Kri
stine og Emborg Jensen, Sædding,
gift den 15.-2.-1964 med Johanne
(Hanne) Ejstrup Pedersen, dagpleje
mor, født den 2.-8.-1943, datter
af Mary og Hans Peder Markussen Pedersen. Parret har børne
ne: Jette, født den 7.-4.-1965,
Tina, født den 5.-10.-I967, Ka
rin, født den 2.-10.-1971 og
Hans, født den 1.-8.-1973.
M.V. har været på Borris Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern A Andel. Han
overtog gården i december 1963 fra Niels Sommer Pedersen. Den blev udstykket som
statshusmandsbrug i 1929.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 13,5 ha. og der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og udvidet 1973 og senere moderniseret, kostald og svine
stald er opført 1929 og udvidet 1966, moderniseret 1977 og benyttes i dag som svine
stald, svinestald opført 1955, lade og kornsilo 1975 og maskinhus 1956. Gården drives
med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 300 smsågrise og 200 slagtesvin
årligt, desuden opdrættes der harer, bestanden er på 10 par + afkom. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RAGEDAL 12, HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-366184.
KARL VALDEMAR JENSEN, smed, født den 30.-4.-1960, søn af Olga Holm og Peder
Lund Jensen, Dalager, bor sammen med Berit Fruerlund, apoteksassistent, født den
5.-2.-1965, datter af Sonja Fruerlund, Bryrup.
K.V.J. har været på Borris Landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-1.-1988 fra
Else Møller Andersen, den blev oprettet i 1939.
Areal 11 ha.
Stuehuset er opført 1939 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade er
opført 1939. Gården drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca.
300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er roer. Der er 2 traktorer,
plansilo og kold lufts tørreri.

RAGEDAL 13, "S0NDERAGERGÄRD", EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364023.
HANS CHRISTIAN DYRBY MORTENSEN, gårdejer, født den 15.-12.-1957, søn af
Marie og Martin Mortensen, Astrup.
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Hans C. D. Mortensen har været
på Midtjyllands Landbrugsskole.
Han overtog gården d. 1.-7.-1983
fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i
slægtens eje i 1905.
Ejendomsskyld 700.000. Areal
17,5 ha. og der er forpagtet 3
ha.
Stuehuset er opført 1912 og lø
bende vedligeholdt og modernise
ret, kostald opført 1916, kalve
stald og lade 1923 og maskinhus
1955. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer og 20 ungdyr af blandet
race. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.
RAGEDAL 14, "HØJBJERG",
HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97366099.
NIELS THOMSEN, gårdejer, født
den 4.-1.-1914, søn af Karen og
Mads Thomsen, Faster, gift den
27.-7.-1937 med Christiane Mari
ane Jensen, født den 11.-3.-1915,
datter af Karoline og Jens Peder
Jensen, Skjern. Parret har børne
ne: Svend, født den 21.-11.-1937
og død den 6.-12.-1975, Ernst,
født den 19.-6.-1941, Tove Anne
Lise, født den 27.-12.-1942, Karen, født den 19.-1.-1946, Krista Karoline, født den
29.-6.-1948, Anna, født den 10.-12.-1950 og Birthe, født den 22.-6.-1958.
N.T. overtog gården den 15.-1.-1936 fra Knud Madsen. Den blev oprettet i 1929.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 23,6 ha., heraf tilkøbt 9 ha. og der er frasolgt 5,2 ha.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1929, udvidet og moderniseret flere gange, kostald opført 1950,
kostalden fra 1929 er ombygget til svinestald i 1950, lader opført 1936 og 1950 samt
maskinhus 1960. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, tårnsilo, plansilo og varm
lufts tørreri.
RAGEDAL 16, BORRIS NØRRELAND, 6900 SKJERN, tlf. 97364087.
HENNING JACOBSEN, gårdejer,
født den 10.-10.-1957, søn af
Elly Jacobsen, Ejstrup, gift den
11.-5.-1985 med Anne Mette Un
derbjerg, medhjælpende hustru,
født d- 4.-10.-1964, datter af
Gerda Jensen og Knud Underbjerg.
Parret har børnene: Maibrit,
født den 17.-2.-1985 og Susanne,
født den 27.-2.-1988.
H.J. har været på Borris og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog gården den 1.-5.-1978 fra sin bedstefar, Sofus Jacobsen, gården oprettedes
omkring 1929.
Ejendomsskyld 2.970.000. Areal 70 ha., heraf tilkøbt 45 ha., der er 1 ha. mose. Desuden er der forpagtet 20 ha.
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Stuehuset er opført 1956 og løbende moderniseret, kostalden fra 1929 er moderniseret
i 1980, kostalden fra 1978 er udvidet i 1982, lade opført 1929 og maskinhuse 1976 og
1985, desuden er der indendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægpro
duktion på 75 årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen RDM og SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, plansilo, kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Maskinstation bruges til finsnitning og der er 1 fast fodermester på
gården.

RAGEDAL 24, "DAMGÅRD", RA
GEDAL, 6900 SKJERN, tlf. 97364022.
ARNE DAMGÅRD, gårdejer,
født den 6.-3.-1957, søn af Ag
nes Birgitte og Jens Marinus
Damgård, Ragedal.
A.D. har været på Borris og
Midtjyllands landbrugsskoler.
Han overtog gården i august
1979 fra sin far, nuværende ejer
er 4. generation.
Ejendomsskyld 2.150.000. Areal
45 ha., heraf tilkøbt 15 ha. og der er frasolgt 5 ha. Desuden er der forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført 1887 og løbende vedligeholdt, kostalde er opført 1924 og 1980,
svinestald og lade 1927, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 70 årskøer, 115 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der en svineproduktion på 6 årssøer, der produceres 120 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 3 traktorer, andel i mejetærsker og 1 van
dingsmaskine. På gården er 1 deltids medhjælper og 1 skoledreng til hjælp og maskin
station bruges til en del af markarbejdet.
R1NGKØBINGVEJ 25, LYAGER,
6900 SKJERN, tlf. 97-352215.
ROBERT HANSEN, landmand,
født den 13.-10.-1958, søn af
Olga og Peter Hansen, Vissing,
bor sammen med Dorthe Skovbo,
født d. 13.-3.-1963, datter af
Karen og Knud Skovbo, Fårvang.
Parret har datteren Karin, født
den 17.- 7.-1986.
R.H. har været på Asmildkloster
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 6.-7.-1984.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 43 ha., heraf 0,5 ha. plantage. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført 1921 og løbende moderniseret, kostaldene er bygget af flere gan
ge, senest i 1979, ungdyrstalden er sammenbygget med silohuset i 1979, desuden er
der indendørs køresilo og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 123
årskøer, 137 ungdyr og 60 slagtekalve af racen Jersey. Der er 3 traktorer og 1 van
dingsmaskine. På gården er 2 faste medhjælpere og der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

RINGKØBINGVEJ 56, ØSTER RÅBJERG, 6940 LEM, tlf. 97-341208.
KRISTEN STAMPE, gårdejer, født den 24.-4.-1926, søn af Kristine og Elvig Stampe,
Velling, gift den 5.-1.-1956 med Alice Toft, født den 23.-5.-1935, datter af Johanne
og Alfred Toft, Lem. Parret har børnene: Bjarne, Erling, Hans Jørgen og Jan.
K.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården i november fra
Richard Mogensen, den er fra før 1900.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 13 ha. Der er 2 ha. skov.
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1973, lade 1910 og maskinhus 1978. Gården drives med en kvægproduktion på 18 års
køer og 14 ungdyr af racen SDM, desuden er der 12 ammekøer af racen Limousine.
Planteproduktionens salgsafgrøde er græs til grøntpiller. Der er 3 traktorer og anpart
i vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
RISHØJ 6, "SKOVLUND", FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-361094.
JØRGEN ANDREAS JENSEN, gårdejer, født den 12.-6.-1956, søn af Martha og Holger
M. Jensen, Finderup.
J.AJ. har været på Borris og Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården d. 1.-7.1986 fra sine forældre. Gården er udstykket fra V. Finderupvej 1 i 1950.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 40,1 ha., heraf 5,9 ha. skov og plantage. Der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1950 og tilbygget 1969, kostalden fra 1950 er udvidet flere gange,
senest i 1980, ungdyrstald opført 1988, svinestalden er ombygget til kreaturer i 1985,
garage opført 1971, maskinhuse 1959 og 1976, foderhus 1988, der er indendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 45 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.

RODERDA1 1, HØJBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-194237.
AKSEL BECH MYHRE, gårdejer,
født den 25.-4.-1948, søn af Mar
ta og Eli Bech Myhre, Skjern,
gift den 15.-7.-1972 med Helen
Høy, børnehavepædagog, født
den 11.-10.-1947, datter af Ma
rie og Hans Høy, Egernsund.
Parret har børnene: Keld, født
den 15.-5.- 1973, Leif, født den
26.-9.-1974 og Dorte, født den
6.-8.-1975.
A.B.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1972
fra Peder Trabjerg Johannesen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 16 ha. og der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført 1957, gennemrestaureret og tilbygget i 1984, kostalden fra 1957
er ombygget til kalvestald i 1982, hvor der også blev bygget kostald, kviestald og
maskinhus er opført 1975, lade og silofoderhus 1986, der er indendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 85 ungdyr og 40 slag
tekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der
er 3 traktorer, 2 vandingsmaskiner, 2 fodersiloer, plansilo, varm lufts tørreri og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper og der
bruges en del maskinstation. Gården drives sammen med Roderdal 7, som blev købt
den 15.-2.-1990.
RODERDAL 2, HØJBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-194436.
EDVARD MØLLER RASMUSSEN,
gårdejer, født den 9.-3.-1962, søn
af Kirsten og Jørgen Rasmussen,
No, gift den 23.-10.-1982 med
Ilse Taoulborg Jørgensen, født
den 18.-7.-1963, datter af Inga
og Bent Jørgensen, Videbæk. Par
ret har børnene: Anita, født den
23.-10.-1983, Tonny, født den
29.-5.-1985 og Kenneth, født den
5.-3.-1989.
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E.M.A. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Borris-Faster
Husmandsforening og overtog gården den 1.-10.-1982 fra DLR. Den oprettedes i 1960.
Ejendomsskyld 1.875.000. Areal 18 ha. og der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1960, kostalden fra 1960 er udvidet i 1978, hvor der også blev
bygget maskinhus, kostald opført 1988, ungdyrstald 1979, garage 1989 og lade 1960,
der er udendørs køresilo og gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 80
årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsma
skine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. På gården er 1 fast med
hjælper og der bruges en del maskinstation.
RODERDAL 4, HØJBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-194335.
KARL SANGILL, gårdejer, født
den 15.-10.-1930, søn af Margre
the og Niels Sangill, Foldager,
gift den 18.-11.-1951 med Vera
Sandahl Jensen, født den 6.-12.1929, datter af Marie Sandahl og
Kristian Jensen, Sønder Kær.
Parret har børnene: Vagn, født
den 24.-1.-1952, Gunner, født
den 13.-2.-1953, Benno, født den
24.-2.-1965 og Laila, født den 20.-6.-1968.
K.S. er i repræsentantskabet for Borris Landboskole. Han overtog gården, da den blev
udstykket i 1958.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha., der er 3 fredede gravhøj
på marken.
Stuehuset er opført 1958 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er opført
1958, laden fra 1958 er lagt til kostalden i 1967, maskinhus opført 1963 og staklade
1976. Gården drives med en kvægproduktion på 17 årskøer, 10 ungdyr og 13 slagtekal
ve af blandet race, desuden er der en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca.
60 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 rørvandingsanlæg og kornsilo.

RODERDAL 6, HØJBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-194157.
GUSTAV GUNDERSEN CHRISTENSEN, gårdejer, født den 16.-2.-1935, søn af Thora og
Christian G. Christensen, Nr. Vium, gift den 19.-4.-1958 med Alice Christensen,
medhjælpende hustru, født den 19.-4.-1941, datter af Elna og Janus Christensen, Arre.
Parret har børnene: Annette, født den 24.-8.-1958, Thora Lene, født den 4.-7.-1962,
Susanne, født den 7.-5.-1964 og Gitte, født den 11.-4.-1969.
G.G.C. overtog gården den 22.-3.-1958, da den blev oprettet af hedelodder fra Borris
og Nr. Vium.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 3,3 ha. Der er forpagtet 18 ha. og
der er bortforpagtet 5 ha. til grus- og sandgrav.
Stuehuset er opført 1958 og løbende ombygget og udvidet, kostald og lade er opført
1958, laden er ombygget til kostald i 1968, svinestalden opført 1978 var tidligere
maskinhus, maskinhus og roehus er opført 1974, desuden er der udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 25 årskøer,
25 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der
produceres ca. 150 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine og korn
silo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
RODERDAL 7, "HØJVANG", HØJBY, 6900 SKJERN.
AKSEL BECH MYHRE, gårdejer, omtales under Roderdal 1.
A.B.M. overtog gården den 15.-2.-1990 fra Jens Klynge Pedersen.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 36 ha., heraf 3,5 ha. sø.
Stuehuset er af ældre dato og restaureret 1974, kostalden er af ældre dato og moder
niseret 1974, lade opført 1962 og der findes et ældre maskinhus. Gården drives sam
men med Roderdal 1.
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SVEND KROGSGAARD, gårdejer,
født den 13.-9.-1937, søn af
Aage og Marie Krogsgaard,
Knudgårde, gift den 16.-12.-1961
med Anne Kirstine Kristensen,
født d. 19.- 2.-1943, datter af
Ester og Karl Kristensen, Borris.
Parret har børnene: Mie, født d.
15.-2.-1963, Inge, født d. 12.-4.1965 og Arne, født d. 20.-5.-1970.
S.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra sin
far, gården blev oprettet som statshusmandsbrug i 1929.
Ejendomsskyld 1.690.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 60 ha., hvoraf en del er fra "Sdr.
Vognbjerg", der er 6 ha. skov. Desuden er der forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende moderniseret, kostald og lade er opført 1929,
svinestald fra 1962 benyttes nu som kartoffelhus og maskinhuset er fra 1970. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler, ærter, raps, korn og
pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og halmfyr.
SKOVDALVEJ 2, SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362127.
GUNNAR KOUSGÅRD, gårdejer, født den 20.-5.-1935, søn af Anna og Karl Kousgård,
Sædding, gift den 5.-7.-1969 med Elly Vest, fru, født den 18.-8.-1943, datter af Kir
stine og Valdemar Vest, Astrup. Parret har børnene: Bjarne, født den 15.-5.-1970,
Anette, født den 29.-7.-1972, tvillingerne Lisbeth og Eivind, født den 25.-4.-1975 og
Jette, født den 7.-10.-1977.
G.K. overtog gården i januar 1960 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som blev oprettet omkring 1909.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 13 ha., heraf 0,5 ha. eng. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført 1909, senere ombygget og moderniseret, svinestalde er opført
1970-1978, lade 1947 og maskinhus 1970. Gården drives med en svineproduktion på 50
årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og kornsilo.
SKOVDALVEJ 4, "ALBÆKGÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-361140.
SVEND FILSØ, gårdejer, født den 24.-10.-1940, søn af Anna og Martin Filsø, Ulfborg,
gift den 8.-12.-1963 med Herdis Jensen, fru, født den 9.-10.-1942, datter af Ane
Kathrine og Niels Christian Jensen, Vinding. Parret har børnene: Finn, født d. 3.-4.1965, Asger, født den 21.-6.-1968 og Tage, født den 7.-3.-1970.
S.F. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1970 fra
Thomas Madsen, den oprettedes omkring 1870.
Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. eng og plantage. Der er lejet 14
ha.
Stuehuset er opført 1972 og udvidet 1987, løsdriftstalden er bygget af flere gange,
svinestalde opført 1911, 1953 og 1978, de 2 ældste er moderniseret i 1984, lade opført
1933, maskinhus 1978 og der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svine
produktion på 70 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt, desuden er der 15
ammekøer af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
frøgræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri.

SKOVDALVEJ 6, "SKOVDAL", FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-361026.
ANDERS JENSEN, gårdejer, født den 22.-7.-1953, søn af Anna og Holger Jensen,
Stauning.
A.J. har været på Næsgård Agerbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarmegnens Landboforening og i repræsentantskabet for Vestjyske Slagterier. Han overtog
gården i 1977 fra Petra Kjærgård. Den kan føres tilbage til 1870.
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5 ha. skov og sø.
Stuehuset er opført 1953 og lø
bende vedligeholdt, kostalden fra
1951 er ombygget til svinestald i
1978, nye svinestalde er opført
1978, 1979 og 1984, lade og ma
skinhus 1986 og der er gylletan
ke. Gården drives med en svine
produktion på 230 årssøer, 2/3
af smågrisene sælges og resten
opfedes. Planteproduktionens
salgsafgrøder er græs og raps.
Der er 1 traktor, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri. På gården er
1 fast medhjælper og maskinstation bruges til høst.

SKOVVEJEN 1, EJSTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364330.
ERNST STENSIG KRISTENSEN,
gårdejer, født den 25.-2.-1953,
søn af Jakobine Stensig og Marti
nus Kristensen, Astrup, gift den
6.-10.-1979 med Margit Tanderup
Jensen, sygehjælper, født den 7.12.-1957, datter af Olga Margre
the og Jens Peter Tanderup Jen
sen, Stoholm. Parret har børne
ne: Jeppe, født den 7.-7.-1981,
Peter, født den 21.-11.-1983 og

Malene, født den 20.-3.-1986.
E.S.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for DRK for
Ringkøbing Amt og i samfundsrådet for Astrup-Faster. Han overtog gården i februar
1978 fra Marie og Marinus Pedersen. Gården oprettedes i 1855.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført 1917, udvidet og moderniseret i 1979, kostald opført 1980, ung
dyrstald 1982, lade 1978 og maskinhuse 1983-1985, der er udendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 54 årskøer, 60 ungdyr og 32 slagtekalve af racen DRK. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 2 kornsiloer og kold lufts tørreri. På gården er 1 fast
medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
SKOVVEJEN 3, "LYNGKJÆR",
EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf.
97-364070.
KRISTIAN MARIUS OG JØRGEN
SOLSØ HINDHEDE, gårdejere.
K.M.H. er født den 7.-10.-1928,
søn af Pouline Jepsine og Anders
Peder Hindhede, Ejstrup, gift
den 17.-9.-1953 med Ellen Solsø
Thomsen, født den 20.-10.-1931,
datter af Ingeborg og Peder Sol
sø Thomsen, Fasterlund. Parret
har børnene: Erik, født d. 28.4.-1955, Per, født den 1.-11.-1956, Hanne, født den 2.-3.-1958, Lisbeth, født d. 30.-6.1960, Jørgen, født den 25.-6.-1963 og Martin, født den 5.-6.-1967.
K.M.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1953 fra
sin far. Sønnen Jørgen Solsø Hindhede overtog halvdelen af gården den 1.-4.-1986, han
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er i dag 3. generation på gården.
J.S.H. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 44 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1911, udvidet og moderniseret 1975, kostalde er opført 1968 og
1986, svinestalden er indrettet i det gamle stuehus, senere er den ombygget til gara
ge, lade opført 1968 og maskinhuse 1963 og 1988, foderhus 1986, desuden er der
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 60 ungdyr og
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 4 trak
torer, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SKOVVEJEN 4, EJSTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364183.
FINN BUNDGÅRD HANSEN, mu
rer, født den 5.-3.-1954, søn af
Ane Petra og Poul Helge Han
sen, Ådum, gift den 7.-7.-1979
med Karla Madsen, købmand,
født den 2.-2.-1957, datter af
Karen og Ivar Aksel Madsen,
Højby. Parret har børnene: Hele
ne, født den 22.-10.-1982 og Ma
rianne, født den 10.-2.-1986.
F.B.H. er ansat på Skjern Pa
pirfabrik. Han overtog gården den 1.-8.-1985 fra Johannes Hjøllund.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 19 ha., heraf ca. 0,5 ha. skov. Der er bortforpagtet 2
ha.
Stuehuset er opført 1965, kostald, svinestald og lade 1962, laden er udvidet i 1970,
hønsehuset er af ældre dato. Gårdens besætning er på 15 slagtekalve af blandet race
og der produceres ca. 230 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges
til en del af markarbejdet.
SKOVVEJEN 5, "LANGAGER",
EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364055.
JENS ENGROB NIELSEN, gård
ejer, født den 26.-2.-1945, søn af
Anna og Edvard Engrob Nielsen,
Ejstrup, gift den 3.-7.-1976 med
Elsie Frost Larsen, sygeplejerske
og diakon, født den 2.-2.-1948,
datter af Marie og Ejner Frost
Larsen, Rangstrup. Parret har
børnene: Kim, født d. 5.-5.-1977,
Jan, født den 2.-5.-1979, Annie,
født den 1.-6.-1981, Marit, født den 18.-11.-1983 og Tine, født den 21.-3.-1986.
J.E.N. har værert på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1974
fra sin far. Den blev udstykket fra "Østergård" i 1939.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 0,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1939, udvidet og moderniseret senest i 1989, kostalde er opført
1939, 1964 og 1979, svinestald 1956, lade 1950, maskinhus 1972 og der er indendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 90 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen RDM. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. På gården
er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SKOVVEJEN 7, EJSTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364177.
NIELS KJÆR, gårdejer, født den 14.-8.-1933, søn af Agnes og Theodor Kjær, Faster
kær, gift den 18.-5.-1959 med Inga Jensen, født den 10.-10.-1939, datter af Mary og
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Lene, født den 6.-8.-1966.
N.K. er kontrolassistent, han har været på Borris Landbrugsskole og er i bestyrelsen
for Skjern Å Andel. Han overtog gården den 15.-7.-1964 fra Laurids Knudsen. Den
opstod i 1938.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1938, udvidet og moderniseret flere gange senest i 1980, kostalden
fra 1938 er ombygget til svinestald i 1987, lade opført 1938, maskinhuse 1975 og
1978. Gården drives med en svineproduktion på 35 årssøer, der sælges ca. 350 smågrise og 350 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine,
N.K. høster for naboerne.

SKREBSGÅRDVEJ 2, HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362212.
LYNGE ENGSIG BRO, gårdejer, født den 19.-8.-1945, søn af Kirsten og Christen Bro,
Hanning, gift den 31.-10.-1970 med Jytte Kirk, kontorassistent, født den 7.-6.-1950,
datter af Rigmor og Villy Kirk, Ringkøbing. Parret har børnene: Heidi, født den 22.12.-1971, Dorthe, født den 24.-10.-1973, Jacob, født den 30.-12.-1976 og Vibeke, født
den 17.-12.-1982 og død den 8.-9.-1988.
L.E.B. er maskinarbejder. Han overtog gården den 1.-4.-1971 fra sin far, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som er udflyttergård fra "Nisgård" i 1894.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 2 ha. mose og eng.
Stuehuset er opført 1974, kostald 1956, svinestald, kalvestald og maskinhus 1979. Går
dens besætning er på 10 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.
SKREBSGÅRDVEJ 5, "SKREBSGÄRD", 6900 SKJERN.
JENS FALK THØSTESEN, omatales under Bratbjergvej 4.
J.F.T. overtog gården den 1.-4.1988 fra Ernst Juul Andersen.
Gården kan føres tilbage til det
1500-århundrede og det er gam
mel tingsted.
Areal 38 ha., heraf 3 ha. hede
og skov.
Stuehuset er opført 1866 og lø
bende vedligeholdt, kostald op
ført 1934, svinestald og hestestald fra 1888 er ombygget i 1934 og laden fra 1886 er
udvidet i 1934. Gården drives sammen med Bratbjergvej 4.
SKYGGEHUSVEJ 2, "MOSEGÅRD",
ENGSIG, 6900 SKJERN, tlf. 97350637.
HANS AAGE IVERSEN, gårdejer,
født den 13.-8.-1937, søn af
Astrid og Jens Krog Iversen, Eng
sig.
H.AA.I. har været på Haslev
Landbrugsskole. Han overtog går
den i 1978 fra sine forældre, nu
værende ejer er 4. generation på
gården, som opstod i 1801, den
nuværende ejers bedstefar, Hans
Iversen, er omtalt på "Kongenshus" i forbindelse med hedeopdyrkning.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 35 ha.
Stuehuset er opført 1902 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1904 er senere udvidet, svinestald og maskinhus opført 1960 og lade omkring 1904. Gården drives med
en kvægproduktion på 18 årskøer, 19 ungdyr og 10 slagtekalve af blandet race, der
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og korn. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og andel i
Pedersborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKÅRUPVEJ 4, "EGELYKKE",
HANNING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362074.
MADS ANDERSEN, gårdejer,
født den 25.-2.-1929, søn af Ma
ja og Anders Andersen, Hanning,
gift den 5.-7.-1958 med Ella Pe
tersen, fru, født den 22.-9.-1936,
datter af Nora og Kristian Peter
sen, Vesterbæk. Parret har bør
nene: Anders, født den 25.-4.1961, Nora, født den 30.-8.-1962
og Kristian, født den 27.-11.1966.
M.A. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1958 fra sin
far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev bygget af oldefaderen i
1853, oldefaderen var snedker og der blev drevet snedkerforretning fra gården.
Ejendomsskyld 1.570.000. Areal 11,9 ha. og der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1978, kostald og svinestald 1963, lade 1895 og maskinhus 1977,
desuden er der udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 21 årskøer og 20 ungdyr af racen Jersey, desuden er der 8 årssøer og der produ
ceres ca. 130 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SKÅRUPVEJ 6, HANNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362154.
JOHANNES JENSEN, gårdejer, født den
7.-7.-1933, søn af Anna og Thomas Jen
sen, Finderup, gift den 29.-3.-1961 med
Agnes Dejgård Thomsen, født d. 1.-12.1939, datter af Kristine og Niels Dej
gård Thomsen, Hanning. Parret har bør
nene: Thomas, født den 16.-7.-1963, An
na Kirstine, født den 20.-2.-1966, Hen
ning, født den 19.-5.-1970 og Martin,
født den 14.-1.-1973.
J.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1961 fra sin
svigerfar.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 11,5 ha., der er 2 ha. eng. Des
uden er der lejet 2,5 ha.
Stuehuste er opført 1933, restaureret og udvidet 1976, kostald opført 1965, svinestalde
1964 og 1976, maskinhus 1971, desuden er der en ældre lade og gylletank. Gården dri
ves som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr og 12 slag
tekalve af racen RDM, svineproduktionen er på 60 årssøer og der sælges ca. 1.000
smågrise årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SKÅRUPVEJ 7, HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362407.
POUL ØSTERGAARD KRISTENSEN, montør, født den 8.-5.-1963, søn af Anne og Kri
stian Østergaard Kristensen, Rækkermølle, bor sammen med Ellen Lauridsen, kontor
assistent, født den 30.-8.-1964, datter af Anne Lise og Jens Lauridsen, Engsig.
P.Ø.K. overtog gården den 1.-4.-1989 fra Alfred Poulsen.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 13 ha.
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Skårupvej 7's stuehus er opført i 1920,
udvidet 1955 og moderniseret 1989, ko
stald og svinestald fra 1920 er udvidet
i 1955, lade opført 1920 og maskinhus
1963. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af korn og
raps. Der er 1 traktor og 1 mejetær
sker.

SKÄRUPVE3 8, "SKÅRUPGÅRD",
HANNING, 6900 SK3ERN, tlf.
97-362044.
NIELS TYLVAD SØNDERGAARD,
gårdejer, født den 22.-12.-1928,
søn af Marianne og Kresten Søndergaard, Hanning, gift den 20.3.-1965 med Metha Lund Peder
sen, fru, født den 26.-6.-1927,
datter af Marie og Hans Lund
Pedersen, Nr. Bork. Parret har
børnene: Hans Christian, født d.
8.-9.-1966, Troels, født den 18.-

10.-1967 og Olav, født den 27.-10.-1971.
N.T.S. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1959 fra
sin mor.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 67 ha., heraf tilkøbt 45 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført 1916, udvidet 1954 og løbende moderniseret, kostald opført 1916
og senere moderniseret, svinestalde er opført 1930, 1975/76 og 1980/81, alle svinestalde er moderniseret i 1987, maskinhus opført 1979 og der er indendørs køresilo og
gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug med 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 180 årssøer og der sælges ca. 2.000
smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine. På gården er 2 faste
medhjælpere og der bruges lidt maskinstation.
SLUMSTRUPVE3 2, FASTER, 6900 SK3ERN, tlf. 97-364071.
HOLGER POULSEN, gårdejer, født den 12.-11.-1943, søn af Mette Marie Nørgaard og
Frode Emil Poulsen, Faster.
H.P. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i februar 1978
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som i ældre tid husede en
skole i en del af stuehuset.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 22 ha., heraf 2 ha. eng og plantage.
Stuehuset er opført 1909 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1949, lade 1927 og
maskinhus 1948. Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 35 ungdyr og 12
slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer og 1 rørvandingsanlæg. På gården er 1
fast medhjælper.
SLUMSTRUPVE3 12, SÆDDING, 6900 SK3ERN, tlf. 97-362238.
SVEND STENSIG, gårdejer, født den 26.-10.-1950, søn af Ingeborg og 3acob Stensig,
Sædding, gift den 7.-6.-1980 med Eva Seiger Pedersen, sygeplejerske og zoneterapeut,
født den 10.-12.-1955, datter af Herdis og Leo Pedersen, Hatting. Parret har børnene:
3acob, født den 13.-2.-1982, Louise, født den 16.-10.-1984, Anne, født den 3.-1.-1987
og Simon, født den 10.-4.-1989.
S.S. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-8.-1964 fra
Anders Svendsen. Gården drives om I/S under navnet "I/S Stensig", medinteressent er
faderen, 3acob Stensig. Gården blev udflyttet fra Slumstrupvej 14 for ca. 200 år
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Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 50 ha.
Stuehuset er opført 1979, kostald, 1936, svinestald 1920 og lade 1867. På gården er
der 80 stk. opdræt af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinparken er fælles med Slum
strupvej 14, som drives under det samme I/S.

SLUMSTRUPVEJ 13, "LILLE
SLUMSTRUP", SÆDDING, 6900
SKJERN, tlf. 97-368024.
PEDER BORK SØRENSEN, gård
ejer, født den 20.-2.-1950, søn
af Signe og Erlund Sørensen,
Sædding, gift den 12.-11.-1988
med Ingeborg Jensen, lærer, født
den 24.-3.-1955, datter af Ellen
Jensen, Nr. Nissum. Paret har
datteren Birgitte, født den 21.10.-1989.
P.B.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1976 fra sin far. Gården blev udstykket
fra "Slumstrupgård" i 1926.
Ejendomsskyld 1.260.000. Areal 13,8 ha., heraf 1 ha. skov og mose. Der er bortforpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført 1926 og moderniseret 1986, svinestalde er opført 1972, 1979 og
1983, lade 1983, maskinhuse 1978 og 1985, desuden er der gylletank. Gården drives
med en svineproduktion på 200 årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Der er 2
traktorer, halmfyr og anpart i Pedersborg Vindmøllelaug. På gården er 1 skoledreng til
hjælp.
SLUMSTRUPVEJ 14, SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362084.
JACOB STENSIG, gårdejer, født den 12.-4.-1922, søn af Johanne og Svend Stensig
(Svendsen), Sædding, gift den 29.-10.-1949 med Ingeborg Thomsen, født den 4.-3.-1927,
datter af Kristine og Niels Dejgård Thomsen, Hanning. Parret har børnene: Svend,
født den 26.-10.-1950, Johanne, født den 4.-1.-1953, Niels Arne, født den 7.-4.-1958
og Torkil, født den 11.-10.-1964.
J.S. har været på Korinth Landbrugsskole, han har været formand for De danske Kvæg
avlsforeninger, har været i bestyrelsen for Kvægavlsforenigen i knap 30 år, heraf de
15 som formand, er i bestyrelsen for Elsam, formand for Vestkraft og formand for
Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning. Han overtog gården i efteråret 1949 fra sin
far. Gården har været i slægtens eje i ca. 300 år, den har været ude af slægtens eje i
1 slægtsled, bl.a. er Slumstrupvej 12 udstykket herfra. Gården drives i dag som "I/S
Stensig" samme med sønnen Svend.
Ejendomsskyld 2.450.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1927 og løbende moderniseret, kostalden fra 1923 er løbende
moderniseret og udbygget, sostald opført 1978, slagtesvinestald 1970, lade 1932 og
maskinhus, desuden er der indendørs køresilo, foderhus og miljøtank. Gården drives
som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 48 årskøer af racen RDM, opdrættet
står på Stensigvej 12, svineproduktionen er på 60 årssøer og der sælges ca. 1.000
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 trak
torer, desuden er der maskinpark sammen med Slumstrupvej 12, desuden er der korn
silo, varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. På
gården er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til høst og finsnitning.
Gården drives sammen med Stensigvej 12.

SLUMSTRUPVEJ 15, "SLUMSTRUP", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368047.
HANS SKOVGÅRD HANSEN, gårdejer, født den 6.-4.-1953, søn af Astrid og Carl
Skovgård Hansen, Sædding, gift den 11.-9.-1976 med Marianne Larsen, sygehjælper,
født den 3.-5.-1955, datter af Elisabeth Kathrine og Lars Kristian Larsen, Hoven.
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Parret har børnene: Allan, født
den 26.-10.-1977 og Lars, født
den 23.-4.-1979.
Hans S. Hansen har været på
Hammerum Landbrugsskole. Han
overtog gården i december 1970
fra sin far. Gården kom i slæg
tens eje i 1925 og nuværende
ejer er 3. generation. Der blev i
1920 udstykket 14 statshusmands
brug fra den oprindelige gård.
Ejendomsskyld 3.200.000. Areal
62 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha., der
er 3,5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1915 og moderniseret 1986, kostalden er af ældre dato og ombyg
get til svinestald i 1984, ungdyrstalden fra 1972 er ombygget til svinestald i 1984,
farestald opført 1977, svinestald 1953, halmlade 1987, lade 1953, mskinhus 1976 og
der er gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 325 års
søer, der sælges ca. 7.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
frøgræs og raps. Der er 2 traktorer, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.
SLUMSRUPVEJ 17, "SDR. KÆR
GÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-368070.
JENS NØRGAARD PEDERSEN,
gårdejer, født den 21.-12.-1922,
søn af Ane og Søren Pedersen,
Sædding, gift den 26.-10.-1951
med Anna Mulbjerg, født d. 11.1.-1929, datter af Maren og Ni
els Mulbjerg, Hanning. Parret har
børnene: Else, født d. 1.-4.-1953,
Niels, født den 20.-11.-1954, Anne-Birte, født den 20.-8.-1957,
Søren, født d. 13.-12.-1958, Lisbeth, født d. 26.-1.-1965 og Bodil, født d. 31.-10.-1966.
J.N.P. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1951 fra
sin far. Gården er udstykket fra "Slumstrup" og kom i slægtens eje i 1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 52 ha.
Stuehuset er opført 1868 og løbende vedligeholdt og restaureret, kostalden opført
1960, svinestalden fra 1868 har været benyttet til flere formål, laden fra omkring
1900, maskinhus 1952/53, foderhus 1960 og der er gylletank. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af ærter, raps, byg, hvede, rug, havre og frøgræs.
Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og anparter i
Pedersborg Vindmøllelaug. Gården drives stortset uden fremmed arbejdskraft.
SOLVANGVEJ 1, "NØRGÅRDHUS",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362418.
MARTIN THUESEN PEDERSEN, salgs
konsulent, født den 5.-1.^1954, søn af
Esther Marie og Ole Thuesen Pedersen,
Sædding, gift den 11.-6.-1988 med An
na Marie Gade Pedersen, sparekasseas
sistent, født den 12.-5.-1958, datter af
Gunhild og Jens Arne Jensen, Nr. Nebel. Parret har sønnen Dennis, født
den 31.-3.-1987.
M.T.P. overtog gården den 1.-5.-1987
fra sin far.
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Ejendomsskyld 420.000. Areal 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1929 og ombygget 1987/88, kostalden fra 1929 benyttes nu til
andre formål, desuden er der maskinhus og garage. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af ærter, korn og raps. Der er 1 traktor og andele i
Finderup Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOLVANGVEJ 2, "NØRGÅRD",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362031.
SØREN ANDERSEN LODAHL,
gårdejer, født den 29.-3.-1939,
søn af Maren Grimstrup og An
ton Sand Lodahl, gift den
25.-9.-1964 med Ruth Christen
sen, organist, født den 11.-3.-1939,
datter af Inger Marie og Christi
an Christensen, Finderup. Parret
har børnene: Margith og Ellen,
født d. 22.-10.-1965, Jørgen,
født den 17.-6.-1967, Jens Ole, født den 22.-9.-1969 og Susanne, født den 8.-6.-1973.
S.A.L. overtog gården den 1.-8.-1964 fra sin far. Gården er fra omkring 1890.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890, udvidet og moderniseret flere gange, kostalden fra
1890 er moderniseret 1953 og senere ombygget til svinestald, ny kostald fra 1953 er
moderniseret til svinestald i 1970, der er bygget nye svinestalde 1969 og 1979, lade
opført 1937, maskinhus 1976 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 45 årssøer, der produceres ca. 900 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsagrøder er græsfrø, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo,
varm og kold lufts tørreri.
SOLVANGVEJ 3, "STENTOFT",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362213.
KJELD ASKJÆR-JØRGENSEN,
gårdejer, født den 21.-12.-1961,
søn af Ingrid Hygum og Erling
Askjær-Jørgensen, Blåhøj, gift
den 23.-9.-1989 med Jonna Brink,
kontorassistent, født d. 8.-10.-1965,
datter af Ruth og Vagn Brink,
Skjern.
K.A.J. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-2.-1989 fra Mads Holk Jensen. Den er fra ca. 1910.
Ejendomsskyld 1.325.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1910 og senere restaureret, kostalden fra 1910 er ombygget flere
gange, senest i 1989, den benyttes nu som svinestald, svinestaldene fra 1976 og 1978
er ombygget i 1989, laden fra 1910 er også ombygget i 1989, maskinhus opført 1975
og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 115 årssøer, der sælges
ca. 1.300 smågrise og -1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg, hvede og raps. Der er 2 traktorer, andel i mejetærsker og halmfyr.

SOLVANGVEJ 4, "SOLVANG", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362078.
HENNING HOLMGÅRD, gårdejer, født den 1.-5.-1942, søn af Marie og Laurids Holm
gård, Sædding, gift den 22.-11.-1969 med Karen Inger Jensen, ekspeditrice, født den
8.-1.-1943, datter af Marie og Didrik Jensen, Løsning. Parret har børnene: Charlotte,
født den 20.-9.-1977 og Benny, født den 11.-6.-1981.
H.H. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af skolenævnet ved
Rækkermølle Skole. Han overtog gården i november 1969 fra sin far.
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Ejendomsskyld 1.750.000. Areal 26 ha.
Gården nedbrændte i 1955, hvor stuehuset blev genopført og det er løbende vedlige
holdt, kostalden fra 1955 er ombygget til svinestald i 1976, svinestalden er fra 1974,
maskinhus 1964 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110
årssøer, der sælges ca. 1.500 smågrise og 700 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, spinat, rug og hvede. Der er 2 traktorer, plansilo samt varm
og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

SOLVANGVEJ 5, "NY STENTOFT",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362195.
NIELS JENSEN, gårdejer, født
den 14.-1.-1928, søn af Magda
og Chresten Jensen, Sædding.
N.J. overtog gården i 1954, da
den blev udstykket fra faderens
gård "Stentoft".
Ejendomsskyld 660.000. Areal 15
ha., heraf 1 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1955, avls
bygningerne, bestående af ko
stald, svinestald og lade, er fra 1955 og maskinhuset 1962. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn og raps. Der er 2 traktorer og andel i meje
tærsker. Gården drives stortset uden fremmed arbejdskraft.

SOLVANGVEJ 6, SÆDDING, 6900
SKJERN, tlf. 97-362040.
HARRY EGON DYRHOLM, gård
ejer, født den 5.-6.-1946, søn af
Marry og Jens Dyrholm, Sædding,
gift den 1.-4.-1972 med Anna
Grethe Olesen, kontorassistent,
født den 27.-3.-1952, datter af
Amalie og Chresten Olesen, Fa
ster. Parret har børnene: Conny,
født den 9.-5.-1974, Laila, født
den 2.-4.-1976 og Jens Christian,
født den 16.-7.-1979.
H.E.D. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1972
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udstykket fra
"Mosegård".
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha. og der er lejet 8 ha.
Stuehuset er opført omkring 1910 og løbende moderniseret og udbygget, kostald opført
1974, svinestald 1967, maskinhus 1979 og der er foderhus og gylletank. Gården drives
med en slagtekalveproduktion på 150 stk. af racerne SDM og RDM, desuden er der en
slagtesvineproduktion på 1.000 stk. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter
og græsfrø. Der er 4 traktorer, andel i mejetærsker, 1 vandningsmaskine, plansilo,
varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Ma
skinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SOLVANGVEJ 9, "MOSEGAARD", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362196.
NIELS PEDER MORTENSEN, gårdejer, født den 11.-11.-1948, søn af Karen og Bjergbo
Mortensen, Sædding, gift den 4.-10.-1975 med Hanne Kirstine Pedersen, lærer, født
den 19.-9.-1952, datter af Signe og Ejner Pedersen, Borris. Parret har børnene:
Henrik, født den 23.-2.-1977, Carsten, født den 19.-7.-1978 og Michael, født den
22.-1.-1985.
N.P.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1978
fra sin far. Fra den 1.-3.-1973 og til overtagelsen blev gården drevet som I/S,
nuværende ejer er 4. generation.
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1.200.000. Areal 42,3 ha., heraf
tilkøbt 15 ha. og der er forpag
tet 8,8 ha.
Stuehuset er opført 1934 og lø
bende moderniseret, kostald og
lade er opført 1923, ungdyrstald
1973 og maskinhus 1978, der er
indendørs køresilo og gylletanke.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 48 årskøer, 62 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrø
de er raps. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

STAUNINGVEJ 4, "GANERGÅRD", GA
NER, 6900 SKJERN, tlf. 97-351825.
AKSEL OSTERSEN, gårdejer, født den
14.-1.-1944, søn af Mariane og Jens Pe
der Ostersen, Ganer, gift den 29.-7.-1977
med Birgit Mogensen, født d. 21.-2.1946, datter af Karen og Sigfred Mo
gensen, Grindsted. Parret har sønnen
Klaus, født den 12.-9.-1982.
A.O. overtog gården den 1.-5.-1974 fra
sin far, nuværende ejer er 4. generation
på gården, som kom i slægtens eje
omkring 1880.
Areal 86 ha., heraf tilkøbt 32 ha., der er 4 ha. skov, mose og lignende.
Stuehuset er genopbygget i 1925 efter en brand og senere restaureret, kostalden fra
1925 er ombygget til svinestald i 1977, svinestalde er opført 1978 og 1979, lade 1925
og maskinhus 1978. Gården drives med en svineproduktion på 140 årssøer, der sælges
ca. 1.800 slagtesvin og 1.000 avlsdyr årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kar
tofler, raps, ærter og frø. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg,
kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. På gården er 2 faste medhjælpere.
STAUNINGVEJ 5, "SMEDEGÅRD",
6900 SKJERN, tlf. 97-351147.
KRISTIAN KJÆRGAARD, gård
ejer, født den 1.-5.-1936, søn af
Jenny og Mikkel Kjærgaard, Ma
rup, gift den 12.-11.-1966 med
Elly Jørgensen, sygehjælper, født
den 11.-7.-1943, datter af Jenny
og Richardt Jørgensen, Holme-Olstrup. Parret har børnene: Lis
beth, født den 6.-12.-1967, Pe
ter, født den 5.-2.-1970, Jette,
født den 5.-10.-1971 og Jens, født den 17.-6.-1977.
K.K. har været på Haslev Landbrugsskole og er kredsrepræsentant i MD-Food. Han
overtog gården den 1.-11.-1966 fra Kirstine og Jens Smedegård Mortensen, sidst
nævnte var formand for lodsejerudvalget, da man afvandede Skjern Ådalen. Gården
har været i slægtens eje fra før 1703, nuværende ejer er 12. generation.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og der er forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende restaureret, kostald opført 1956, ungdyrstald
1972, svinestalden fra 1900 er ombygget til kvægstald, lade opført omkring 1900, ma
skinhus 1972 og der er køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer,
48 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær-

-511ter, raps og korn. Der er 2 traktorer, halvpart i mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
kornsilo, varm lufts tørreri og andele i Skjern Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
lidt af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.

STAUNINGVEJ 6, "GANER BRO", GA
NER, 6900 SKJERN, tlf. 97-351637.
ANNE LISE THOMSEN, dyrlæge, født
den 29.-6.-1932, datter af Ellen og
Christian Henrik Biering, København.
A.L.T. overtog gården i december 1985
fra Alma Jensen.
Areal 11,2 ha.
Stuehuset er af ældre dato, staldene er
sammenbygget og er ombygget flere
gange, desuden er der maskinhus. Går
dens besætning er på 15 moderfår, lidt
bi- og fjerkræavl. Planteproduktionens
salgsafgrøder er korn, ærter og græs til pillefabrik. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
STAUNINGVEJ 11, "KRAGSIGGÅRD", GANER, 6900 SKJERN,
tlf. 97-351032.
KRESTEN MUNK, gårdejer, født
den 16.-8.-1939, søn af Laura og
Holger Munk, Esbjerg, gift den
12.-12.-1964 med Ingrid Dammark,
født den 10.-4.-1944, datter af
Astrid og Niels Dammark, Varde.
Parret har børnene: Lisbeth, født
den 18.-1.-1966, Anette, født den
12.-11.-1969 og Kirsten, født den
26.-8.-1977.
K.M. er arbejdsfordeler ved husbondafløsning i Skjern og Egvad kommuner, han har
været på Korinth Landbrugsskole og han overtog gården den 15.-10.-1964 fra Meta
Miltersen, denne slægt ejede gården gennem flere generationer.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 27 ha., der er bortforpagtet 3,5
ha.
Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1974, avlsbygningerne nedbrændte i 1909, hvor
laden blev opført, kostald 1960, staklade 1955, maskinhus 1974 og der er køresilo.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, korn og
fabrikskartofler. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
STAUNINGVEJ 12, "GANER
OVERGÅRD", GANER, 6900
SKJERN, tlf. 97-350943.
LYKKE THORLUND JENSEN,
gårdejer, født den 26.-5.-1938,
søn af Ellen og Ejner Jensen,
Ølgod, gift den 2.-2.-1964 med
Inga Jørgensen, født den 12.-12.1936, datter af Signe og Frands
Jørgensen, Hjerting. Parret har
børnene: Jesper, født d. 15.-9.1971 og Henrik, født den 14.-4.1975.
L.T.J. er lokal konsulent ved
Top-Danmark, han har været på
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Gråsten Landbrugsskole, er formand for Ringkøbing - Skjern Læplantningsforening,
formand for læplantningslauget for Skjern-Vest, menighedsrådsmedlem ved Skjern
Kirke og skolenævnsmedlem. Han overtog gården den 15.-11.-1963 fra Viggo Tang
Pedersen. Gården hed oprindelig "Stundsig" og var tidligere placeret syd for Stauningvej, den blev flyttet i 1933.
Areal 67 ha., heraf tilkøbt 41 ha. og der lejet 6 ha.
Stuehuset er opført 1933 og udvidet 1978 og derefter løbende moderniseret, kostalden
fra 1933 benyttes nu til andre formål, kostalden fra 1967 er udvidet i 1970, lade
opført 1933, maskinhus 1989 og der er indendørs køresilo samt gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 60 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet
race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og korn. Der er 5
traktorer, 2 vandingsmaskiner, plansilo, tårnsilo, varm og kold lufts tørreri halmfyr
samt andele i et vindmøllelaug. Maskinstation bruges til høst.
STAUNINGVEJ 15, GANER,
6900 SKJERN, tlf. 97-350732.
HARALD PAGARD NIELSEN,
gårdejer, født den 15.-6.-1925,
søn af Kirsten Marie og Holden
Nielsen, Ganer, gift den 22.-10.1954 med Ketty Laursen, født d.
23.- 1.-1932, datter af Johanne
og Kristian Laursen, Dejbjerg.
Parret har børnene: Niels, født
den 12.-5.-1958 og Hanne Marie,
født den 7.-4.-1961.
H.P.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-4.-1981
fra Gunner Gunnersen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32 ha., der er bortforpagtet 26 ha. til en søn.
Stuehuset er opført 1907/8 og restaureret 1987, kostald, svinestald og lade er fra
1968. Gårdens besætning er på 10 ammekøer og 7 slagtekalve af blandet race, desuden
er der 21 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er kartofler. På gården er der
en mindre maskinpark samt kornsilo, kold lufts tørreri og andele i Skjern Vindmølle
laug.

STAUNINGVEJ 16, "KORSGAARD",
GANER, 6900 SKJERN, tlf. 97350155.
AXEL THOMSEN, gårdejer, født
den 21.-6.-1923, søn af Jensine
og Kr. Thomsen, Ganer, gift den
11.-12.-1954 med Kirstine (Dinne) Andersen, født den 29.-7.-1928,
datter af Karen Marie og Marius
Andersen, Sdr. Vium. Parret har
børnene: Kristian, født den 13.3.-1958 og Jens Marius, født den
21.-3.-1960.
A.T. forpagtede gården i januar 1947 og overtog den i januar 1952 fra sin far, som
købte den i 1900. Gården kan føres tilbage til omkring 1300-tallet, der har tidligere
været købmandshandel på stedet.
Ejendomsskyld 2.110.000. Areal 85 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført 1971, kostald og kalvestald 1957/58, svinestald 1952, lade 1957/58,
maskinhus 1968/69 og der er gylletank. Gården drives med en ammekobesætning på 14
ammekøer + opdræt. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, frø, korn
og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, varm og
kold lufts tørreri samt anlæg til opvarmning af stuehuset med staldvarme. Maskinsta
tion bruges til lidt af markarbejdet og der er sæsonhjælp.
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STAUNINGVEJ 18, "KNUDEGAARD",
GANER, 6900 SKJERN, tlf. 97-353849.
NIELS HOLDEN NIELSEN, gårdejer,
født den 12.-5.-1958, søn af Ketty og
Harald Pagaard Nielsen, Ganer, bor
sammen med Ellen Madsen, sygeplejer
ske, født den 3.-2.-1963, datter af In
geborg og Ejner Madsen, Gammelsogn.
N.H.N. har været på Borris og Riber
Kjærgård landbrugsskoler, han er i be
styrelsen for Skjern Vindmøllelaug og i
bestyrelsen for Kontrolforeningen. Han
overtog gården den 1.-7.-1987 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården,
som kom i slægtens eje i 1915.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 55 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1896 og løbende moderniseret, kostald opført 1961, ungdyrstald
1977, laden fra 1896 er moderniseret i 1980, maskinhuse opført 1970 og 1980, der er
udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer,
55 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo,
kold lufts tørreri, der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er andele
i Skjern Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
STAUNINGVEJ 22, "RAHBÆKGÅRD", 6900 SKJERN, tlf. 97351420.
FRANDS OLE SØRENSEN, gård
ejer, født den 2.-3.-1952, søn af
Kristine og Knud Sørensen, Bre
dal, gift den 22.-6.-1985 med
Inge Alette Jørgensen, gårdejer,
født den 28.-7.-1952, datter af
Lissy og Børge Jørgensen, Hunde
sted. Parret har børnene: Rasmus,
født den 18.-8.-1973, Christopher,
født den 10.-11.-1980 og' Sonja,
født den 10.-9.-1987.
F.O.S. har været på Beder Gartnerskole. Han overtog gården den 15.-12.-1989 fra
Henning Skovbjerg. Gården hed oprindelig "Rakbæk", men den har fra 1590 til 1972
været i Rahbæk Sørensen slægtens eje og kaldes nu "Rahbækgård", den kan føres til
bage til 1482. Gården brændte i 1913 og 1969.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 114 ha.
Stuehuset er opført 1913 og løbende restaureret, kostald opført 1969 og renoveret i
1990 og nu indrettet til kødkvæg, lade opført 1969 og maskinhus 1965. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er korn og frø. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, 1 rendegraver, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt kombifyr.
STAUNINGVEJ 23, "BJERREGÅRD", STAUNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-369280.
JENS CHRISTIAN OSTERSEN,
gårdejer, født den 25.-2.-1954,
søn af Marie og Holger Oster
sen, Stauning, gift d. 27.-8.-1977
med Grethe Steffensen, født den
21.-4.-1954, datter af Karen og
Søren Steffensen, Hedeby. Parret
har børenen: Maja, født den 16.5.-1979, Jeppe, født den 4.-2.-
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1981, Jonas, født den 22.-5.-1986 og Laura, født den 7.-3.-1988.
J.C.O. har været på Borris og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-8.-1977 fra sin far. Gården eksisterede i 1787, den nuværende ejers slægt købte den
i 1921 og det er nu 3. generation. "Øster Bjerregård" er udstykket fra gården i 1860
og jorden er tilbagekøbt i 1983.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 80 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 5 ha. skov.
Stuehuset er opført 1887 og senere ombygget flere gangen, en del af husets mure er
stadig af ler, kostalden fra 1927 er ombygget til svinestald i 1976, hvor der også blev
bygget farestald, klimastald opført 1979, slagtesvinestald 1988, halmhus 1984, lade
1928 og maskinhus 1981, desuden er der gylletank. Gården drives med en svineproduk
tion på 175 årssøer, der sælges ca. 2.000 smågrise og 1.600 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fabrikskartofler. Der er 2 traktorer,
andel i mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, 2 plansiloer, kold og varm lufts tørreri samt
halmfyr. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og der er 1 medhjælper.
STAUNINGVEJ 30, "ØSTERGÅRD", LANGKJÆR, 6900 SKJERN, tlf. 97-369142.
GUNNAR AARUP, gårdejer, født den 21.-12.-1940, søn af Rigmor og Ejvind Aarup,
Bøgholt, gift den 9.-11.-1968 med Erna Korsholm, født den 2.-8.-1945, datter af
Maren og Alfred Korsholm, Nørhede. Parret har børnene: Anette, født den 9.-9.-1971,
Poul, født den 29.-11.-1975 og Hanne, født den 30.-3.-1979.
G.AA. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Brande
Kartoffelmelsfabrik og kontakt mellem skole og landbrug. Han overtog gården den
8.-5.-1968 fra Kristian Østergaard.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 88 ha., heraf tilkøbt 35 ha., der er 7 ha. skov og lig
nende. Desuden er der forpagtet 7 ha.
Stuehuset er opført 1934 og løbende moderniseret, svinestalden fra 1933 er ombygget
til udleveringsrum, svinestalde er opført 1983 og 1984, laden fra 1900 er ombygget til
lade og maskinhus, maskinhuset er opført 1975 og der er gylletank og gastæt silo. Går
den drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.500 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps, frø og korn. Der er
2 traktorer, andel i mejetærsker, 2 vandingsmaskiner og der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STAUNINGVEJ 32, LANG
KJÆR, 6900 SKJERN, tlf.
97-369079.
SØREN MADSEN, gårdejer,
født den 24.-11.-1928, søn
af Maren og Mads Sørensen
Madsen, Langkjær, gift d.
11.-10.-1957 med Karen
Strandbygård
Kjeldsen,
født den 17.-3.-1931, dat
ter af Signe og Anton
Kjeldsen, Stauning. Parret
har børnene: Mads, født den 11.-10.-1959, Ole, født den 30.-11.-1961 og Inger, født
den 15.-3.-1969.
S.M. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1953 fra sin
far. Gården har været i slægtens eje i mere end 250 år.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 20 ha.
Stuehuset er opført 1961 og tilbygget 1972, kostalden fra 1958 er ombygget til svine
stald i 1972/73, svinestalden er ombygget i 1960, lade og maskinhus er fra 1956.
Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter og pillegræs. Der er 2
traktorer, kornsilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
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STAUNINGVEJ 33, SØNDERBY,
6900 SKJERN, tlf. 97-369173.
JENS CHRISTIAN NIELSEN (VASTRUP), gårdejer, født den 19.3.-1929, søn af Marie og Jesper
Christian Nielsen (Vastrup), Søn
derby, bor sammen med Karen
Margrethe Sinnbeck, født den
6.-4.-1937, datter af Marie og
Ejner Christensen, Velling.
J.C.N. overtog gården den 15.2.-1955 fra sin far, nuværende
ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 12 ha. Jorden er delvis bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1925 og løbende restaureret, kostald og lade er af ældre dato og
maskinhuset er fra 1956. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor,
maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STAUNINGVEJ 34, "LUNDGAARD", LANGKJÆR, 6900 SKJERN, tlf. 97-369066.
KJELD LUNDGAARD ANDERSEN, gårdejer, født den 5.-7.-1948, søn af Karen og Fre
derik Andersen, Stauning, gift den 27.-3.-1971 med Alice Birgit Nielsen, født den
30.-4.-1950, datter af Ragna og Harald Nielsen, Sønderby. Parret har børnene: Claus,
født den 19.-10.-1972, John, født den 23.-4.-1974, Karen, født den 4.-10.-1979 og
Karsten, født den 3.-12.-1982.
K.L.A. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Stauning
Tienders Jord og formand for eksportmarkedet i Skjern. Han overtog gården d. 1.-8.1970 fra sin far, som købte den i 1934.
Ejendomsskyld 3.000.000. Areal 109 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er beplantning på 9
ha.
Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret, kostald opført 1982, ungdyrstald 1976,
svinestalden er ombygget til kvægstald i 1978, halmlade opført 1982, lade 1956, ma
skinhus 1977 og der er foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 130 årskøer og 230 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, frø, pillegræs og fremavlskorn. Der er 5 traktorer, 1 vandingsmaskine,
plansilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af
stuehuset. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast fodermester. Gården' drives
sammen med Stauningvej 36 og Sønderbyvej 5.

STAUNINGVEJ 35, BOVSØ, 6900
SKJERN, tlf. 97-369031.
JENS BJERREGÄRD, gårdejer,
født den 16.-10.-1931, søn af
Bodil Kirstine og Marius Bjerregård, Bovsø. J.B. har datteren
Inger Mariane, født den 16.-12.1972.
J.B. er tækkemand. Han overtog
gården omkring 1968 fra sin far,
nuværende ejer er 5. generation.
Areal 39 ha., heraf 4 ha. rørskær
og der er forpagtet 1,5 ha.
Stuehuset er af ældre dato men moderniseret, kostald og svinestald ombygget i 1960,
lade opført 1926 og maskinhus 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps og pillegræs. Der er 2 trakterer, 1 mejetærsker, 1 vandings
maskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri satm halmfyr.
STAUNINGVEJ 36, LANGKJÆR, 6900 SKJERN.
KJELD LUNDGAARD ANDERSEN, gårdejer, omtales under Stauningvej 34.
K.L.A. overtog gården den 1.-9.-1989 fra Kristian Skovbjerg Hansen.
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Gården er ved at blive sammenlagt med Stauningvej 34. Bygningerne på ejendommen
består af stuehus, kostald, svinestald og lade, deres alder er ukendt. Gården drives
sammen med Stauningvej 34 og Sønderbyvej 5.
STAUNINGVEJ 38, "VESTERGÅRD", LANGKJÆR, 6900 SKJERN, tlf. 97-369057.
AAGE VESTERGAARD, gårdejer, født den 16.-4.-1926, søn af Thora Marie og Kristian
Nielsen Vestergaard, Langkjær, gift den 13.-7.-1963 med Kamma Nielsen, født den
22.-1.-1934, datter af Maren og Anders Christian Smed Nielsen, Bedsted.
AA.V. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1958 fra sin mor,
nuværende ejer er 9. generation på gården, man ved med sikkerhed, at den eksisterede
i 1700-tallet.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 55,3 ha.
Stuehuset er opført 1848 og løbende restaureret, kostalden er fra 1960, svinestalden
fra 1925 er senere moderniseret, staklade opført 1974, lade 1888 og senere modernise
ret, og maskinhuset er fra 1974. Gården drives i dag udelukkende med planteprodukti
on bestående af ærter, raps, kartofler til fabrik, pillegræs og korn. Der er 2 traktorer,
tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til høst.
STAUNINGVEJ 47, "PROVST
GÅRD", ØSTERBY, 6900 SKJERN,
tlf. 97-369016.
HOLGER SØRENSEN, gårdejer,
født den 21.-10.-1927, søn af
Marie og Søren Peder Sørensen,
Rindum, gift den 22.-1.-1955
med Vera Jørgensen, født den
3.-11.- 1932, datter af Anna og
Andreas Jørgensen, Houstrup.
Parret har børnene: Bruno, født
den 25.-4.- 1956, Marianne, født
den 21.-2.- 1958, Solveig, født
den 12.-12.- 1959 og Verner,
født den 15.-8.- 1965.
H.S. har tidligere været tagrørshøster, men arbejder nu på tekstilfabrik og han er i
repræsentantskabet for RAH. Han overtog gården den 29.-11.-1954 fra Jens Kr. Kri
stensen. Gården stammer fra ca. 1814.
Ejendomskyld 825.000. Areal 27 ha., heraf 5 ha. rørskær og eng.
Stuehuset er opført omkring 1814 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade
er opført 1896. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps,
byg, rug og havre. Der er 1 traktor, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
STAUNINGVEJ 49, ØSTERBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-369047.
SØREN CHRISTIAN ANDERSEN, mink
farmer, født den 1.-3.-1957, søn af Dag
mar og Hans Andersen, Østerby, gift d.
21.-1.-1984 med Ulla Gravgaard, mink
farmer, født den 2.-6.-1959, datter af
Minna og Ove Gravgaard, Lem. Parret
har sønnen Peter, født den 8.-3.-1985.
S.C.A. har været på Riber Kjærgård
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for
Husmændenes Landbrugscenter. Han
overtog gården i december 1982 fra sine forældre. Gården kan føres tilbage til 1740.
Areal 53 ha., heraf tilkøbt 10 ha. og der er forpagtet 7 ha.
Gården nedbrændte i august 1988 og genopført med stuehus, pelseri, lade og maskin
hus i 1989, minkhallerne er bygget 1980-1989, da S.C.A. startede minkfarm. Gården
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drives som minkfarm med en bestand på 1.400 tæver. Planteproduktionens salgsafgrø
der er korn, frø og raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold
lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges til høst og der er 1 skoledreng til
hjælp.
STAUNINGVEJ 50, "GADE",
BOVSØ, 6900 SKJERN, tlf.
97-369161.
IVAN HOLM, gårdejer, født den
5.-7.-1962, søn af Ellen og Svend
Holm, Stauning, gift den 1.-10.1988 med Marianne Husted, syer
ske, født den 17.-3.-1967, datter
af Eva og Kristian Husted, Vide
bæk. Parret har datteren Susan
ne, født den 12.-8.-1989.
I.H. er tømrer. Han overtog går
den den 1.-8.-1986 fra Arne
Jespersen. Den kan føres tilbage til 1600tallet.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 19 ha., der er frasolgt 3 ha., der er 9 ha. skov og
rørskær, tilplantet 1,5 ha. med graner og fyr. 3,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret 1986, svinestalden fra 1864 er flere gange
restaureret og maskinhuset er fra 1989. Gården drives udelukkende med planteproduk
tion bestående af korn og raps. Der er 1 traktor, maskinparken fra forældrenes gård
benyttes, desuden er der fastbrændselsfyr og andele i Ulfkjær Vindmøllelaug. Maskin
station bruges til høst.
STAUNINGVEJ 70, "MEJLBYGÅRD", MEJLBY, 6900 SKJERN.
KRISTIAN ASTRUP, gårdejer,
omtales under Mejlbyvej 5.
K.A. overtog gården den 22.-7.1986 fra Knud Håhr.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
65 ha., heraf 5 ha. skov.
Gården er genopbygget i 1930
efter en brand, den består af i
dag af et stuehus, kostald og
svinestald fra 1930, staklade og
lade fra 1967 og maskinhus 1950.
På gården er der halmfyr. Den drives sammen med Mejlbyvej 5.

STAUNINGVEJ 74, "HALBYGÅRD", HALBY, 6900 SKJERN,
tlf. 97-369154.
STIG WIBERG, gårdejer, født
den 22.-1.-1929, søn af Else og
Johannes Wiberg, Sengeløse, gift
den 18.-4.-1959 med Kirsten Iver
sen, født den 1.-10.-1936, datter
af Mette og Axel Iversen, Von
sild. Parret har børnene: Jette,
født den 5.-1.-1960, Peter, født
den 14.-4.-1963 og Steen, født
den 20.-5.-1965.
S.W. overtog gården den 1.-1.-1967 fra Erik Friis. Den kan føres tilbage til omkring
1780.
Areal 74 ha. og der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført omkring 1780, tilbygget 1970 og derefter løbende moderniseret,
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kende med planteproduktion bestående af raps, ærter, frøgræs, korn og pillegræs. Der
er 3 traktorer, 1 rørvandingsanlæg, plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.

STAUNINGVEJ 76, "SMEDEGÅRD",
HALBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-369148.
VAGN FØRRISDAHL, gårdejer, født
den 13.-6.-1936, søn af Johanne og
Aage Forrisdahl, Flynder, gift den 24.11.-1962 med Margrethe Smedegaard
Nielsen, husassistent, født den 11.-2.1943, datter af Petra og Niels Smed
Nielsen, Halby. Parret'har børnene: Ni
els Aage, født den 9.-3.-1963, Anne
Mette, født den 13.-5.-1964, Jytte,
født den 10.-6.-1965, Henning, født
den 23.-10.-1967 og Lars, født den 22.-5.-1973.
V.F. overtog gården den 1.-11.-1962 fra sin svingerfar. Gården kom i slægtens eje
omkring 1880, den daværende ejer havde smedeforretning på stedet.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er frasolgt 4,4 ha. til
sommerhuse. Desuden er der lejet 22 ha.
Stuehuset er antagelig opført før 1800 og løbende moderniseret, svinestalden er i 1974
ombygget til beboelse og værksted, lade og maskinhus opført 1983. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af raps, græsfrø, ærter, løg, kartofler og
korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, 1 skårlægger, plansilo,
varm og kold lufts tørreri.

STAUNINGVEJ 78, "VESTER
HALBYGÅRD", HALBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-369144.
NICOLAI MEIER IVERSEN, gård
ejer, født den 18.-10.-1924, søn
af Cecilie og Niels Iversen, Hal
by, gift den 15.-11.-1953 med An
na Marie Pedersen, født den 9.11.-1926, datter af Maren og
Jens Andreas Pedersen, Viksø.
Parret har børnene: Niels Erik,
født den 23.-1.-1956, Jens Jørn,
født den 4.-1.-1959 og Kim, født den 6.-6.-1963.
N.M.I. overtog en del af gården i 1952 sammen med Bent Iversen, de fik den fra Ce
cilie Iversen. N.M.I. blev eneejer af gården i 1985, nuværende ejer er 3. generation.
Den er mere end 200 år gammel.
Areal 73 ha., heraf 20 ha. rørskær og fjord.
Stuehusets alder er ukendt, men løbende ombygget og moderniseret, kostald og he
stestald er opført 1928, sidstnævnt er ombygget til svinestald, maskinhus opført 1975,
desuden er der en lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
ærter, raps, korn, græsfrø og pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van
dingsmaskine, plansilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del
af markarbejdet.

STENSBOVEJ 1, "LILLE FASTERGÅRD", FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97-364123.
JENS AAS MADSEN, gårdejer, født den 28.-9.-1934, søn af Thora og Mads Søndergaard Madsen, Faster, gift den 27.-5.-1961 med Karen Christensen, født den
1.-4.-1940, datter af Kirstine og Laurids Christensen, Nr. Vium. Parret har børnene:
Jørgen, født den 19.-9.-1962, Annette, født den 9.-12.-1964 og Karsten, født den
27.-8.-1970.
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Jens AA. Madsen har været på
Borris Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-6.-1961 fra sin
far, nuværende ejer er 4. genera
tion på gården, som blev udstyk
ket fra "Fastergård" i 1843, den
kom i slægtens eje i 1883.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal
33 ha., heraf 5,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1900 og lø
bende vedligeholdt, kostalden fra
1950 er senere moderniseret, svinestalden fra 1930 er ombygget
til ungdyrstald i 1983, lade 1895 og maskinhus 1976, desuden er der udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 44 årskøer og 40 ungdyr af
racerne SDM og RDM. Der er 2 traktorer og 1 vandigsmaskine. Maskinstation bruges
til høst og der er 1 deltids medhjælper.
STENSBOVEJ 5, "KÆRGÅRD", ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364031.
NIELS CHRISTIAN VESTERGAARD,
gårdejer, født den 28.-12.-1948,
søn af Ninna og Johan Vestergaard, Astrup.
N.C.V. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den i sommeren 1980 fra sin far,
nuværende ejer er 5. generation
på gården, som blev udflyttet fra
"Fastergård" i 1867.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 16,6 ha.
Stuehuset er opført 1954 og løbende vedligeholdt, kostald og lade er opført 1936 og
maskinhus 1985. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer og 25 ungdyr af
racen SDM. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENSBOVEJ 7, "ENGVANG", ASTRUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-364032.
CHRISTIAN JENSEN, gårdejer, født
den 22.-7.-1945, søn af Emma og Mads
Christian Jensen, Astrup, gift den 15.7.-1967 med Margit Ladekjær, født den
19.-11.-1942, datter af Johanne og
Jens Elvig Ladekjær, Bølling. Parret
har børnene: Jette Irene, født den
27.-5.-1964, Hanne, født d. 4.-4.-1969,
Lisbeth, født d. 12.-4.-1970, Mads
Christian, født d. 3.-2.-1974 og Kir
sten, født den 12.-3.-1982.
C.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarm
Egnens Landboforening. Han fik halvpart i gården den 1.-7.-1967 og overtog hele
gården den 1.-9.-1979 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation på gården, som blev
udflyttet fra "Astrupgård" i 1859 til den nuværende ejers oldefar.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 32 ha. og der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende vedligeholdt, kostald og lade er opført 1977,
svinestald 1934, maskinhus 1984, der er indendørs køresilo, gastæt silo og gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 45 årskøer, 43 ungdyr
og 27 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 15 årssøer, der produceres
ca. 300 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3
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af stuehuset. På gården er 1 fast medhjælper.

STENSIGVEJ 3, "VESTERGÅRD",
STENSIG, 6900 SKJERN, tlf. 97362094.
SØREN VILLSEN, gårdejer, født
den 23.-9.-1936, søn af Ajna og
Aage Villsen, Stensig.
S.V. har været på Lægård og
Riber Kjærgård landbrugsskoler.
Han overtog gården den 1.-4.1964 fra sin far. Gården blev ud
stykket fra Stensigvej’8 i 1927.
Ejendomsskyld 825.000. Areal
15,3 ha., heraf 1,2 ha. mose.
Stuehuset er opført 1927 og løbende vedligeholdt, avlsbygningerne nedbrændte i 1960
og blev genopført med kostald og lade, maskinhuset er fra 1961, desuden er der gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 27 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
STENSIGVEJ 4, "AVLSCENTER
STENSIG",
SÆDDING,
6900
SKJERN, tlf. 97-362197.
HENNING HVID, gårdejer, født
den 13.-9.-1943, søn af Kirsine
og Peder Hvid, Sædding, gift den
24.-9.-1966 med Anne Marie Han
sen, født den 15.-8.-1947, datter
af Ingrid og Thorvald Hansen,
Rårup. Parret har børnene: Git
te, født den 13.-2.-1967, Hanne,
født den 23.-2.-1971 og Lars,
født den 15.-4.-1975.
H.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1972 fra
sin far. Gården er udstykket fra "Hanninggård" omkring 1930.
Areal 30 ha., heraf tilkøbt 5 ha.
Stuehuset er opført 1930 og moderniseret 1977, avlsbygningerne nedbrændte delvis i
1986 og svinestaldene blev genopbygget, maskinhus er fra 1987. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise, 600 avlssvin og 200
slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og andel i vandingsmaskine.
Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

STENSIGVEJ 8, "NR. STENSIG",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362181.
GUNNAR CLAUSAGER SØREN
SEN, gårdejer, født den 7.-2.1938, søn af Margrethe og Jens
Christian Sørensen, Sædding, gift
den 13.-7.-1961 med Ingelise Ni
elsen, tilsynsførende ved hjemme
hjælpen, født den 26.-5.-1941,
datter af Johanne og Jens Niel
sen, Sdr. Grene. Parret har bør
nene: Carsten, født den 12.-12.1962 og død den 11.-5.-1985,
Christian, født den 26.-2.-1966 og Claus, født den 29.-8.-1970.
G.C.S. er ansat ved Arinco og har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog
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i slægtens eje omkring 1890. Gården fik sin nuværende placering i 1851.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1908 og løbende moderniseret, kostald og svinestald fra 1882 er
senere moderniseret, lade opført 1882 og maskinhus 1975. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af raps, ærter, korn og græs. Der er 1 traktor, ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

STENSÆDEVEJ 1, "STENSÆDE",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362036.
MADS CLAUSAGER, gårdejer,
født den 1.-3.-1916, søn af Met
te og Anders Stengård Clausager, gift den 14.-9.-1951 med
Ruth Pagh, børnehaveleder, født
den 28.-6.-1923, datter af Dag
mar og Aage Pagh, Hoven. Par
ret har børnene: Karin Mette,
født den 13.-2.-1954 og Eva,
født den 19.-4.-1959.
M.C. har været på Vejlby Landbrugsskole. Han overtog gården i november 1946 fra sin
far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev bygget af bedstefaderen i
1862.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 30 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1873 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1954, svinestald 1955,
lade 1941 og maskinhuse 1964 og 1980. Gårdens besætning er på 25 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og raps. Der er 2 traktorer,
andel i mejetærsker, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
STENSÆDEVEJ 2, "HØJTOFT", 6900 SKJERN, tlf. 97-362330.
NIELS CHRISTIAN ULRIKSEN, gårdejer, født den 2.-3.-1954, søn af Martha og Hans
Ulriksen, Sædding, gift den 28.-6.-1975 med Ella Sand Østergård, køkkenassistent, født
den 8.-1.-1956, datter af Anna og Peder Sand Østergård, Sædding. Parret har børnene:
Lars, født den 25.-10.-1976, Ulrikke, født den 28.-1.-1979, Anders, født d. 23.-11.1983 og Anna, født den 29.-7.-1989.
N.C.U. er VVS og oliefyrsmontør. Han overtog gården i juni 1983 fra Anders Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 16 ha., heraf 2,5 ha. eng. Desuden er der forpagtet 16
ha.
Stuehuset er opført 1918 og restaureret flere gange, svinestald og lade er opført 1978
og maskinhus 1985. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 600 stk. årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, frø, hvede og rug. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo, varm og kold lufts tørreri, halmfyr og anparter i Pedersborg
Vindmøllelaug.

STENSÆDEVEJ 6, SÆDDING,
6900 SKJERN, tlf. 97-362129.
PETER SAND ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 2.-12.-1916,
søn af Anna og Mads Fastergaard
Østergaard, Klokmose, gift den
10.-12.-1942 med Anna Petrea
Jensen, født den 3.-3.-1921, dat
ter af Marie og Niels Erik Jen
sen, Ejstrup. Parret har børnene:
Anne Marie, født den 2.-1.-1944,
Vera, født den 3.-3.-1947 og El
la, født den 8.-1.-1956.
P.S.Ø. overtog gården den 10.-11.-1942 fra Søren M. Sørensen. Den er udstykket fra
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Areal 17 ha., heraf 2 ha. eng. Jorden er udlejet til en svigersøn.
Stuehuset er opført 1924 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1924 er udvidet i
1956, svinestald opført 1924 og lade 1950.
SÆDDINGHEDEVEJ 2, "ØSTER
VANG", SÆDDING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362247.
HANS JØRGEN HANSEN, gård
ejer, født den 7.-10.-1941, søn
af Maja og Carl Hansen, Foersum, gift den 11.-11.-1967 med
Sigrid Marie Hansen, sygeplejer
ske, født den 21.-7.-1943, datter
af Kirstine og Sigurd Hansen,
Ljørslev. Parret har sønnen Jens
Henrik, født den 5.-2.-1972.
H.J.H. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han er i Menighedsrådet ved Sædding Kirke og overtog gården i sep
tember 1967 fra Niels Arne Nielsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført 1958 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1968, ungdyrstald
1985, svinestalden er moderniseret i 1969, lade 1968 og maskinhus 1983, desuden er
der udendørs køresilo. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
hvede og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
SÆDDINGHEDEVEJ 5, SÆDDING, 6900 SKJERN.
EJLER BECH JENSEN, gårdejer, omtales under Grenevej 8.
E.B.J. overtog gården den 1.-3.-1973 fra Jens Pedersen.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 23 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1930, kostald, svinestald og lade er fra ca. 1930. Gården
drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, græsfrø, byg og
hvede. Gården drives med maskinerne fra Grenevej 8.
SÆDDINGVEJ 4, "HØJGÅRD",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97- 362163.
CHRISTIAN BYSKOV, gårdejer,
født den 11.-6.-1939, søn af An
na og Knud Byskov, Mejrup, gift
den 21.-11.-1964 med Aase Pe
dersen, født den 24.-8.-1942,
datter af Ane Kirstine og Johan
nes Pedersen, Abildå. Parret har
børnene: Bent, født den 19.-7.-1967
og Inge, født den 5.-6.-1971.
C.B. har været på Lægård Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra Niels Barde Kirkegård. Den opstod
omkring 1860.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 17,5 ha., der er 2 ha. eng og der er forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført ført 1900 og løbende moderniseret, kostalde opført 1952 og 1975,
lade 1952, maskinhus 1977 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 26 årskøer, 26 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer og der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til høst.

SÆDDINGVEJ 5, "AARUPGÄRD", HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368040.
ERNST ØSTERGAARD, gårdejer, født den 9.-9.-1948, søn af Mette Kathrine og Peder
Østergaard, Hanning, bor sammen med Lis Buchholtz, sygehjælper, født d. 12.-2.1955, datter af Maria og Niels Buchholtz, Herning. Parret har børnene: Kathrine,
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ne, født den 28.-12.-1988.
Ernst Østergaard har været på
Gråsten Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-7.-1975
fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal
48,5 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha.,
der er 3 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring
1880 og løbende moderniseret,
kostalde er opført 1880 og 1940
og ombygget til svinestald i 1975, svinestalden fra 1978 er ombygget i 1986, lade
opført 1880 og senere restaureret, maskinhus opført 1989 og der er foderhus, gastæt
silo og gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 110 årssøer, der sælges ca.
400 smågrise og 2.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter og pillegræs. Der er 3 traktorer, plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Maskinstation bruges til høst.

SÆDDINGVEJ 7, HANNING, 6900
SKJERN, tlf. 97-368039.
HANS HINDBO THØSTESEN,
gårdejer, født den 18.-6.-1919,
søn af Kathrine og Jens Falk
Thøstesen, gift den 10.-2.-1956
med Metha Vyff Lauridsen, født
den 10.-2.- 1922, datter af Anna
og Søren Jørgen Eg Lauridsen,
Grindsted. Parret har børnene:
Anne Mette, født den 7.-12.-1956,
Birthe, født den 6.-2.-1958, Sø
ren, født den 7.-11.-1959, Inger
Kathrine, født den 23.-11.-1961 og Jens, født den 18.-5.-1963.
H.H.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 23.-9.-1952
fra Jens Leding Jensen. Gården er udstykket fra "Årupgård".
Ejendomsskyld 680.000. Areal 16,3 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha., der er 2,2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1930 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er opført
1930. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 4 ungdyr og 6 slagtekalve
af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer og korn
silo. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
SÆDDINGVEJ 13, "STENSGÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362124.
ESKE ALKJÆRSIG VILLADSEN, gårdejer, født den 5.-8.-1952, søn af Jenny og Viggo
Villadsen, Rækker Mølle, gift den 19.-7.-1975 med Birgit Korsgård Hansen, sygehjæl
per, født den 29.-4.-1955, datter af Anna og Niels Hansen, Stenderup. Parret har
børnene: Malene, født den 30.-9.-1978, Michael, født den 12.-7.-1980, Jenny, født den
8.-11.-1984 og Christian, født den 14.-7.-1986.
E.A.V. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er kasserer i Skjern-Tarm Egnens
Landboforening og bestyrelsesmedlem i Rækker Mølle Vandværk. Han overtog gården
den 1.-6.-1978 frå sin far. Gården fik sin nuværende placering i 1959.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 32 ha. og der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1959 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1959 og 1978,
svinestald og lade 1959, maskinhus 1986 og der er gylletank og udendørs køresilo.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter og hvede. Der er 4 traktorer, 1 vandingsmaskine og
kornsilo. Maskinstation bruges til høst og der er 1 fast medhjælper.
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HANS JØRGEN TRANBJERG MØLLER JØRGENSEN, gårdejer, født den 13.-8.-1942,
søn af Meta og Magnus Møller Jørgensen, Sædding, gift den 1.-8.-1969 med Inge
Elsebeth Sørensen, fru, født den 29.-4.-1949, datter af Hanne og Peter Sørensen,
Skjern. Parret har børnene: John, født den 29.-7.-1971, Flemming, født d. 19.-2.1973, Jakob, født den 12.-11.-1975 og Nina, født den 15.-1.-1977.
H.J.T.M.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i juni 1966
fra sin far.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18 ha., der er frasolgt 1 ha. og lejet 3,3 ha.
Stuehuset er opført omkring 1840 og løbende moderniseret, kostald og lade er opført
1963, laden er ombygget til spaltestald i 1979, svinestald opført 1983, foderhus 1963
og maskinhus 1980. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 20 ungdyr og
12 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 400 slagtesvin årligt. Der er 2
traktorer, maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SÆDDINGVEJ 20, "KIRKEHUS", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362083.
REGNAR JØRGENSEN, gårdejer, født den 11.-2.-1915, søn af Kathrine og Jørgen
Jørgensen, Ribe, gift den 26.-5.-1940 med Kirsten Marie Bank, født den 26.-3.-1910,
datter af Sidsel og Jørgen Bank, Vodskov. Parret har børnene: Ellen Margrete, født
den 23.-5.-1941, Folmer, født den 3.-5.-1944 og Birgith, født den 4.-12.-1949.
R.J. overtog gården den 1.-9.-1945 fra Tobias Højgård.
Areal 9 ha., der er frasolgt 9 ha., 2,7 ha. er skov. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført 1928, kostald, svinestald og lade 1916, laden er udvidet i 1953.
Der er 1 traktor.
SÆDDINGVEJ 21, "GRIMSTRUPGÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362361.
SØREN VESTERGÅRD ANDER
SEN, chauffør og landmand, født
den 20.-10.-1948, søn af Emma
og Anders Vestergård Andersen,
Sædding, gift den 8.-11.-1969
med Karen Marie Bubel, syge
hjælper, født den 7.-4.-1950,
datter af Gerda og Valter Bubel,
Astrup. Parret har børnene: In
ge-Lisbeth, født d. 15.-8.-1973, Anders, født den 12.-7.-1975, Martin, født den
12.-3.-1979 og Thomas, født den 22.-6.-1984.
S.V.A. overtog gården den 1.-5.-1978 fra sin far, det er en gammel slægtsgård.
Areal 16,5 ha.
Stuehuset er formentlig opført 1860, det er moderniseret flere gange, kostald,
svinestald og lade er moderniseret i 1960 og maskinhuset er fra 1982. Gården drives
udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og halmfyr.

SÆDDINGVEJ 22, "NY KIRKE
GÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362308.
NIELS ANDREAS NIELSEN, gård
ejer, født den 21.-2.-1950, søn af
Anne Marie og Sigvald Nielsen,
Videbæk, gift d. 29.-6.-1974 med
Karen Margrethe Jørgensen, advo
katsekretær, født d. 15.-12.-1952,
datter af Marie og Vagn Jørgen
sen, Spjald. Parret har børnene:
Lone, født d. 25.-7.-1975 og
Anette, født den 6.-4.-1978.
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1974 fra Frank Ejlersen. Gården er udstykket fra "Vester Kirkegård" i 1900.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende moderniseret, kostalde er opført 1900 og 1952 og
senere moderniseret, løsdriftstald opført 1978, lade 1900 og senere moderniseret, ma
skinhus opført 1972, foderlade 1985 og der er gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 60 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet og der er 1 skoledreng til hjælp.

SÆDDINGVEJ 25, "STENGÅRD",
SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf.
97-362112.
ANDERS BJERGBO STENGAARD,
gårdejer, født den 25.-2.-1918,
søn af Johanne og Kristian Stengaard, Sædding, gift den 15.-6.1947 med Maren Kathrine Jensen,
hjemmehjælper, født den 31.-7.1923, datter af Juliane og Simon
Jensen, Bølling. Parret har bør
nene: Johanne, født d. 6.-9.1948, Juliane, født den 23.-4.-1950 og Gudrun, født den 2.-6.-1952.
M.K.J. er næstformand i Menighedsrådet ved Sædding Kirke samt kirkeværge og
kirkesanger samme sted.
A.B.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1947 fra sin
far, nuværende ejer er 7. generation på gården, som kom i slægtens eje i 1713. Man
ved, at gården nævnes allerede i 1600-tallet.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26 ha., der er frasclgt 4 ha., 2 ha. er eng og plantage.
Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført 1929 og løbende vedligeholdt og ombygget, kostald og svinestald
fra 1913 er tilbygget i 1954 og 1967, laden er fra 1911. Gården drives med en kvæg
produktion på 15 årskøer, 13 ungdyr og 7 slagtekalve af racen SDM og RDM, desuden
produceres ca. 100 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.
SÆDDINGVEJ 29, "KIRKEVANG", SÆDDING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362102.
HANS CHRESTEN MADSEN, gårdejer, født den 14.-6.-1910, søn af Karen og Karl
Madsen, Sædding, bor sammen med sin søster Marie Madsen, født den 23.-4.-1907.
H.C.M. overtog gården den 14.-6.-1939 fra sin far. Gården opstår omkring 1890.
Areal 7 ha., der er frasolgt 5 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1890 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald er af
ældre dato og bygget af flere gange, laden er fra 1952.

SÆDDINGVEJ 31, "LILLE HEDE
GÅRD", SÆDDING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362387.
NIELS NAUERSGAARD PEDER
SEN, gårdejer, født den 13.-1.1961, søn af Birtha og Gunnar Pe
dersen, Hanning, gift den 21.-6.1986 med Elsebeth Jørgensen,
køkkenleder, født den 3.-8.-1963,
datter af Inger Marie Jørgensen,
Klarup. Parret har datteren Ma
ria, født den 4.-2.-1988.
N.N.P. har været på Kongens
gård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-4.-1986 fra Verner
Klemmensen. Gården opstår i 1869.
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Stuehuset er opført 1869 og løbende vedligeholdt og moderniseret, kostald og lade er
opført 1960, svinestalden fra samme år er ombygget til ungdyrstald i 1988, maskinhu
set er fra 1971 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38 års
køer og 40 ungdyr af racerne RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er hvede, raps
og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo, kold lufts tørreri og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det og der er 1 skoledreng til hjælp.

SØGÅRDVEJ 2, ANDRUP, 6900 SKJERN.
MEJNERT SMED NIELSEN, omtales under Dejbjergvej 5.
M.S.N. overtog gården i januar 1986 fra Niels Kristian Jensen (Kristian Astrup). Går
den opstår omkring 1880.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført omkring 1880, hvor også kostalden blev bygget og laden er fra
1957. Gården drives sammen med Dejbjergvej 5.
SØGÅRDVEJ 3, "HILDURSMINDE", ØSTERBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-369216.
KNUD HELGE LARSEN, gårdejer, født den 5.-7.-1944, søn af Martha Hildur og Mads
Sigurd Larsen, Østerby, gift den 1.-4.-1972 med Anna Grethe Lauridsen, kontorassi
stent, født den 14.-2.-1947, datter af Johanne Marie og Jørgen Vilhelm Lauridsen
Dejbjerg. Parret har børnene: Rikke, født den 19.-11.-1972, Frands, født d. 2.-8.-1975
og Esben, født den 14.-11.-1978.
K.H.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1971
fra sin far, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje om
kring 1893.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 79 ha., heraf tilkøbt 40 ha., der er 10 ha. skov og
rørskær. Desuden er der forpagtet 115 ha., heraf en del strandeng og rørskær.
Gården nedbrændte i 1947 og det nye stuehus blev dengang opført og det er udvidet
og moderniseret senere, kostalden fra 1947 er ombygget til kalvestald i 1978, hvor der
også blev bygget ny kostald, lader opført 1947 og 1980, maskinhus 1975 og der er
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 140 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter, kartofler,
korn og græs. Der er 7 traktorer, 3 vandingsmaskiner, plansilo, varm og kold lufts
tørreri. På gården er 1 fast fodermester og 1 medhjælper, maskinstation bruges til
høst og kartoffeloptagning. Gården drives sammen med Dejbjergvej 9.
SØNDERBYKÆRVEJ 9, SØNDERBYKÆR, 6900 SKJERN, tlf. 97369306.
BENT KORNSHOLM, gårdejer,
født den 31.-1.-1955, søn af Ketty og Niels Aage Nielsen, Stauning, gift den 29.-5.-1982 med
Elly Boddum, sygeplejerske, født
den 5.-3.-1957, datter af Agnes
og Peder Kristian Boddum, Je
gindø. Parret har børnene: Mar
tin, født den 3.-8.-1986 og Maja,
født den 6.-8.-1988.
B.K. har været på Borris og Midtjyllands landbrugsskoler, han er i repræsentantskabet
for MD-Food. Han overtog gården den 1.-3.-1979 fra Maja og Christian Carlsen. Går
den opstod omkring 1900 og er to gange, nemlig 1956 og 1965, blevet arealmæssigt
fordoblet på grund af afvandinger i området.
Ejendomsskyld 2.200.000. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 21 ha., der er 2 ha. skov. Des
uden er der forpagtet 36 ha.
Stuehuset er opført 1892 og restaureret i 1984 efter en brand, aftægtsbolig opført
1933, kostald 1979, maskinhus 1983 og der er foderlade, indendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 64 ungdyr og 35 slagte-
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grøder er hvede, raps, ærter, byg og pillegræs. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine,
plansilo, varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper.
SØNDERBYVEJ 1, "STRÆDE
GÅRD", SØNDERBY, 6900
SKJERN, tlf. 97-369058.
HARRY JENSEN, gårdejer, født
den 19.-7.-1944, søn af Valborg
og Christian Peder Jensen, Søn
derby, gift den 30.-11.-1968 med
Bengtha Knudsen, født den 11.1.-1945, datter af Anna og Ejner
Knudsen, Janderup. Parret har
børnene: Peter, født den 7.-2.1971, Anna, født den 16.-9.-1973
og Lisa, født den 4.-7.-1978.
H.J. er kaptajn af reserven, han har været på Bygholm Landbrugsskole, været formand
for læplantningsudvalget og har haft flere tillidsposter indenfor kartoffelbranchen.
Han overtog gården den 1.-7.-1968 fra sin far. Gården har været i slægtens eje siden
1787 og muligvis længere.
Ejendomsskyld 3.300.000. Areal 140 ha., heraf tilkøbt 100 ha., der er 20 ha. rørskær
og skov.
Stuehuset er opført 1848 og løbende restaureret, kostald opført 1961, svinestald 1974,
lade 1883, maskinhus 1985 og der er kartoffelhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, korn,
ærter og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 vandingsmaskiner, plansilo, 2 varm
og kold lufts tørrerier samt halmfyr. Der er periodevis ansat 2 medhjælpere.

SØNDERBYVEJ 4, SØNDERBY,
6900 SKJERN, tlf. 97-369347.
JØRN BALLE, tækkemand, født
den 25.-7.-1954, søn af Lilly og
Ejner Balle, Stauning, gift den
22.-8.-1983 med Catherine Sien
kiewicz, født den 21.-1.-1958,
datte af Bettina og Victor Sien
kiewicz, USA. Parret har børne
ne: Bettina, født den 26.-9.-1985
og Sophia, født den 2.-2.-1988.
C.S. har været på Midtjyllands
Landbo- og Husholdningsskole.
J.B. overtog gården i januar 1982 fra Valdemar Addesen.
Ejendomsskyld 380.000. Areal 8,4 ha.
Stuehuset er opført i 1800 og omfattende moderniseret efter 1982, kostald og svine
stald er fra år 1800 og ombygget i 1989 til beboelse, laden er restaureret i 1987.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn, ærter og raps.
J.B. har andel i markvandingsanlæg og desuden er der plansilo samt varm og kold lufts
tørreri. Der lånes maskiner til jordbehandling.
SØNDERBYVEJ 5, SØNDERBY, 6900 SKJERN.
KJELD LUNDGAARD ANDRESEN, gårdejer, omtales under Stauningvej 34.
K.L.A. overtog gården den 1.-1.-1989 fra Karl Andersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 43 ha.
Avlsbygningerne består af stuehus, kostald, løsdriftstald, lade og maskinhus. Gården
drives sammen med Stauningvej 34.
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6900 SKJERN, tlf. 97-369259.
EJNAR ASTRUP CHRISTIANSEN,
husmand, født den 3.-12.-1927,
søn af Dagny og Anders Astrup
Christiansen, Sønderby, gift den
19.-4.-1954 med Agnes Letager
Larsen, født den 19.-3.-1933, dat
ter af Marie og Jens Letager
Larsen, Strandby. Parret har bør
nene: Jens, født den 20.-9.-1954,
Randi, født den 28.-3.-1960 og
Svend Aage, født d. 24.-8.-1970.
E.A.C. udfører vandløbsrensning for Skjern Kommune, han er formand for Stauning
Lodsejerforening. Han overtog gården den 1.-4.-1954 fra sin far.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført 1958, kostald, svinestald og lade er ligeledes fra 1958. Alle
bygninger er opført efter en brand. Gårdens besætning er på 4 årssøer, der sælges ca.
30 smågrise og 30 slagtesvin årligt, desuden er der 5 ammekøer og 5 slagtekalve af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor, kornsilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 9, SØNDERBY,
6900 SKJERN, tlf. 97-369078.
HARALD EGON NIELSEN, gård
ejer, født den 26.-4.-1929, søn af
Othilia og Mejnert Nielsen, Øster
by, gift den 1.-6.-1950 med Rag
na Jensen, født den 27.-2.-1932,
datter af Jensine og Jens Peder
Jensen, Sønderby. Parret har bør
nene: Alice, født den 30.-4.-1950
og Ejvind, født den 21.-11.-1953.
H.E.N. overtog gården den 20.3.-1969 fra Kristian Krogsgård.
Gården blev udstykket fra "Lundgård" i 1891.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 48 ha., heraf 26 ha. fra en tidligere gård og der er
forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1891 og omfattende moderniseret, senest i 1976, svinestalde er
opført 1969 og 1977, laden fra 1891 er senere moderniseret, maskinhuset er fra 1972.
Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 400 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og gennemløbstørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
SØNDERSKOVVEJ 4, "SOLHJEM", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366304.
NIELS KRISTIAN MORTENSEN, gårdejer, født den 28.-12.-1931, søn af Meta og Jør
gen Mortensen, Sdr. Vium, gift den 25.-2.-1958 med Marie Block Olesen, hjemme
hjælper, født den 27.-7.-1936, datter af Helga og Lars Peder Olesen, Hemmet. Parret
har børnene: Bjarne, født den 7.-11.-1958, Hanne, født den 20.-6.-1960, Birgit, født
den 16.-10.-1962, Anette, født d. 11.-9.-1965 og Lars Jørgen, født d. 25.-11.-1972.
N.K.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1959 fra
Karl Jørgensen. Gården er udstykket fra begge nabogårde i 1912.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 20 ha.
Stuehuset er opført 1912 og løbende moderniseret, kostald opført 1912, svinestald
1978, lade og maskinhus 1980. Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer,
der produceres ca. 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps,
ærter, hvede, byg og rug. Der er 1 traktor og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges
til høst.
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tlf. 97-366124.
HOLGER RISUM CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 26.-4.-1931,
søn af Anna og Knud Christian
Christensen, Borris, gift den 4.6.-1957 med Betty Nygaard, med
hjælpende hustru, født den 22.4.-1938, datter af Kathrine og
Karl Rasmussen, Borris. Parret
har børnene: Knud Erik, født den
18.-1.-1959, Anne Karin, født
den 22.-1.-1960 og Karl Christian, født den 31.-1.-1962.
H.R.C. overtog gården den 1.-4.-1959 fra sin far, som købte den i 1952. Gården blev
udstykket fra "Sønderbygård" i 1889. Fra den 1.-1.-1990 drives gården som "I/S Floriggård" af H.R.C. og sønnen K.E.R.C.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 54,5 ha.
Stuehuset er opført 1889 og løbende restaureret, kostalden er ombygget senest i 1975,
kviestald opført 1978, lade 1889 og maskinhuset fra 1949 er udvidet flere gange.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, desuden er der et lille svinehold. Planteproduktionens salgsafgrøde er
korn. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker og 2 vandingsmaskiner.
SØNDERSKOVVEJ 12, "VESTER
KODBØL", KODBØL, 6900
SKJERN, tlf. 97-366559.
TAGE LINDING HANSEN, gård
ejer, født den 14.-3.-1950, søn af
Esther og Anders Linding Han
sen, Kodbøl, gift den 3.-7.-1982
med Herdis Pedersen, medhjælpende
hustru, født den 29.-12.-1956,
datter af Maren Marie og Kristi
an Pedersen, Borris. Parret har
børnene: Louise, født den 19.-6.1984, Malene, født den 31.-5.-1986 og Nicolaj, født den 31.-12.-1989.
T.L.H. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern Ä
Andel og i repræsentantskabet for Vekofa. Han overtog gården den 1.-2.-1981 fra sine
forældre, som købte den i 1948. Gården kan føres tilbage til 1688.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 67,5 ha., heraf 12 ha. plantage og mose.
Stuehuset er opført 1843 og løbende restaureret, kostald opført 1964, kalvestald 1989,
lade og maskinhus 1987, desuden er der foderhus, køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 50 årskøer, 60 ungdyr og 28 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 meje
tærske, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet. T.L.H. har halvpart i gården Ahlervej
5, Borris.
SØNDERSKOVVEJ 14, "SØNDERSKOV VESTERGÅRD", BORRIS SØNDERLAND, 6900
SKJERN, tlf. 97-371569.
HALVDAN GRÅE HANSEN, gårdejer, født den 8.-3.-1925, søn af Olga Gråe og Vil
helm Alfred Hansen, Lunde, gift den 14.-7.-1951 med Oda Johnsen, født d. 24.-5.1926, datter af Kristine og Herman Johnsen, Lunde. Parret har børnene: Bent, født
den 12.-8.-1953 og Gunnar, født den 29.-1.-1958.
H.G.H. overtog gården den 11.-12.-1951 fra Viggo Sørensen. Gården er en af de
oprindelige gårde i Borris Sønderland.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 25 ha., der er frasolgt 30 ha. og der er 5 ha. sø og
plantage.
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"Sønderskov Vestergård"s stuehu
set er opført 1892 og restaure
ret flere gange, kostald og svine
stald er opført af flere gange,
en del er fra før 1900, svinestald
opført 1966, lade 1921 og ma
skinhus 1975. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion
bestående af korn, raps, ærter
og kartofler. Der er 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaski
ne og halmfyr.
SØNDERSKOVVEJ 21, BORRIS
SØNDERLAND, 6900 SKJERN,
tlf. 97-366271.
KNUD RAHBEK, gårdejer, født
den 13.-9.-1944, søn af Dagny og
Hans Rahbek, Borris Sønderland,
gift den 24.-8.-1968 med Birthe
Sarup, født den 13.-8.-1947, dat
ter af Alvine og Hans Peter Sa
rup, Bolderslev. Parret har bør
nene: Annette, født d. 6.-6.-1970,
Susanne, født den 19.-1.-1972 og
Hans, født den 11.-1.-1975.
K.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1970 fra
sin far, som byggede gården, der blev udstykket fra hans fødehjem i 1940.
Areal 64 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført 1940, kostald og svinestald er fra 1940, men benyttes nu til andre
formål, ny svinestald fra 1972 er ombygget til minkhal i 1983, minkhal opført 1987,
lade 1959 og maskinhus 1990. Gården drives som minkfarm med en bestand på 250 tæ
ver. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, ærter, raps, kartofler og purløg. Der
er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 rendegraver, plansilo, korntørreri
og halmfyr.
SØVEJEN 6, "RÆKKER MØLLE
GÅRD", RÆKKER MØLLE, 6900
SKJERN, tlf. 97-362048.
NIELS JØRGEN JENSEN, gård
ejer, født den 12.-12.-1920, søn
af Johanne Marie og Anders Pe
ter Jensen, Timring, gift den
3.-4.- 1947 med Inga Marie Esmarch, født den 4.-5.-1927,
datter af Ane Kirkegård og Jo
hannes Verner Esmarch, Rækker
Mølle. Parret har børnene: Nan
cy, Johannes, Anne Marie og
Ellen.
N.J.J. overtog gården i november 1946 fra Alfred Laursen. Gården kom i slægtens eje
i 1865, på det tidspunkt blev mølleriet solgt fra og i den ene ende af stuehuset blev
der indrettet købmandshandel i perioden 1872-1915.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27,5 ha., der er frasolgt 8 ha. og der er 1 ha. plantage.
Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1800 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald, lade og maskin
hus er fra 1957. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og kornsilo.
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TEGLBAKKEN 2, "TEGLGÅRD",
ALKÆRSIG, 6900 SKJERN, tlf.
97-351976.
KNUD ERIK BOLLERUP, gård
ejer, født den 25.-7.-1948, søn
af Tinne og Peder Bollerup, Lyk
keby, gift den 28.-9.-1974 med
Ane Lisa Sahl, typograf, født
den 28.-3.-1951, datter af Oda
og Hans Peter Sahl, Skjern. Par
ret har børnene: Berit, født d.
3.-1.-1976, Ditte, født d. 6.-8.1977 og Joan, født d. 1.-11.-1980.
K.E.B. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i december 1973
fra Svend Erik Thygesen. Gården kan føres tilbage til 1909.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 21 ha. og der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført 1909 og restaureret 1980, kostalden fra 1975 er udvidet i 1979,
kalvestalden fra 1909 er restaureret i 1974, lade og maskinhus opført 1976, desuden er
der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 års
køer, 80 ungdyr og 55 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter, byg og hvede. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og
der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
TERNINGVEJ 2, "TERNINGGÅRD",
DEJBJERG, 6900 SKJERN, tlf.
97-341112.
SVEND ERIK LAURIDSEN, gård
ejer, født den 20.-2.-1958, søn af
Anna og Villiam Lauridsen, Ly
ager, gift den 12.-4.-1979 med
Bente Ladekjær Lassen, sygehjæl
per, født den 12.-3.-1959, datter
af Else og Asger Lassen. Parret
har datteren Iben, født den 1.3.-1989.
S.E.L. er svejser. Han har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården i 1978
fra sin kones bedsteforældre, Karen og Johannes Ladekjær.
Areal 22 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1943/44 og moderniseret flere gange, senest i 1987, svinestalden
fra før 1932 er udvidet i 1940, lade opført før 1932 og maskinhuset er fra 1982.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 500 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og havre. På gården er der 1 traktor, plansilo, kold lufts tørreri
og halmfyr. Der er delvis maskinpark sammen med en bror og der bruges lidt ma
skinstation.

TOFTEVEJ 13, "DALGÅRD",
BØLLING, 6900 SKJERN, tlf.
97- 368004.
JENS KORSHOLM PAGÅRD,
gårdejer, født den 24.-11.-1926,
søn af Kirstine og Thomas Pagård, Hemmet, gift den 16.-11.1951 med Erna Dalgaard, født
den 3.-2.-1928, datter af Marie
og Niels Dalgaard, Bølling. Par
ret har børnene: Niels, født den
8.- 8.-1952 og Lene Kristine,
født den 1.-3.-1956.

-532-

J.K.P. overtog gården den 1.-11.-1951 fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som kom i slægtens eje i 1888, det er en gammel sognefoged
gård.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 28 ha. Oorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1898 og løbende vedligeholdt, kostald fra 1906 er udvidet flere
gange, kalve- og kviestald er fra 1916, lade 1906, maskinhus 1969 og der udendørs
køresilo samt gylletank. På gården er der 2 traktorer og 2 vandingsmaskiner.
TOFTEVEJ 23, "POLLERGÅRD", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368013.
ANDERS GØDESEN JANSEN, gårdejer, født den 28.-12.-1926, søn af Maren og Ejner
Jansen, Sædding, gift den 7.-12.-1967 med Grethe Jespersen, født den 16.-1.-1937,
datter af Dinna og Karl Jespersen, Tarm. Parret har børnene: Laila Elisabeth, født
den 13.-12.-1968, Maren, født den 1.-5.-1971, Anne Kirstine, født den 16.-5.-1973 og
Keld Ejner, født den 24.-1.-1976.
A.G.J. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-8.-1952 efter
Peder Hansen Mulbjerg. Gården fik sin nuværende placering i 1836.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38 ha., heraf 8 ha. eng. Desuden er der forpagtet 16
ha.
Stuehuset er opført 1836 og løbende moderniseret, kostaldene er bygget af flere
gange, senest er der bygget i 1970, lade opført 1968, maskinhus 1979 og der er uden
dørs køresilo samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer og
75 stk. opdræt af racen SDM. Der er 2 traktorer, kornsilo, korntørreri og stuehuset
opvarmes med naturgas. Maskinstation bruges til høst.

TOFTEVEJ 27, "ØSTERBYGÅRD", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368030.
CHRISTIAN SIMONSEN, gårdejer, født den 29.-9.-1918, søn af Ingeborg og Simon
Simonsen, Bølling, bor sammen med Betty Nielsen, født den 17.-8.-1934. Der er
børnene: John, Ingeborg, Frode, Hans og Bjarne.
C.S. overtog gården i efteråret 1952 fra sin far, som købte den i 1909.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 19 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1910 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1910 og maskinhuset er bygget efter 1910. På gården er der 1 traktor og en mindre
maskinpark.
TOLDHUSVEJ 9, "ØSTERVANG", SØNDERBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-369192.
EJVIND NIELSEN, gårdejer, født den 21.-11.-1953, søn af Ragna og Harald Nielsen,
Sønderby, gift den 7.-9.-1986 med Elsebeth Kjærside, kontorassistent, født den
4.-5.-1963, datter af Inge og Magnus Kjærside, Stauning. Parret har børnene: Dennis,
født den 17.-7.-1986 og Jimmy, født den 13.-2.-1990.
E.N. har været på Riber Kjærgård Landbrugsskole. Han overtog gården i foråret 1979
fra Johanne Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 27,5 ha., hvoraf de 17 er fra en
tidligere gård.
Stuehuset er opført 1901 og restaureret senest i 1988, 4 minkhaller er opført 1985-89,
lade og maskinhus 1982. Gården drives som minkfarm med en bestand på 650 tæver.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn, frø, kartofler og pillegræs. Der
er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, 1 kartoffeloptager, plansilo, varm og kold lufts
tørreri og desuden er der andel i 1 traktor.
TOLDHUSVEJ 10, SØNDERBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-369384.
SØREN BIGUM, slagteriarbejder, født den 9.-4.-1960, søn af Karen og Helge Kristian
sen, Stauning, gift den 21.-10.-1989 med Jette Wiberg, butiksleder, født d. 5.-1.-1960,
datter af Kirsten og Stig Wiberg, Halby. Parret har datteren Christine, født den 27.8.-1989.
S.B. overtog gården den 1.-9.-1986 fra Nielsine Bonde.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 5 ha. En del af jorden er bort
forpagtet.
Stuehuset er opført 1896 og gennemrestaureret 1986-89, kostald og svinestald opført
1959 og lade 1896.
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GUNNAR JENSEN, gårdejer, født den 24.-7.-1930, søn af Signe og Marius Jensen,
Strandby.
G.J. overtog gården i 1973/74 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Areal 12 ha.
Stuehuset er opført før 1890 og udvidet i 1975, kostalden er bygget før 1890 og
ombygget af den nuværende ejer, laden har samme alder og maskinhuset er fra 1962.
Gården drives med en kvægproduktion på 9 årskøer, 6 ungdyr og 4 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 1 traktor og andel i
vandingsmaskine. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

TYLVADVEJ 6, "TYLVADGÅRD", HANNING, 6900 SKJERN, tlf. 97-362312.
KRISTIAN BIRKMOSE, gårdejer, født den 14.-1.-1945, søn af Frida og Niels Birkmose,
Videbæk, gift den 5.-10.-1974 med Bente Juhl, medhjælpende hustru, født den 5.-7.1954, datter af Helle og Knud Juhl, Kolding. Parret har børnene; Berit, født den
8.-4.-1975, Knud Erik, født den 4.-10.-1976 og Anja, født den 8.-9.-1981.
K.B. har været på Vejlby Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Herning-Finderup-Sædding Kontrolforening og i repræsentantskabet for Vekofa. Han overtog gården i
november 1974 fra Anders Tylvad.
Ejendomsskyld 3.400.000. Areal 66 ha., heraf 2,5 ha. plantage og lignende. Desuden er
der forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført 1986, kostalde 1979 og 1989, ungdyrstald 1986 og maskinhus 1983,
desuden er der udendørs køresilo, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 105 årskøer, 120 ungdyr og 45 slagtekalve, krydsninger, desuden er der
15 ammekøer og 6 ungdyr, også krydsningsdyr. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine,
kornsilo, varm og kold lufts tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stue
huset. Maskinstation bruges til meget af markarbejdet og der er 1 fast medhjælper.
TYLVADVEJ 10, "PIG", SKÅRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-362276.
ARNE PLAUBORG, gårdejer, født den 7.-9.-1949, søn af Agnes og Svend Plauborg,
Stauning, gift den 30.-9.-1972 med Karen Tove Dalgård, syerske, født den 9.-1.-1953,
datter af Helga og Johannes Dalgård, Skårup. Parret har børnene: Helene, født den
16.-6.-1973, Johannes Martin, født den 28.-5.-1975 og Conni, født den 30.-9.-1978.
A.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 13.-7.-1972 fra
sin svigerfar. Gården stammer fra omkring 1550.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 48,6 ha., heraf tilkøbt 12 ha., der er 6 ha. eng og 0,5
ha. skov.
Stuehuset er opført 1900 og løbende moderniseret, kostalden fra 1950 er udvidet i
1977, svinestald og lade er opført 1916, laden er ombygget til svinestald i 1972, ma
skinhuset er fra 1974 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduk
tion på 37 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold
lufts tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation
bruges til en del af markarbejdet.
UGLBJERGVEJ 8, "DEJBJERGLUND", DEJBJERG, 6900 SKJERN, tlf. 97-341171.
JENS ERIK PETERSEN, minkfarmer, født den 19.-3.-1944, søn af Hulda og Peder
Pedersen, Dejbjerglund, gift den 8.-8.-1970 med Anny Kristensen, født d. 18.-4.-1948,
datter af Alma og Niels Kristensen, Stauning. Parret har sønnen Poul, født den
21.-3.-1975.
J.E.P. har været næstformand i Ringkøbing Minkfodercentral, bestyrelsesmedlem i
Hvide Sande Fiskefoder og er medlem af Tolvmandsforeningen. Han overtog gården i
maj 1969 fra Peder Pedersen. Gården er oprindelig en udflyttergård fra "Dejbjerg
lund", den fik sin nuværende placering i 1922, den nuværende ejers far købte den i
1932. Ejendomskyld 2.300.000. Areal 82 ha., heraf tilkøbt 16 ha.
Stuehuset er opført 1922 og restaureret flere gange, senest i 1984, kostald, svinestald
og lade er opført 1922 og 1936, de er nu ombygget til pelseri, maskinhuset er fra
1976 og minkhallerne 1963-86. Gården drives som minkfarm med en bestand på 3.700
tæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er frø, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1
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pere.

UGLBJERGVEJ 17, "MARGRETHELUND", DEJBJERG, 6900 SKJERN,
tlf. 97-341166.
MADS AAGE ØSTERGAARD,
gårdejer, født den 25.-1.-1928,
søn af Augusta og Hans Peder
Østergaard, Stendeup, gift den
24.- 9.-1953 med Jenny Hedevang
Nielsen, pædagogmedhjælper,
født den 3.-1.-1928, datter af
Anne Marie og Jens Peder Hede
vang Nielsen, Højmark. Parret
har børnene: Bent, født den 1.2.-1959 og Kaj, født den 28.-10.-1963.
M.AA.Ø. er kirkeværge ved Dejbjerg Kirke. Han overtog gården den 1.-9.-1953 fra
Ernst Sandager.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført 1912 og ombygget i 1980, kostald og svinestald er opført 1977,
lade 1978 og maskinhus 1965. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af korn og raps. Der er 2 traktorer og kornsilo. Maskinstation bruges til lidt af
markarbejdet.
UGLBJERGVEJ 19, "UGLBJERGGÅRD", DEJBJERG, 6940 LEM,
tlf. 97-341144.
KAJ NYGAARD JEPSEN, gård
ejer, født den 30.-5.-1931, søn af
Ingrid og Marinus Nygaard Jep
sen, Roerslev, gift den 26.-5.-1956
med Anna Marie Larsen, medhjæl
pende hustru, født d. 16.-3.-1934,
datter af Hildur og Sigurd Lar
sen, Stauning. Parret har børne
ne: Ingelise, født den 20.-4.-1958,
Hanne, født den 31.-8.-1962 og
Birgitte, født den 11.-8.-1969.
K.N.J. er entreprenør og autoriseret kloakmester samt brandfoged i Dejbjerg. Han
overtog gården den 1.-1.-1956 fra Hans Kroer. Gården stammer tilbage fra 1787, i
1798 var den på 6 tdr. hartkorn og 6 skpr., ejeren hed dengang Mads Uglbjerg. Den
nuværende ejer har i 1989 fundet en jernalderboplads på gårdens jord, der er også
udgravet en 4.000 år gammel gravplads.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 29,5 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført 1926, udvidet og restaureret 1975, kostald opført 1926, lade og
maskinhus 1976 og et ældre maskinhus fra 1961. Gården drives udelukkende med plan
teproduktion bestående af korn, raps og pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 rendegraver, 1 mobilgravemaskine, 1 slamsuger, kornsilo samt varm og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til høst.

UGLBJERGVEJ 20, UGLBJERG, 6940 LEM, tlf. 97-341186.
JULIUS MORTENSEN, gårdejer, født den 9.-4.-1917, søn af Ane og Morten Mortensen,
Vognbjerg, gift den 22.-11.-1945 med Henny Nissen, født den 28.-5.-1920, datter af
Martha og Christian Nissen, Henne. Parret har børnene: Elisabeth, født den 9.-7.-1947,
Ellen, født den 3.-12.-1949, Kristian, født den 21.-1.-1952 og Inge, født den
7.-7.-1955.
J.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1945 fra
Søgård Rindum.
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Uglbjergvej 20's ejendomsskyld
er 490.000. Areal 12,8 ha., heraf
tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført før 1900 og
løbende moderniseret, kostald og
svinestald er ombygget flere gan
ge og er nu kun svinestald, ma
skinhuset er fra 1950. Gården
drives udelukkende med plante
produktion bestående af korn.
Der er 1 traktor, plansilo og
kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til høst.
UGLBJERGVEJ 21, UGLBJERG, 6940 LEM, tlf. 97-341164.
JOHANNES LARSEN, gårdejer, født den 15.-9.-1906, søn af Kirstine og Christian
Larsen, Uglbjerg, gift den 18.-6.-1932 med Anna Lønne, født den 30.-12.-1909, datter
af Barbera og Peder Lønne, Brøndum. Parret har børnene: Christian, født den 28.3.-1934, Ella, født den 27.-3.-1939, Herdis, født den 22.-3.-1944, Bent, født den
13.-10.-1949 og Bente, født den 30.-11.-1960.
A.L. døde den 14.-12.-1976.
J.L. overtog gården den 1.-6.-1932 fra sin mor, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som har været i slægtens eje fra begyndelsen af 1800-tallet.
Ejendomsskyld 410.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1834 og løbende vedligeholdt, kostald og lade er opført
1904 og østerhus 1914, alle bygninger er løbende vedligeholdt.
UGLBJERGVEJ 25, UGLBJERG,
6940 LEM, tlf. 97-341229.
JOHANNES HORSAGER, gårdejer,
født den 13.-10.-1926, søn af
Kirstine og Peder Horsager, 0.
Hvidbjerg, gift den 2.-12.-1951
med Elin Damgaard, sygehjælper,
født den 9.-3.-1931, datter af
Else og Peder Krogh Damgaard,
0. Jølby. Parret har børnene:
Leif, født den 2.-4.-1952, Peter,
født den 22.-4.-1957, Ole, født
den 22.-9.-1961 og Else, født den 13.-10.-1967.
J.H. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954
fra Kresten Johannes Pedersen. Gården fik sin nuværende placering omkring år 1900.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 12,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha. og der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900, udvidet i 1965 og løbende moderniseret, stalden er
ombygget og udvidet flere gange, senest i 1983, maskinhuset er fra 1965 og senere
udvidet. Gården drives med en svineproduktion på 20 årssøer, der produceres ca. 300
slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri.
ULFKÆRVEJ 6, "KOLDING", MEJLBY, 6900 SKJERN, tlf. 97-369139.
NIELS CHRISTIAN GRAVERSGAARD, gårdejer, født den 22.-7.-1931, søn af Alma og
Ejner Graversgaard, Opsund, gift den 16.-1.-1960 med Gerda Pilgaard Kristensen,
hjemmehjælper, født den 21.-9.-1938, datter af Julie og Kristian Kjærgård Kristensen,
Brejning Kirkeby. Parret har børnene: Aase, født den 19.-2.-1961, Søren Christian,
født den 12.-10.-1964, Svend Erik, født den 19.-4.-1966, Ellen Margrethe, født den
12.-5.-1972 og Ejnar, født den 13.-5.-1974.
N.C.G. overtog gården den 20.-11.-1959 fra Jeppe Kr. Lauridsen. Gården kan føres
tilbage til omkring 1500-tallet, den nedbrændte i 1906.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er forpagtet 4,5 ha.
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"Kolding"s stuehus er opført
1906 og udvidet 1978, kostald og
svinestald er opført 1906, stal
dene benyttes nu til får, hønse
huset er opført 1960, halmlade
1979, laden fra 1906 er udvidet i
1971 og maskinhuset 1975. Går
dens besætning er på 65 moder
får, alle krydsninger. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps, pillegræs og korn. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, plansilo,
tårnsilo, varm og kold' lufts tørreri samt halmfyr. Gården drives stort set uden fremmed arbejdskraft.
VENDELBOVEJ 2, ALBÆK, 6900
SKJERN, tlf. 97-352242.
ANDERS KRISTENSEN, specialar
bejder, født den 22.-3.-1955, søn
af Marie og Karl Georg Kristen
sen, Obling, gift den 15.-5.-1976
med Tove Vestergaard Pedersen,
tekstilarbejder, født den 7.-11.1956, datter af Anna og Arne Ve
stergaard Pedersen, Skjern.
A.K. overtog gården d. 1.-1.-1978
fra Sigfred Michael Kallestrup.
Gården kan føres tilbage til

omkring 1901. Ejendomsskyld 580.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført 1901/02 og løbende moderniseret, en del af kostalden er inddraget
til beboelse, maskinhuset fra 1990 er indrettet i en del af den tidligere staldbygning.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og korn. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine og halmfyr.

VESTERAGERVEJ 1, "REMMERGÅRD", VESTERAGER, 6940
LEM, tlf. 97-341374.
BJARNE MØLLER JENSEN,
gårdejer, født den 29.-3.-1941,
søn af Ingeborg og Karl Møller
Jensen, Vesterager, gift den
26.-6.- 1971 med Dorthea Marie
Østergaard Madsen, kontorassi
stent, født den 26.-10.-1947, dat
ter af Anne Kirstine og Peder
Østergaard Madsen, Fiskbæk.
Parret har børnene: Kristina,
født den 30.-11.-1973, Ingeborg, født den 10.-10.-1975 og Jens Kresten, født den
21.-4.-1981. B.M.J. overtog gården den 27.-12.-1977 fra sin far, nuværende ejer er 3.
generation på gården, som blev købt af bedstefaderen i 1904.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 36 ha.
Stuehuset er opført 1904, udvidet og moderniseret i 1983, kostalden fra 1904 er om
bygget og udvidet flere gange, s vinestalden fra 1924 er moderniseret i 1985, svinestalde opført 1972 og 1980, værksted 1975, lade 1979, maskinhus 1974 og der er gyl
letanke. Gården drives med en slagtesvineproduktior. på 2.700 stk. årligt, desuden er
der 4 Fjordheste. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og havre. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri og
halmfyr. Gården drives sammen med Vesteragervej 2.
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VESTERAGERVEJ 2, "GAMMEL
GÅRD", SANDAGER, 6900
SKJERN.
BJARNE MØLLER JENSEN,
gårdejer, omtales under Vesteragervej 1.
B.M.J. overtog gården den 10.9.-1987 fra Jensine og Jens Pe
der Nielsen, kaldet Jens Peder
Gammelgård. Gården kan føres
tilbage til 1700-tallet.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 28
ha.
Stuehuset er meget gammelt, kostald, svinestald, hestestald og lade er fra omkring år
1900. Gården drives udelukkende med planteproduktion sammen med Vesteragervej 1.
Maskinparken fra denne gård benyttes, på Vesteragervej 1 er der 2 vandingsmaskine.
VESTERAGERVEJ 8, "BÆKKEGÅRD", SANDAGER, 6900 SKJERN, tlf. 97-341415.
BJARNE KAMP STAMPE, gårdejer, født den 2.-10.-1956, søn af Alice og Kristen
Kamp Stampe, Dejbjerg, gift den 18.-2.-1984 med Anni Mikkelsen, bankassistent, født
den 14.-10.-1960, datter af Ellen Marie og Eilif Mikkelsen, Lem. Parret har børnene:
Nina, født den 23.-1.-1985 og Martin, født den 12.-4.-1988.
B.K.S. arbejder på en minkfarm og har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-8.-1983 fra Anders Lauridsen. Gården kan føres tilbage til før 1860.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 26,1 ha. og der er forpagtet 1 ha.
Stuehuset er opført 1956 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er opført
1961, lade og maskinhus 1989. Gården drives med en ammekobesætning på 29 stk.
kreaturer af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er byg, pillegræs, rug og
ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.

VESTERAGERVEJ 10, "NØRRE
SANDAGER", SANDAGER, 6900
SKJERN.
KARIN SANDAGER NIELSEN,
født den 2.-10.-1897, datter af
Signe og Poul Jensen, Alkærsig,
gift den 2.-6.-1927 med Søren
Sandager Nielsen, født den 22.2.-1891, søn af Marie og Niels
Ur Nielsen, Sandager. Parret har
børnene: Poula, født den 8.-8.1929, Sita Marie, født d. 2.-11.1932, Eva, født den 28.-6.-1934
og Niels Kristian, født den 16.-3.-1936.
S.S.N. døde den 13.-12.-1948. Han overtog gården den 1.-4.-1927 fra sin far. Gården
har været i slægtens eje siden 1766 og fik sin nuværende placering i 1912-14.
Areal 23 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1914 og løbende vedligeholdt, kostald, svinestald og lade er fra
1912, maskinhus 1969 og der er et hønsehus.
VESTERAGERVEJ 12, VESTERAGER, 6940 LEM, tlf. 97-341504.
FREDERIK NIELSEN, gårdejer, født den 11.-8.-1952, søn af Doris Kathrine og Svend
Aage Nielsen, Kærgård, gift den 29.-7.-1978 med Hanne Soelsø Hindhede, født den
2.-3.-1958, datter af Ellen Solsøe og Kristian Hindhede, Ejstrup. Parret har børnene:
Marianne, født den 12.-1.-1980, Svend Aage, født den 22.-6.-1983, Lisbeth, født den
12.-6.-1986 og Mette, født den 23.-5.-1989.
F.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-12.-1976 fra
Anna Kathrine Jeppesen. Gården kan føres tilbage fra før 1834.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 31 ha. og der er forpagtet 32 ha.
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Vesteragervej 12's stuehus er op
ført 1978, kostalden fra 1906 be
nyttes som svinestald, svinestalde er opført 1979, 1981 og 1984,
laden 1906, maskinhus 1984 og
halmlade 1989. Gården drives
med en svineproduktion på 270
årssøer, der produceres ca. 5.000
smågrise årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er raps. Der
er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
vandingsmaskine, plansilo og
kold lufts tørreri.
VESTERAGERVEJ 14, "VESTAGERGÅRD", VESTERAGER, 6940 LEM, tlf. 97-341374.
ELSE VESTERGAARD JENSEN, gårdejer, født den 5.-6.-1952, datter af Anne Mar
grethe og Erling Jensen, Ålum, gift den 1.-7.-1972 med Poul Arne Hansen, gårdejer,
født den 1.-6.-1947, søn af Gerda og Gunner Hansen, Brændekilde. Parret har børnene:
Bjarne, født den 12.-3.-1973, Jesper, født den 2.-2.-1975 og Flemming, født den
20.-10.-1978.
P.A.H. er deltids husbondafløser ved Skjern-Tarm Egnens Landboforening og har været
på Hammerum Landbrugsskole.
E.V.J. overtog gården den 15.-12.-1987 fra Bjarne Møller Jensen. Gården kan føres
tilbage til 1834. Areal 1,9 ha.
Stuehuset er opført omkring 1913-18 og moderniseret senest i 1980, kostald og svine
stald er fra før 1900 og benyttes nu til andre formål. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, korn og ærter. Gården drives sammen med Andbækvej 7 og maskinpar
ken herfra benyttes.

VESTERAGERVEJ 16, "ENGGÅRD",
VESTERAGER, 6940 LEM, tlf.
97-341449.
AKSEL LADEKJÆR MIKKELSEN,
gårdejer, født den 22.-8.-1951,
søn af Kirsten Marie (Mie) og
Børge Frydendal Mikkelsen, Lun
denæs, gift den 23.-10.-1971 med
Helen Pagaard, husassistent, født
den 20.-9.-1952, datter af Johan
ne (Hanne) og Karl Pagaard,
Skjern. Parret har børnene: Male
ne, født den 24.-8.-1973, Søren,
født den 3.-7.-1975 og Bo, født den 25.-6.-1978.
A.L.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Dejbjerg
Læplantningslaug. Han overtog gården den 1.-5.-1975 fra sin far. Gården har været i
slægtens eje siden 1800.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 33 ha., heraf 1,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 4
ha.
Stuehuset er opført 1908 og løbende moderniseret, kostalden fra 1941 er udvidet i
1974, svinestald og lade er opført 1941, maskinhus 1978 og der er udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 35 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VESTERGADE 25, "VESTERBYGÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN.
SVEND AAGE HEDEBO PEDERSEN, gårdejer, omtales under Vestergade 50.
S.AA.H.P. overtog gården den 1.-4.-1983 fra Kristian Voldbjerg Sørensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1906, svinestald og lade ligeledes fra 1906 og kostald 1954. På
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gården er der 1 kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Gården drives sammen med
Vestergade 50.
VESTERGADE 27, BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366062.
KNUD SØNDERGAARD, gårdejer, født den 29.-5.-1928, søn af Cecilie og Niels Søndergaard, Borris, gift den 10.-2.-1962 med Nielsine (Sinne) Jensen, født den 30.-8.1928, datter af Anna og Thomas Odderup Jensen, Finderup.
K.S. har været på Borris Landbrugsskole og er formand for forsikringsselskabet "Vest
jylland". Han overtog gården den 1.-8.-1962 fra sin far, nuværende ejer er 3. genera
tion på gården, som kom i slægtens eje i 1891. Gården kan føres tilbage til 1791.
Ejendomsskyld 1.040.000. Areal 28 ha., heraf 1 ha. skov og lignende.
Stuehuset er opført 1902 og løbende restaureret, kostald og lade er opført 1913, svinestald og maskinhus 1975, et ældre maskinhus og garage er fra 1902. Gården drives
med en lille svinebesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg og
hvede. Der er 3 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinstation bruges til høst.

VESTERGADE 29, "BORRIS GL.
PRÆSTEGÅRD", BORRIS, 6900
SKJERN, tlf. 97-366180.
MAX HJØLLUND, præstegårdsforpagtet, født den 11.-7.-1921,
søn af Ane og Christian Hjøllund, Spjald, gift d. 14.-10.-1966
med Gerda Højhus Jeppesen, ren
gøringsassistent, født den 14.-8.1946, datter af Alma og Hans
Jeppesen, Spjald. Parret har bør
nene: Anna, født den 20.-3.-1971
og Hans, født den 21.-11.-1980.
M.H. blev gift 1. gang den 28.-10.-1946 med Anne Kirstine Christensen, født den 5.6.-1921, datter af Ane og Jens Christensen, Astrup. Hun døde den 6.-7.-1964. Parret
har børnene: Ilse, født den 2.-6.-1948, Jens, født den 4.-5.-1951, Anette, født den
23.-12.-1952 og Thorkild, født den 22.-2.-1959.
M.H. er medlem af Borris Menighedsråd. Han overtog forpagtningen den 1.-11.-1946.
Gården tilhørte Kronen i 1664, den blev i 1695 solgt til Jørgen Grubbe Kass, senere
blev det en selvejende institution under administration under Menighedsrådet, der var
seminarium i perioden 1806-1826.
Areal 44 ha., der er 22 ha. skov, som administreres af Menighedsrådet.
Stuehuset er opført 1880 og løbende restaureret, kostald, svinestald, lade, maskinhus
fra 1962 og der er køresilo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægprodukti
on på 18 årskøer, 3 ungdyr og 13 slagtekalve af blandet race, desuden er der 18 års
søer og der produceres ca. 280 slagtesvin årligt. Der er 1 traktor og kornsilo. Maskin
station bruges til det meste af markarbejdet.
VESTERGADE 32, "TARP GÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366595.
BJARNE MADSEN, gårdejer, født den 11.-7.-1957, søn af Eva Louise og Johannes Emil Madsen, Borris.
B.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1982 fra
DLR. Gården eksisterede i 1688 og hørte sandsynligvis under "Lundenæs". I dag drives
gården som "I/S Brdr. Madsen", besætning og maskiner ejes af interessentselskabet.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 44,5 ha., heraf 1 ha. plantage. Desuden er der forpagtet 82 ha. sammen med broderen Niels Madsen, "Gadegård", Vestergårdvej 5, Borris.
Stuehuset er opført omkring 1930, udvidet og løbende moderniseret 1980, svinestald
opført 1978 og maskinhus 1977. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af ærter, raps, korn og frø. Der er plansilo samt varm og kold lufts tørreri.
Gården drives som I/S sammen med broderens gård på Vestergårdvej 5.
VESTERGADE 46, "BORRIS FORSØGSSTATION", 6900 SKJERN, tlf. 97-366233.
Landbrugsforsøgsstationen ligger ca. 8 km. øst for Skjern. Den er etableret i 1907 på
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god sandmuldet jord med underlag af svag lerblandet sand (Skovbjerg bakkeø).
Borris forsøgsstation hører til Statens Planteavlsforsøg under Landbrugsministeriet ef
ter statens overtagelse af ejendommen i 1954. Gården blev da drevet med kvæg- og
svinehold samtidig med mark forsøgene. Siden 1967 har der ikke været husdyrhold på
forsøgsstationen. Markforsøgene omfatter hovedsalig sortafprøvning med korn og græs.
Desuden laves dyrkningsforsøg med grovfoderafgrøder og kartofler. Nuværende areal
er på 36,2 ha., hvoraf ca. 4 ha. er lavtliggende humusjord.
VESTERGADE 50, "TOFTGÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366175.
SVEND AAGE HEDEBO PEDERSEN og MADS KRISTIAN HEDEBO PEDERSEN.
S.AA.H.P. er gårdejer og født den 24.-8.-1952, M.K.H.P. er kontorchef og født den
15.-4.-1945, sønner af Johanne og Villiam Hedebo Pedersen, Borris.
S.AA.H.P. har været på Hammerum Landbrugsskole. Brødrene overtog gården den 1.7.-1987 fra deres forældre, som købte den den 1.-11.-1941 af en farbror. Gården blev
udstykket fra præstegården i 1906/07. Gården drives som "I/S Toftgård".
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 18,6 ha.
Stuehuset er opført 1987/88, kostald og lade 1950, ny kostald og maskinhus 1978, svi
nestald 1977 og der der udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives som alsidigt
landbrug med en kvægproduktion på 44 årskøer, 50 ungdyr og 22 slagtekalve af racen
RDM. Svineproduktionen er på 20 årssøer og der sælges ca. 375 smågrise årligt. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
sprinklervandingsanlæg, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold lufts tørreri samt
anpart i Pedersborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet og
der er 1 fast medhjælper. Gården drives sammen med Vestergade 25.
VESTERGÄRDVEJ 1, DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366273.
POUL TOFTGAARD, gårdejer,
født den 6.-9.-1942, søn af Signe
og Kjeld Toftgaard, Debelmose,
gift den 29.-5.-1966 med Sigrid
Hansen, medhjælpende hustru,
født den 29.-7.-1945, datter af
Erna og Niels Peter Hansen, Tø
ving. Parret har børnene: Berith,
født den 3.-7.-1967, Kjeld, født
den 14.-5.-1969 og Niels Peter,
født den 2.-10.-1975.
P.T. overtog gården den 1.-4.1966 fra sin far, nuværende ejer
er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha. og der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1977, kostalden fra 1904 er udvidet i 1967, ny
stald opført 1972, kalvestald 1986, lade 1904 og maskinhus 1983, desuden er der inden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en besætning på 200 ungkreaturer af
blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er hør, raps og ærter. Der er 2 trak
torer, 1 vandingsmaskine og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Ma
skinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERGÅRDVEJ 2, "NØRREVANG", DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366314.
HENNING OSTERSEN, gårdejer, født den 7.-1.-1948, søn af Anne Marie og Axel Chri
stensen, Skjern, gift den 11.-9.-1971 med Sylvia Kristensen, medhjælpende hustru, født
den 23.-8.-1950, datter af Kirstine og Tage Kristensen, Videbæk. Parret har børnene:
Heidi, født den 23.-3.-1972, Alex, født den 27.-6.-1973, Mona, født den 15.-1.-1980,
Tage, født den 19.-9.-1982 og Anne, født den 13.-5.-1989.
H.O. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i skolenævnet ved Borris Skole
og ved Kirkeskolen i Skjern. Han overtog gården den 1.-8.-1971 fra Gunner Sønder
gård. Gården er oprindelig udstykket fra "Vestergård" i 1916 til en datter og svi
gersøn.
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Nørrevangs ejendomsskyld er 3.400.000. Areal 18,6 ha. samt 41 ha. frijord. Desuden er
der forpagtet 100 ha.
Stuehuset er opført 1916, restaureret og udvidet i perioden 1971-1989, staldbygninger
ne fra 1916 fungerer endnu, der er udvidet og nybygget i perioden 1971-1989, halmla
de opført 1987 og maskinhuse 1977 og 1981, desuden er der gylletanke. Gården drives
med en svineproduktion på 400 årssøer, der sælges ca. 2.500 smågrise og 6.000 slagte
svin årligt. En del af slagtesvinene opfedes på Arnborgvej 23. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler, korn, græs til pillefabrikation og frøgræs. Der
er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner og halmfyr. Der er 3 faste medhjæl
pere på gården, som drives sammen med Arnborgvej 23 og Videbækvej 12.
VESTERGÅRDVEJ 5, "GADEGÅRD", BORRIS, 6900 SKJERN, tlf. 97-366228.
NIELS JØRGEN MADSEN, gårdejer, født den 11.-1.-1952, søn af Eva Louise og Johan
nes Emil Madsen, Borris.
N.J.M. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1979
fra sin far. Gården kan føres tilbage til 1788, den nuværende ejer er 4. generation på
gården, som kom i familiens eje i 1865. Gården drives som "I/S Brdr. Madsen", besæt
ning og maskiner ejes af interessentselskabet som består af broderen Bjarne Madsen,
"Tarpgård", Vestergade 32.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 38,5 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha. Der er forpagtet 82
ha. sammen med broderen, det drives under interessentselskabet.
Stuehuset er opført 1865 og løbende restaureret, kostalden fra 1954 er udvidet i 1973,
ungdyrstald opført 1974 og maskinhus 1980, desuden er der gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 48 årskøer og 63 ungdyr af racen RDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og frø. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og 2
vandingsmaskiner.

VESTERGÅRDVEJ 7, "VESTER
GÅRD", DEBELMOSE, 6900
SKJERN, tlf. 97-366227.
MARTINUS PEDERSEN, gårde
jer, født den 6.-3.-1930, søn af
Jenny og Kristian Olsen Peder
sen, Debelmose, gift den 3.-7.1971 med Gunhild Holdensen, læ
rer, født den 16.-3.-1946, datter
af Dagny og Andreas Holdensen,
Brønderslev. Parret har børnene:
Carsten (det er en søstersøn),
født den 20.-6.-1958, Lars Chri
stian, født den 21.-4.-1972 og Mette Elisabeth, født den 19.-7.-1973.
M.P. overtog gården i januar 1961 fra sin far. Gården kom i slægtens eje i 1795, men
gården er af ældre dato, der er udstykket flere gange, sidste gang i 1914. Oprindelig
var ejendommen på ca. 150 ha.
Areal 26 ha.
Stuehuset er opført 1825 og løbende restaureret og udvidet 1970, kostald, svinestald
og lade opført 1951, maskinhuse 1970 og 1986. Gården drives med en kvægproduktion
på 21 årskøer og 29 stk. opdræt af racen SDM, desuden er der 2 heste. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 rørvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
VESTERGÅRDVEJ 9, "NY VESTERGÅRD", DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97366226.
FREDE NIELSEN, gårdejer, født den 10.-2.-1937, søn af Kathrine og Marinus Nielsen,
Debelmose, gift den 11.-4.-1964 med Emma Hansen, landmand, født den 14.-8.-1943,
datter af Ane og Halvor Hansen, Skarrild. Parret har børnene: Ilse Hanne, født den
1.-10.-1964, Anne Kirsten, født den 13.-3.-1967 og Jan, født den 29.-10.-1968.
F.N. har været på Langelands Landbrugsskole, han er formand for Borris Andelskasse
og i repræsentantskabet for Danske Andelskasser. Han overtog gården den 1.-4.-1964
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fra sin mor, som købte den i
1939. Gården blev i 1883 udstyk
ket fra "Vestergård".
"Ny Vestergårds ejendomsskyld
er 900.000. Areal 33 ha.
Stuehuset er opført 1885 og lø
bende restaureret, kostald, svinestald og lade er fra 1883 samt
maskinhus 1981. Gården drives
med en ammekobesætning på 17
ammekøer og 24 stk. opdræt af
blandet race, desuden er der 3
får. Planteproduktionens salgsaf
grøder er raps, hvede, rug, byg og ærter. Borris Maskinstation drives fra ejendommen
og maskinparken består af 7 traktorer, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, 1 rendegraver,
gravemaskine samt almindelige markredskaber, der er kornsilo og varm lufts tørreri.
På maskinstationen er 1 fast medarbejder.
V. FINDERUPVEJ 1, FINDERUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-361113.
NIELS JØRGEN JENSEN, gårdejer, født den 18.-1.-1946, søn af Marry og Hans Koed
Jensen, Viuf, gift den 9.-9.-1972 med Ellen Jensen, fru, født den 11.-4.-1946, datter
af Astrid og Holger Jensen, Borup. Parret har børnene: Sita Malene, født d. 16.-6.1977 og Karsten Amrut, født den 2.-11.-1980.
N.J.J. er konsulent ved Videbækegnens Landboforening, han er uddannet agronom og
overtog gården den 1.-1.-1979 fra Aksel Jensen, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som blev bygget af oldefaderen i 1874.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 27 ha., heraf 4 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1887 og løbende moderniseret, kostalden fra 1914 er ombygget til
svinestald i 1979, hvor der også blev bygget ny svinestald, hestestalden fra 1918 er
ombygget til garage og lignende, lade opført 1914, maskinhus 1968 og der er gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 55 årssøer, der sælges ca. 900 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 1 traktor og 1
kornsilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet og der er medhjælpere af og
til.
V. FINDERUPVEJ 2, "GAMMELGÅRD", FINDERUP, 6900 SKJERN.
BENT MEINHARDT DYRVIG, gårdejer, omtales under Holstebrovej 110.
B.M.D. overtog gården den 17.-4.-1989 fra Else og Niels Nielsen. Gården var i 1692
under "Vennergård" i Velling, 1746-1989 var den i den samme slægts eje.
Ejendomsskyld 810.000. Areal 25 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1889, kostald, svinestald, hestestald og lade er af ældre
dato, det var oprindelig stråtækte bygninger. Gården drives sammen med Holstebrovej
110.

V. FINDERUPVEJ 5, FINDERUP,
6900 SKJERN, tlf. 97-361 145.
EIGIL HUSTED, gårdejer, født
den 9.-10.-1930, søn af Anna og
Anthon Husted, Finderup, gift
den 4.-6.-1954 med Anna Karla
Mouritsen, fru, født den 26.-9.1932, datter af Magda og Magnus
Mouritsen, Opsund. Parret har
børnene: Poul Erik, født den 25.5.-1960 og Dorte, født den 24.11.-1967.
E.H. overtog gården i 1955, da
den blev udstykket fra faderens ejendom V. Finderupvej 3.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 21 ha.

-MStuehuset er opført 1955 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er opført
1955, kostalden er ombygget til svinestald i 1986, lade opført 1962 og maskinhus 1978.
Gården drives med en svineproduktion på 30 årssøer, der sælges ca. 300 smågrise og
150 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2 traktorer,
halvpart i mejetærsker, kornsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet.

V. FINDERUPVEJ 7, "LÆRKE
DAL", FINDERUP, 6940 LEM,
tlf. 97-361197.
ERIK FRANDSEN, pelsdyravler,
født den 8.-5.-1958, søn af Eva
og Hans Frandsen, Dejbjerg, gift
den 21.-6.-1980 med Laila Mar
grethe Madsen, kontorassistent,
født den 12.-3.-1958, datter af
Esther og Holger Madsen, Astrup.
Parret har børnene: Michael og
Tommy, født den 19.-8.-1981 og
Henrik, født den 23.-9.-1986.
E.F. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra Egon
Poulsen. Den er fra 1950.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 12,5 ha. og der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført 1951 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade er fra
1951 og senere ombygget til pelseri, desuden er der 3 lukkede minkhaller og gylletank.
Gården drives som minkfarm med en bestand på 800 tæver, planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn. Der er 1 traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri
samt halmfyr. I pelsningstiden er der 3 medhjælpere.
V. FINDERUPVEJ 8, FINDERUP,
6940 LEM, tlf. 97-361128.
MARTIN AALBÆK, specialarbej
der, født den 16.-11.-1931, søn
af Gerda og Peter Nissen Aalbæk, Vorgod, gift den 29.-9.-1956
med Tove Madsen, vikar, født d.
16.- 8.-1936, datter af Mary og
Ingemand Madsen, Fredericia.
Parret har børnene: Peter, født
den 24.- 11.-1957, Mary, født
den 5.-12.- 1958, Jørgen, født d.
1.-12.-1960,Benny,fødtden29.-5. -1964,
Ove, født den 4.-9.-1968 og Majbrit, født den 18.-5.-1977.
M.AA. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i maj 1986 fra
Mary og Lars Arne Jensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 13 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1986/87, kostald, svinestald og lade er op
ført 1939 og maskinhus 1943. Der produceres ca. 40 slagtesvin årligt. På gården er
der 1 traktor, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr.

VIDEBÆKVEJ 1, "KJELSTRUPGÅRD", FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97-364143.
JENS NEDERGÅRD, gårdejer, født den 18.-6.-1941, søn af Jenny og Kjærgård Neder
gård, Faster.
J.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-8.-1969 fra
sin far. Gården kan føres tilbage til 1600-tallet.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 25,2 ha.
Stuehuset er opført 1858 og løbende moderniseret, kostald opført 1972, spaltestald til
ungdyr 1983, lade 1975, maskinhus 1970 og der er indendørs køresilo samt gylletank.
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"Kjelstrupgård" drives med en
kvægproduktion på 36 årskøer,
50 ungdyr og 18 slagtekalve af
racen SDM. Der er 4 traktorer,
1 mejetærsker, 1 vandingsmaski
ne, kornsilo, varm og kold lufts
tørreri og andele i Pedersborg
Vindmøllelaug. Maskinstation bru
ges til lidt af markarbejdet.

VIDEBÆKVEJ 3, HANNERUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364104.
ALFRED BANG BOVTRUP, gårdejer,
født den 24.-1.-1928, søn af Johanne
Marie og Kristian Søndergaard Bovtrup,
Hannerup, gift den 15.-5.-1954 med Gud
run Martha Falk, født den 14.-7.-1929,
datter af Henny og Jakob Pedersen
Falk, Vamdrup. Parret har børnene:
Knud, født den 24.-1.-1955, Svend, født
den 6.-5.-1956 og Steen, født den
19.-3.- 1962.
A.B.B. har været på Lægård Landbrugs
skole. Han overtog gården i november 1955 fra sin far. Gården blev udstykket fra
"Nørregård" i 1911.
Ejendomsskyld 880.000. Areal 22 ha. og der er lejet 7 ha.
Stuehuset er opført 1911 og løbende moderniseret, kostalden fra 1911 er ombygget
flere gange, senest i 1972, hvor der også blev bygget ungdyrstald, lader opført 1930
og 1934, maskinhus 1966 og der er udendørs køresilo samt gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 25 årskøer, 35 ungdyr og 13 slagtekalve af racen RDM, des
uden produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 3 traktorer, 1 vandingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri og andel i
Pedersborg Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VIDEBÆKVEJ 7, FASTER, 6900
SKJERN, tlf. 97-364126.
KNUD GØDE KROGSGAARD
SØNDERGAARD, gårdejer, født
den 2.-7.-1935, søn af Laura og
Peder Søndergaard, Faster, gift
den 19.-11.-1960 med Johanne
Søndergaard, født den 5.-12.-1934,
datter af Agnes og Kristian Søn
dergaard, Herborg. Parret har
børnene: Bente, født d. 28.-3.-1962,
Krista, født den 23.-2.-1965 og
Susanne, født den 12.-4.-1973.
K.G.K.S. har været på Borris Landbrugsskole, han er i regnskabsudvalget forSkjernTarm Landboforening og overtog gården den 1.-11.-1960 fra sin far, nuværende ejer er
4. generation på gården, som i 1858 var udflyttergård fra "Søndergård".
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 30 ha., heraf 1,5 ha. plantage og lignende.
Stuehuset er opført 1910 og udvidet 1978, kostalden fra 1904 er ombygget til svi
nestald, ny kostald fra 1962 er senere ombygget til svinestald, svinestald opført 1928,
laden fra 1904 er delvis ombygget til svinestald og maskinhuset er fra 1977. Gården
drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 700 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 van-
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dingsmaskine, kornsilo, varm og kold lufts tørreri samt halmfyr. Maskinstation bruges
til lidt af markarbejdet. Gården drives sammen med Vadvej 6, Videbæk Kommune.
VIDEBÆKVEJ 12, "NØRREVANG", FASTER, 6900 SKJERN.
HENNING OSTERSEN, gårdejer, omtales under Vestergårdvej 2.
H.O. overtog gården i november 1978 fra Peder Madsen. Gården er oprindelig udsty
kket fra "Fastergård" i 1890.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 18,4 ha.
Stuehuset er opført omkring 1895 og restaureret senest i 1988. Gården drives sammen
med Vestergårdvej 2 og Arnborgvej 23.

VIDEBÆKVEJ 13, "HEDEGAARD",
FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97364304.
HANS BENDTSEN OLESEN, gård
ejer, født den 12.-2.-1950, søn
af Inger og Nikolaj Olesen, Ejstrup, gift den 17.-1.-1976 med
Ane Dorthe Hedegaard Graversen, husassistent, født d. 3.-10.1956, datter af Kirsten Marie og
Niels Boel Graversen, Faster.
Parret har børnene: Niels, født
den 17.-2.-1977, Søren, født den 20.-6.- 1979 og Else, født d. 8.-2.-1983.
H.B.O. har været på Grindsted Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-3.-1976
fra sin svigerfar, nuværende ejer er 3. generation på gården, som er udflyttergård fra
"Fastergård" i 1905, da den kom i slægtens eje.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 23,5 ha. og der er forpagtet 2 ha.
Stuehuset er opført 1904 og løbende vedligeholdt, kostalden fra 1905 er ombygget 2
gange, ny stald er fra 1977, lade 1912 og maskinhuse 1952 og 1979, desuden er der
indendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og
20 slagtekalve af blandet race. Der er 2 traktorer og 1 vandingsmaskine. Maskinsta
tion bruges til en del af markarbejdet.
VIDEBÆKVEJ 14, "MOSEGÅRD",
FASTER, 6900 SKJERN, tlf. 97364012.
PEDER SØNDERGAARD, gård
ejer, født den 17.-10.-1942, søn
af Esther og Thorlund Søndergaard, Faster, gift d. 20.-3.-1971
med Ane Marie Lauridsen, født
den 15.-10.-1943, datter af Mary
og Hans Lauridsen, 0. Jølby. Par
ret har børnene: Jonna, født den
8.-2.-1973, Ragnhild, født den
18.-5.-1976, Niels Henrik, født

den 9.-6.-1978 og Elsebeth, født den 10.-2.-1981.
P.S. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern Å Andel og
Skjern Å Olieforening. Han overtog gården den 1.-3.-1971 fra sin far, nuværende ejer
er 4. generation på gården, som blev udstykket fra Fastergård i 1867 til den nuværen
de ejers oldefar. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha., heraf 11 ha. eng og mose,
desuden er der forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1900 og løbende moderniseret, kostald opført 1973, laderne er
moderniseret senest i 1979, maskinhus opført 1979 og der er gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 38 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer, kornsilo og der bruges
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Maskinstation bruges til en del af markarbej
det.
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VIDEBÆKVEJ 16, KLOKMOSE,
6900 SKJERN, tlf. 97-364291.
JENS BIRK MOSE VESTERGAARD,
gårdejer, søn af Kristine og
Mads Vestergaard, Klokmose,
gift med Edith Krista Hansen.
Parret har 1 søn og 2 døtre.
J.B.V. overtog gården den 15.-3.1946 fra Kathrine og Kristian
Kristiansen. Gården blev udstyk
ket fra Borrisvej 9 omkring
1860.
Areal 13,2 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha.
Stuehuset er af ældre dato, ombygget og udvidet senest i 1964, kostald og lade er op
ført 1928, garage og maskinhus 1978 samt svinestald 1972. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn. Der er 1 traktor, maskinstation bruges til
høst.
VIDEBÆKVEJ 17, "NYKÆR", ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364030.
CHRISTIAN JAKOBSEN, gårdejer,
født den 4.-12.-1940, søn af Mag
da og Frede Jakobsen, Astrup,
gift den 27.-3.-1965 med Gudrun
Andersen, født den 9.-8.-1940,
datter af Else Marie og Viggo
Møller Andersen, Borris. Par
ret har børnene: Karl Erich og
Ketty.
C.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog gården i januar 1965 fra sin far. Gården er udstykket fra
"Kærgård".
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 20,2 ha. og der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført 1933 og løbende moderniseret, kostalden fra 1933 og udvidet i
1967, svinestalden fra 1964 er udvidet omkring 1970, lade opført 1926 og maskinhus
1976. Gården drives med en kvægproduktion på 12 årskøer, 33 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, desuden produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og hvede. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varm og
kold lufts tørreri samt halmfyr.
VIDEBÆKVEJ 21, ASTRUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-364076.
TAGE VILLIAM ANDERSEN,
gårdejer, født den 25.-7.-1927,
søn af Johanne og Karl Ander
sen, Auning, gift den 27.-5.-1955
med Kirsten Marie Stensig Jen
sen, født den 17.-2.-1923, datter
af Kristine og Svend Stensig Jen
sen, Astrup. Parret har børnene:
Bente, født den 3.-10.-1958,
Kurt, født den 14.-6.-1960 og
Hanne, født den 9.-12.-1961.
T.V.A. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 11.-6.-1955 fra
sin svigerfar.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 19,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1909, tilbygget 1955 og senere moderniseret, kostalden fra 1924
er ombygget til sostald i 1978, svinestalden fra 1924 er ombygget og tilbygget i 1978,
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lade opført 1924 og maskinhus 1972, desuden er der gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 75 årssøer, der produceres ca. 1.400 slagtesvin årligt. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der er 1 traktor, 1 mejetær
sker og kornsilo.
VIDEBÆKVEJ 23, "NYGÅRD", ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364067.
EJVIND KRISTENSEN, gårdejer,
født den 14.-12.-1934, søn af
Olga og Kristian Kristensen, Astrup, gift den 2.-11.-1963 med
Ruth Møller Andersen, fabriksar
bejder, født den 27.-9.-1941, dat
ter af Maren og Karl Møller An
dersen, Astrup. Parret har bør
nene: Kristian, født den 27.-7.1964 og død den 11.-10.-1972,
Karl Erik, født den 3.-10.-1968 og Kristian, født den 26.-8.-1973.
E.K. har været på Borris Landbrugsskole, han er formand for Skjern Å Andelsgrov
vareforening og formand for R.A.l-Andels Forsyningsselskab. Han overtog gården den
1.-6.-1968 fra sin far. Den kan føres tilbage til 1914.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 23,5 ha.
Stuehuset er opført 1914 og løbende moderniseret, kostalden fra 1953 er moderniseret
og udvidet i 1970 og ændret til svinestald i 1987, svinestaldene er fra 1963 og 1977,
lade 1953, maskinhus 1970 og der er foderhus samt gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på 2.400 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps.
Der er 2 traktorer og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.
VIDEBÆKVEJ 25, "HOLKJÆR",
ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97364078.
HOLGER SIMMELKJÆR, gårdejer,
født den 27.-7.-1941, søn af
Edith og Christian Simmelkjær,
Astrup, gift den 16.-5.-1970 med
Tove Evelyn Pedersen, socialråd
giver, født den 1.-4.-1949, datter
af Magda Sigrid og Jens Carlo
Pedersen, Sunds. Parret har bør
nene: Jan, født den 13.-12.-1973
og Rikke, født den 15.-4.-1978.
H.S. har været på Haslev Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for repræsentantskabet
for Royal Dåne Quality og næstformand i svineproduktionsudvalget for Skjern-Tarm
Landboforening. Han overtog gården den 1.-8.-1976 fra sin far, nuværende ejer er 4.
generation på gården, som oprindelig var hedeparcel, der blev udstykket omkring 1860.
Ejendomsskyld 2.950.000. Areal 16,9 ha. og der er forpagtet 93 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostalden fra 1952 er ombygget til svinestald i 1977 og
moderniseret i 1989, svinestalde er opført 1977, 1978, 1979, 1980, 1982 og 2 nye
staldbygninger i 1989, lade 1954, maskinhus 1983 og der er 3 gylletanke. Gården
drives med en svineproduktion på 400 årssøer, der sælges ca. 1.200 smågrise og pro
duceres ca. 8.000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og frøgræs. Der er 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri, transpor
tabelt tørreri og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 3 faste
medhjælpere på gården, som drives sammen med Grenevej 6.

VIDEBÆKVEJ 27, "HEDELYKKE", ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364046.
ANDREAS THOMSEN, gårdejer, født den 31.-1.-1945, søn af Hanne og Jens Peter
Thomsen, Hegnsvig, gift den 13.-9.-1969 med Karen Marie Bilberg, ledende hjemme-
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sygeplejerske, født den 30.-1.-1947,
datter af Johanne og Christian
Bilberg, Skjern. Parret har bør
nene: Jesper, født d. 17.-6.-1971
og Trine, født den 10.-3.-1975.
A.T. er kontrolassistent, han er i
4H arbejdet Då landsplan. Han
overtog gården den 1.-7.-1969
fra sin svigerfar, som købte går
den som hedeparcel i 1931, en
del af heden har de selv opdyr
ket.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 20
ha., heraf 0,5 ha. plantage.
Stuehuset er opført 1931 og løbende moderniseret, kostald og svinestald er opført
1931, kviestald 1973, lade 1939 og maskinhuse 1955 og 1983, desuden er der udendørs
køresilo. Gården drives med et opdræt af tyre, der er en bestætning på ca. 40 stk. af
racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der
er 2 traktorer og 1 rørvandingsanlæg. Maskinstation bruges til høst.

VIDEBÆKVEJ 31, ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364045.
MARTINUS KRISTENSEN, gårdejer, født den 25.-3.-1918, søn af Kirstine og Henrik
Kristensen, Brovst, gift den 25.-9.-1942 med Jakobine Kristiane Jensen, fru, født den
29.-7.-1917, datter af Anna Kirstine og Stensig Jensen, Astrup. Parret har børnene:
Svend, født den 10.-1.-1944, Henrik, født den 30.-6.-1946, Anna Kristine, født den
28.-6.-1949, Ernst, født den 25.-2.-1953, tvillingerne Birthe og Vagn, født den
17.-5.-1957.
M.K. overtog gården den 1.-8.-1942 fra Ermil Rahbjerg. Gården kan føres tilbage til
1885.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 10 ha., der er frasolgt 1 ha. Jorden er udlejet til en
søn.
Stuehuset er opført 1885 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald er opført 1954
og kostalden er udvidet i 1972, hvor der også blev bygget maskinhus, laden er fra
1952.
VIDEBÆKVEJ 33, ASTRUP, 6900 SKJERN, tlf. 97-364146.
JOHANNES NIELSEN, gårdejer, født den 27.-4.-1924, søn af Kamilla og Peder Chri
stian Nielsen, Torslev, gift den 19.-5.-1955 med Kirstine Christensen, fru, født den
27.-5.-1933, datter af Marie og Anders Christensen, Hee. Parret har børnene: Hanne,
født den 23.-12.-1958, Annette, født den 15.-8.-1961 og Erik, født den 28.-2.-1965.
J.N. overtog gården i april 1955 fra Christen Clausen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført omkring 1850 og løbende vedligeholdt, kostald og svinestald er af
ældre dato og udvidet flere gange senest i 1972, laden er af ældre dato og maskinhu
set er fra 1963/64. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produce
res ca. 250 slagtesvin årligt, desuden er der 3 ungkreaturer af racen Limousine. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og
andel i Pedersborg Vindmøllelaug. Gården drives stortset uden fremmed arbejdskraft.

VIGVEJ 4, "ØSTER VIG", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368187.
SØREN SØNDERGAARD, gårdejer, født den 10.-3.-1954, søn af Andrea og Oskar Søndergaard, Holmsland, gift den 30.-7.-1982 med Roselil Sommer Jacobsen, revisor, født
den 20.-8.-1952, datter af Hilda og Sommer Jacobsen, Tarm. Parret har børnene: Lars,
født den 6.-8.-1980, Poul, født den 16.-6.-1983 og Line, født den 10.-8.-1988.
S.S. er planteavlskonsulent ved Ringkøbing-Ulfborg Egnens Landboforening, han er
uddannet landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole og overtog gården d. 1.-1.-1986
fra Anna Nissen. Der har tidligere været købmandshandel på gården og kirkestien gik
gennem gården.
Ejendomsskyld 710.000. Areal 19,5 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
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S tuehuset er opført 1964 og moderniseret senest i 1986, kostalden fra 1957 er ombyg
get til svinestald i 1986, lade opført 1905, maskinhus 1957 og der er gylletank. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 700 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter, raps og frøgræs. Der er 1 traktor og andele i Pedersborg Vindmøllelaug.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
V. MARUPVEJ 6, "GRANLY", V.
MARUP, 6900 SKJERN, tlf. 97351819.
JENS PEDER PEDERSEN, (Gran
ly), gårdejer, født d. 5.-3.-1912,
søn af Sidsel Kathrine og Karl
Peder Pedersen, 0. Marup, gift
den 16.-5.-1941 med Else Marie
Larsen, født den 7.-11.-1921, dat
ter af Anna Oline og Henrik Lar
sen, Grindsted. Parret har børne
ne: Grethe, født d. 27.-6.-1943,
Kaj, født den 28.-3.-1945, Jørgen, født den 26.-8.-1947, Bent, født den 24.-5.-1949,
Henny, født den 14.-9.-1954 og Bodil, født den 19.-2.-1959.
J.P.P. overtog gården i april 1941 fra Søren Hansen. Gården er udstykket fra "Alkærsiggård i 1905".
Areal 3 ha., der er frasolgt 5,5 ha., 1 ha. er juletræer og 1,5 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1905 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade er
opført 1905.
V. MARUPVEJ 7, "NØRREMARK",
ALKÆRSIG, 6900 SKJERN, tlf.
97-350487.
SØREN NØRREMARK, gårdejer,
født den 3.-11.-1917, søn af Kir
sten og Anthon Nørremark, Alkærsig, gift den 31.-5.-1947 med
Margrethe Vad, født den 24.-5.1921, datter af Kirstine og Al
fred Vad, Adum. Parret har bør
nene: Jens Anthon, født den 14.8.-1949, Hans Alfred, født den
18.-3.-1951, Kirsten, født den
2.-7.-1956, Svend, født den 22.-8.-1960 og Betty Kristine, født den 28.-11.-1964.
S.N. overtog gården den 1.-4.-1945 fra sin far, som købte gårdden i 1903, da den blev
udstykket fra "Alkærsig", den fik sin nuværende placering i 1913.
Ejendomsskyld 660.000. Areal 22 ha., der er udlejet 15 ha.
Stuehuset er opført 1913 og løbende moderniseret, avlsbygningerne, bestående af ko
stald, svinestald og lade, er fra 1913 og maskinhuset er fra 1963. Gårdens besætning
er på 5 ungkreaturer af racen SDM og der er 70 høns. Der er 1 traktor.

VOTKÆRVEJ 2, "VOTKÆR", VOTKÆR,
6900 SKJERN, tlf. 97-366326.
AXEL T.D. RAHBEK, maskinreparatør,
født den 3.-8.-1953, søn af Ruth og
Ejner Rahbek, Votkær, gift den
24.-1 1.- 1973 med Inge Thinggaard
Larsen, kontorassistent, født den
24.-9.-1955, datter af Nelly og Esben
Thinggaard Larsen, Skjern. Parret har
børnene: Miechel, født den 14.-5.-1974
og Lisette, født den 25.-9.-1980.
A.T.D.R. overtog gården den l.-ll.-
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1979 fra sin mor, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slæg
tens eje fra før 1860. Gården kan føres tilbage til 1782.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 27 ha. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1979. Gården brændte i 1808, 1900 og 1985, avlsbygningerne be
står af et maskinhus fra 1985. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
0. FINDERUPVEJ 2, "GAMMELALBÆK", FINDERUP, 6900
SKJERN, tlf. 97-361194.
LEO YDING SØRENSEN OG ALI
CE ANDERSEN, gårdejere.
L.Y.S. er født den 13.-11.-1937,
søn af Gunda og Alfred Søren
sen, Vrå, gift den 1.-1.-1989
med Alice Andersen, født d. 12.9.-1933, datter af Gudrun og Sigfred Petersen, Charlottenlund.
Parret har børnene: Marianne,
Lisbeth og Carsten Andersen,
samt Stig, Keld og Birgit Yding Sørensen.
A.A. er medlem af svineproduktionsudvalget i Skjern, hun er formand for S.P.F./MS 6.
distrikt.
L.Y.S. er uddannet agronom og redaktør ved Dansk Erhversfjerkræ. De overtog gården
den 20.-11.-1980 fra Nis Faurby. Gården nævnes første gang i 1688, den fik sin nuvæ
rende placering i 1870 og der blev etableret ben- og kartoffelmølle på gården, indtil
århundredeskiftet var gården på ca. 130 ha., der er udstykket 4 ejendomme fra går
den, som nedbrændte i 1957.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 50 ha., heraf 2 ha. skov og 2 ha. eng.
Stuehuset er opført 1957, avlsbygningerne blev genopført i 1957 med kostald, svinestald og lade, kostalden blev ombygget til svinestald i 1978, hvor der også blev bygget
svinestald, laden benyttes i dag som maskinhus. Gården drives med en svineproduktion
på 160 årssøer, der produceres ca. 3.400 smågrise. Planteproduktionens salgsafgrøder
er raps, ærter og græs. Der er 2 traktorer, plansilo og kold lufts tørreri. På gården er
1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

0. MARUPVEJ 6, "SDR. KJÆRGÅRD", 6900 SKJERN, tlf. 97-350622.
AKSEL BERTEL KJÆRGAARD, gårdejer, født den 2.-9.-1944, søn af Jenny og Mikkel
Kjærgaard, Skjern, gift den 14.-4.-1973 med Ingrid Møller, medhjælpende hustru, født
den 14.-4.-1951, datter af Anna og Arnold Møller, Lønborg. Parret har børnene: Tove,
født den 19.-12.-1975, Bodil, født den 2.-10.-1981 og Mikkel, født den 31.-12.-1985.
A.B.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er skolenævnsformand i Skjern.
Han overtog gården den 1.-8.-1972 fra sin far, nuværende ejer er 5. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 39 ha. og der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført 1859 og løbende moderniseret, kostald opført 1912, ungdyrstald
1976, svinestalden fra 1912 anvendes som kvægstald, lade opført 1912, maskinhus 1976
og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 50
ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine, plansilo, varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
0. SMEDEGÅRDVEJ 2, "ØSTER SMEDEGÅRD", 6900 SKJERN, tlf. 97-350913.
ARNE BECH ANDERSEN, gårdejer, født den 14.-5.-1930, søn af Hansine og Niels
Bech Andersen, 0. Smedegård, gift den 16.-9.-1983 med Bodil Balle, sygehjælper, født
den 30.-3.-1936, datter af Petra og Laurits Balle, Gudum.
A.B.A. overtog gården den 1.-1.-1960 fra sin mor. Gården kom i slægtens eje i 1884,
nuværende ejer er 3. generation på gården, som nedbrændte i 1920.
Ejendomsskyld 1.210.800. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 8 ha., der er frasolgt 4 ha., 1 ha.
er skov og desuden er der forpagtet 2 ha.
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1920 og 1983, kostald og lade er op
ført 1920, svinestald 1978 og maskin
hus 1979. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 725 stk. årligt,
desuden er der 6 slagtekalve af blan
det race. Planteproduktionens salgsaf
grøde er spisekartofler. Der er 2 trak
torer, 1 rørvandingsanlæg, plansilo,
kold lufts tørreri og andel i Skjern
Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til
høst.

ØSTERBYVEJ 6, "LILLE KRAGMOSE", BØLLING, 6900 SKJERN, tlf. 97-368212.
PEDER KRAGMOSE JENSEN, gårdejer, født den 7.-1.-1959, søn af Signe og Alfred
Kragmose Jensen, Bølling, gift den 28.-5.-1988 med Alice Stenberg Christiansen,
korrespondent, født den 13.-2.-1962, datter af Irene og Ove Christiansen, Lem. Parret
har sønnen Kristian, født den 24.-3.-1989.
P.K.J. har været på Borris og Lægård Landbrugsskoler. Han overtog gården den 15.8.-1988 fra sin far, nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 34 ha., heraf 2 ha. mose og der er forpagtet 49 ha.
Stuehuset er opført 1925 og løbende moderniseret, kostald opført 1968, svinestald
1962, laden er ombygget til kostald i 1965 og maskinhuset er fra 1988. Gården drives
med en svineproduktion på 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo samt varm og kold
lufts tørreri. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.
ØSTERBYVEJ 20, BØLLING, 6900 SKJERN,
KNUD RAHBEK ERIKSEN, gårdejer, omtales under Adelvej 7.
K.R.E. overtog gården den 1.-6.-1983 fra sin far, som købte den i 1938.
Ejendomsskyld 390.000. Areal 11,6 ha.
Stuehus, kostald og lade er alle fra 1900. Gården drives sammen med Adelvej 7.
ØSTERBYVEJ 32, VOSTRUP, 6880 TARM.
JOHANNES AAGAARD, gårdejer, omtales under Lønborgvej 4.
J.AA. overtog gården den 1.-4.-1981 fra Aksel Sønderby.
Ejendomsskyld 530.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført omkring 1915. Gården drives sammen med Lønborgvej 4.
ØSTERMARKVEJ 3, BØLLING,
6900 SKJERN, tlf. 97-368154.
SIMON EGON SIMONSEN, land
mand, født den 28.-7.-1950, søn
af Anna Johanne og Jens Ditlev
Simonsen, Bølling.
S.E.S. er ansat ved Skjern Karos
seri. Han overtog gården d. 1.12.-1988 fra sin far. Gården blev
udstykket fra Toftevej 27 i 1938.
Areal 9 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
og der er udlejet 5.
Stuehuset er opført 1939 og løbende moderniseret, kostald, svinestald og lade er op
ført 1939. Gården har en mindre besætning af kreaturer og grise. Der er 2 traktorer
og 1 mejetærsker.
ÅGLIMT 1, "GÅSDAL", RÆKKER MØLLE, 6900 SKJERN, tlf. 97-362096.
HANS AAGE GAARDSDAL, gårdejer, født den 19.-4.-1925, søn af Vibeke og Jens
Gaardsdal, Rækker Mølle, gift den 30.-10.-1956 med Emma Helene Nilsson, hjemme
sygeplejerske, født den 5.-7.-1926, datter af Ane og Otto Nilsson, Stauning.
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på Ladelund Landbrugsskole, han
er i bestyrelsen for Skjern Eks
portmarked. Han overtog gården
den 1.-4.-1964 fra sin far, nuvæ
rende ejer er 3. generation på
gården, som kom i slægtens eje
omkring 1880.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
42 ha., heraf tilkøbt 21 ha.
Stuehuset er opført 1892 og lø
bende vedligeholdt, kostald og
svinestald er opført 1976, lade
1911, maskinhus 1972 dg der er indendørs køresilo samt gylletanke. Gården drives med
en kvægproduktion på 28 årskøer og 60 stk. opdræt af racen SDM, desuden produceres
ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, kornsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en
del af markarbejdet.

ÅGLIMT 18, "RÆKKERGÅRD",
RÆKKER MØLLE, 6900 SKJERN,
tlf. 97-362209.
JENS HAUNSTRUP RINDOM,
gårdejer, født den 17.-6.-1928,
søn af Kirstine og Christen Sø
gård Rindom, Rækker Mølle, gift
d. 28.- 10.-1958 med Ingeborg
Kristensen, fabriksarbejder, født
den 15.-9.- 1936, datter af Bolet
te og Hans Kristensen, Sædding.
Parret har børnene: Bodil Kirsti
ne, født d. 7.-7.-1962, Hans Jør
gen, født d. 10.-6.-1965, Mette, født d. 1.-3.-1970 og Birthe, født d. 9.-2.-1972.
J.H.R. overtog gården i efteråret 1969 fra sin far, nuværende ejer er 3. generation.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 32,2 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er frasolgt 6 ha., 10
ha. er eng.
Stuehuset er opført 1957 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1935, laden er om
bygget til svinestald i 1970, hvor der også blev bygget maskinhus. Gården drives med
en svineproduktion på 10 årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, desuden er
der 6 ammekøer af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. Der er 2
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo samt varm og kold lufts tørreri. Maskin
station bruges til lidt af markarbejdet.
ÅNUMVEJ 18-20, "HEDELUND",
ÅNUM, 6900 SKJERN, tlf. 97350199.
POUL QVIRIN NIELSEN, gård
ejer, født den 15.-2.-1924, søn
af Ingrid og Marius Nielsen, Änum, gift den 22.-12.-1951 med
Ellen Råbjerg, medhjælpende hu
stru, født den 17.-12.-1932, dat
ter af Marie og Jens Peder Rå
bjerg, Marup. Parret har sønnen
Hans, født den 7.-9.-1965.
P.Q.N. overtog gården i 1966
fra sin mor, Ingrid Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev
bygget af bedstefaderen, P.M. Nielsen, denne var smedemester i Herborg og opbyg
gede maskinfabrikken "Herborg", nu beliggende i Skjern.

-553-

Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 85 ha., heraf 5 ha. skov.
Stuehusene er opført 1915 og 1960, avlsbygningerne er opført af flere gange og
udvidet flere gange, maskinhuset er fra 1979, desuden er der indendørs køresilo som
benyttes til kornlager. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer, der
produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, tårnsilp og varm lufts
tørreri. På gården er 1 fast medhjælper.
ÅNUMVEJ 32, "LUNDENÆS HO
VEDGÅRD", 6900 SKJERN, tlf.
97-350442.
NIELS HOLT SØRENSEN, født
den 23.-1.-1932, søn af Karen og
Christian Holt Sørensen, Strellev. N.H.S. har datteren Lisbeth,
født den 22.-6.-1963.
N.H.S. har været på Fjordvang
Landbo- og Højskole samt Lade
lund Landbrugsskole og han har
tidligere beklædt flere topposter
indenfor landboorganisationer.
Han overtog gården den 13.-4.-1956 fra Jens Nielsen. Gården kan føres tilbage til
middelalderen, da det var en kongsgård, der lå på et næs nær Skjern Å, omkring år
1600 får gården sin nuværende placering. Aeal 120 ha.
Stuehuset er opført 1589 og restaureret 1972 og 1978, kostalde opført 1966 og 1974,
svinestald 1960, der er ældre avlsbygninger fra omkring 1872, lade 1974 og maskinhus
1970, desuden er der gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 85 årskøer og 150 stk. opdræt af racen SDM, der produceres ca. 250 slag
tesvin og desuden er der 15 ammekøer af racen Charolais. Planteproduktionens salgs
afgrøder er hvede, rug og raps. Der er 6 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner
og kornsilo samt tørreri. På gården er 2 faste medhjælpere og der bruges maskinstati
on til en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Stoustrupvej 7, som er en
gård på 33 ha.

ÅNUMVEJ 38, "SKOVLYKKE",
VESTERBY, 6900 SKJERN, tlf.
97- 366188.
ARNE THIRUP, gårdejer, født d.
3.-4.-1935, søn af Thora og Ole
Thirup, Høve, gift den 7.-11.-1958
med Gerda Marie Lauridsen, orga
nist ved Borris Kirke, født den
13.-7.-1934, datter af Anna Kir
stine Ammitzbøll og Laurdis Lau
ridsen, Faster. Parret har børne
ne: Else, født den 4.-8.-1959,
Finn, født den 11.-9.-1961 og
Christian, født den 11.-4.-1966.
A.T. har været på Borris Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Borris-Faster
Husmandsforening og i 4H-udvalget. Han overtog gården den 1.-11.-1958 fra Jørgen
Chr. Husted. Gården kan føres tilbage til 1883.
Ejendomsskyld 1.760.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 4 ha.
Stuehuset er opført 1914, udvidet 1970 og løbende moderniseret, kostalden fra 1964 er
udvidet i 1972, kalvestalden har tidligere været anvendt til flere formål, halmlade og
maskinhus er fra 1974, desuden er der køresilo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 29 årskøer, 33 ungdyr og 18 slagtekalve af racen RDM. Der er 2
traktorer, 1 vandingsmaskine og der bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

ÅNUMVEJ 145, ÅNUM, 6900
SKJERN, tlf. 97-350227.
KARL THYGESEN, gårdejer,
født den 5.-12.-1920, søn af Ma
riane og Anders Thygesen, Ånum,
gift den 7.-11.-1959 med Helga
Vendelbo, medhjælpende hustru,
født den 8.-12.-1937, datter af
Kathrine og Anders Vendelbo, Al
bæk. Parret har børnene: Anders,
født den 7.-5.-1963 og Mona,
født den 15.-3.-1966.
K.T. overtog gården i oktober
1957 fra sin far. Gården er en gammel slægtsgård, som fik sin nuværende placering i
1916. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 37 ha.
Stuehuset er opført 1916 og restaureret efter en brand i 1980. Gården nedbrændte
efter lynnedslag i 1980 og blev genopført med kostald, lade og maskinhus og der er en
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 25 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 vandingsmaskine, plansilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
ÅNUMVEJ 151, "ALBÆK VESTERGÅRD", ALBÆK, 6900 SKJERN, tlf. 97-350423.
POUL SIGURD RINDOM, gårdejer, født den 16.-7.-1922, søn af Pouline og Jakob Rindom, Albæk, gift den 11.-11.-1978 med Thora Kirstine Rindom, født den 8.-2.-1921,
datter af Kirsten og Chresten Rindom, Debelmose.
P.S.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1964 fra sin
mor, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Areal 53 ha., heraf tilhørt 22 ha. Der er bortforpagte! 16 ha.
Stuehuset er opført 1911 og løbende moderniseret, svinestald og lade fra 1911 er
senere ombygget, kostald opført 1959 og maskinhus 1974. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af korn, raps og kartofler. Der er 3 traktorer, 1
mejetærsker og 1 vandingsmaskine.
ÅNUMVEJ 155, "ØSTERGÅRD",
ALBÆK, 6900 SKJERN, tlf. 97350992.
ANNA MARIE ØSTERGÅRD,
gårdejer, født den 28.-9.-1930,
datter af Kirstine og Kristian
Krejberg, Dejbjerg, gift d. 22.3.-1952 med Henry Østergård,
gårdejer, født den 22.-1.-1924,
søn af Gertrud og Jens Øster
gård, Albæk. Parret har børnene:
Gertrud, født d. 23.7.-1953, Kir
sten, født d. 24.- 8.-1955, Kri
stian, født den 16.-5.-1957, Jens, født d. 21.- 3.-1962 og Bo, født den 10.-8.-1963.
H.Ø. døde den 19.-2.-1989. Han overtog gården sammen med sin kone i marts 1961 fra
sin far, som byggede den i 1928. Gården er forpagtet af sønnen, Jens Østergård.
Areal 45 ha., heraf 4,4 ha. fredskov og 5 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1928 og løbende restaureret, kostald, svinestald og lade er opført
1928, svinestald 1965, kyllingehus 1982 og maskinhuse 1969 og 1983. Gården drives
med en kyllingeproduktion på 44.000 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
kartofler, raps, rug og byg. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskine,
plansilo, korntørreri og der bruges staldvar.me til opvarmning af stuehuset.
ÅNUMVEJ 167, DEBELMOSE, 6900 SKJERN, tlf. 97-366232.
NIELS KRUSE, gårdejer, født den 30.-11.-1936, søn af Karen Marie Birkebæk og Peder
Kruse, Debelmose, gift den 5.-12.-1965 med Birtha Dalgas, født den 29.-4.-1945, dat-
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N.K. har været på Borris Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Skjern-Tarm Egnens
Landboforening. Han overtog gården den 1.-11.-1965 fra sin far, som købte gården i
1933, den er udstykket fra "Vester Kjærgård". Areal 40 ha., heraf tilkøbt 10 ha., der
er 4 ha. skov og 1,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført 1927, udvidet i 1976 og løbende moderniseret, kostalden fra 1962
er ombygget til svinestald i 1976, sostald opført 1988, ungdyrstalden fra 1972 er om
bygget til svinestald i 1976, lade opført 1986, maskinhuset fra 1976 er ombygget til
lade og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 100 årssøer, der
sælges ca. 800 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps, byg, hvede og pillegræs. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 van
dingsmaskiner.

ÅRUPVEJ 1, HANNING, 6900 SKJERN.
PER HARALD JENSEN, gårdejer, om
tales under Længstedal 2.
P.H.J. overtog gården den 19.-12.-1977
fra Martin Madsen. Gården kan føres
tilbage til 1880.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 9,7 ha.
Stuehuset er opført 1880 og løbende
vedligeholdt, kostalden fra 1927 er om
bygget til svinestald i 1978, hvor også
en del af laden fra 1910 blev ombyg
get til svinestald og maskinhuset er
fra 1967. På gården er der 1 halmfyr. Den drives sammen med Længstedal 2.
ÅRUPVEJ 2, "ÅRUP VESTER
GÅRD", HANNING, 6900 SKJERN,
tlf. 97-368103.
MADS CHRESTEN SØRENSEN,
gårdejer, født den 17.-8.-1917,
søn af Simonia Petrea og Søren
Peter Sørensen, Hanning, gift
den 28.-10.-1945 med Christa
Mortensen, født den 20.-8.-1915,
datter af Mathilde Marie og Chri
stian Mortensen, Hanning. Parret
har børnene: Lilian, født den 28.6.- 1947 og tvillingerne Søren og
Christian, født den 4.-9.-1950.
M.C.S. overtog gården i august 1945 fra sin mor, nuværende ejer er 3. generation på
gården, som fik sin nuværende placering i 1903.
Areal 22 ha., heraf 2,8 ha. eng. 20 ha. er udlejet.
Stuehuset er opført 1903, kostald, svinestald og lade 1900. På gården er der 1 traktor.

ÅRUPVEJ 4, "ENGHAVE GÅRD",
HANNING, 6900 SKJERN, tlf.
97-368102.
JENS AXEL DAMGAaRD, gård
ejer, født den 25.-5.-1938, søn
af Mariane og Knud Damgaard,
Hanning, gift den 30.-5.-1964
med Ruth Mølby, rengøringsassi
stent, født den 1.-12.-1944, dat
ter af Gertrud og Osvald Mølby,
Tarm. Parret har børnene: Bent,
født den 1.-6.-1965, Poul, født
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3.A.D. er formand for Menighedsrådet ved Hanning Kirke. Han overtog gården den
1.-6.-1964 fra sin mor. Gården har været i slægtens eje siden 1835, men gårdens
historie kan føres tilbge til 1803.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 22 ha., heraf 3 ha. eng. Desuden er der lejet 11 ha.
Stuehuset er opført 1907 og løbende moderniseret, kostalden fra 1934 er ombygget til
svinestald i 1972, svinestalde er opført 1934 og 1976, laden er fra før 1934 og ma
skinhuset er fra 1979. Gården drives med en svineproduktion på 50 årssøer, der sælges
ca. 1.000 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er
2 traktorer og halvpart i mejetærsker. Maskinstation bruges til lidt af markarbejdet.

ÅRUPVE3 12, "MØLGÅRD",
HANNING, 6900 SK3ERN, tlf.
97- 362408.
CHRISTEN LODAHL, gårdejer,
født den 2.-7.-1954, søn af Ketty og Mads Lodahl, Hanning.
C.L. har været på Borris og
Hammerum landbrugsskoler. Han
overtog første halvdel af gården
den 2.-4.-1986 fra sin far, som
ejer anden halvdel. Gården kan
føres tilbage til 1500-tallet, der
har været vandmølle fra ca.
1610 til 1620. Gården kom i slægtens eje i 1872, der var teglværk fra 1870 til 1900.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 27 ha., heraf 4 ha. eng og plantage. Desuden er der
lejet 3 ha.
Stuehuset er opført 1879 og moderniseret senest i 1987, kostald, svinestald og lade er
fra 1931 og maskinhuset 1975. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer,
25 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 150 slagtesvin år
ligt. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og kold lufts tørreri. Maskinstation
bruges til lidt af markarbejdet.
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ÅSKOV KOMMUNE

AGERSIGVEJ 1, "NY KIRKRGAARD", AGERSIG, 6933 KIBÆK, tlf 97-191652.
NIELS ÅGE SKOV, gårdejer, født den 5.-4.-1950, søn af Valborg og Thomas Skov, Kibæk, gift i november 1978 med Birte Sebbelin, kontorassistent, født den 10.-9.-1955,
datter af Emma og Frede Sebbelin, Herning. Parret har børnene: Bonie, født den
30.-12.-1975 og Dennis, født den 11.-5.-1980.
N.Å.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, Han overtog gården d 20.-1.-1973 fra
Kristian Hedegård Madsen. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 24 ha, heraf tilkøbt 7,5 ha.
Stuehuset er opført i 1982. Kostalden er fra 1975, gammel ko- og svinestald er om
bygget til ungdyrstald i 1987 og laden er fra 1948, der er maskinhus. Gården drives
med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr af racen SDM, der er 2 ponyer. På
gården er der 2 traktorer og der bruges en del maskinstation.
AGERSIGVEJ 3, AGERSIG, 6933
KIRBÆK, tlf 97-191435.
JENS KRISTIAN JENSEN, gård
ejer, født den 26.-3.-1951, søn
af Karen og Peder Jensen,
Kibæk, gift den 5.-6.-1976 med
Rita Østergaard Madsen, kontorassstent, født den 11.-10.-1955,
datter af Hanne og Gunnar
Østergaard Madsen, Sdr. Felding.
Parret har børnene: Marianne
født den 28.-3.-1977 og Kristina,
født den 3.-4.-1979.
J.K.J overtog gården den 1.-1.-1981 fra Johannes Langkjær.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 34 ha, heraf tilkøbt 13 ha, som ikke er med i vurde
ringen. Der er 1,5 ha mose.
Stuehuset er opført i 1889 og gennemrestaureret senest i 1987. Kostalden fra 1945 er
ombygget til svinestald i 1983, svinestald, maskinhus og lade er fra 1945, laden er
delvis ombygget til kornlager og tørreri, nyt maskinhus er fra 1983. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på ca. 300 stk. årligt, der er 2 heste. Planteproduktio
nens salgsafgrøder af ærter, raps og hvede. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetær
sker, silo, korn silo og varm lufts tørreri. Der drives lidt maskinstation på gården.
AGERSIGVEJ 5, "AGERSIGGAARD", AGERSIG, 6933 KI
BÆK. tlf 97-192283.
JENS THOMAS RASMUSSEN,
gårdejer, født den 3.-7.-1967, søn
af Grethe og Leo Rasmussen,
Troldhede, bor sammen med Jet
te Lauritsen, syerske, født den
28.-11.- 1963, datter af Elin og
Kaj Lauritsen, Troldhede. Parret
har datteren Nanna, født den 11.11.- 1988.
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J.T.R. har været pä Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.- 1987 fra
sine forældre Grethe og Leo Rasmussen, som købte gården i 1983.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1896 og gennemrestaureret i 1987. Kostalden fra 1896 er gennemrestaureret og ombygget til svinestald i 1976, slagtesvinestald fra 1974, goldsoststald er ombygget til garage i 1987, laden fra 1896 er restaureret i 1988. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og raigræs. På gården er der plansilo, tårnsilo, varm lufts
tørreri og halmfyr. Til markarbejde benyttes faderens maskinpark.
AGERSIGVEJ 7, "VIRKELYST",
AGERSIG, 6933 KIBÆK. tlf 97191658.
HENNING SKOVLY PEDERSEN,
gårdejer, født den 30.-9.-1952,
søn af Elmarie og Peder Peder
sen, Skarrild, gift d. 13.-5.-1988
med Hanne Skammelsen, smørre
brødsjomfru, født d. 12.-5.-1959,
datter af Kamma og Johan Skam
melsen, Vesløs. Parret har bør
nene: Kim Kristian, født d.
18.-10.-1982 og Ann, født den
30.-1.-1985.
H.F.P. er udlært mekaniker. Han overtog gården den 4.-1.-1975 fra Mette Jensen.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 11,1 ha, der er en ha eng. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1987. Kostalden fra 1933 er ombygget til
drægtighedsstald og løbeafdeling i 1979, samme år byggedes farestald og smågrisestald, maskinhuset er fra 1977 og laden er delvis ombygget til foderhus i 1983, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion 78 årssøer, der sælges ca. 1.600 smågrise og 40 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, varmluft tørreri og halmfyr. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
ALBÆKHEDEVEJ 1, "SØNDERGAARD", PÄRUP, 6933 KIBÆK, tlf 97-191205.
CLAUS PEDER ESKILDSEN, gårdejer, født den 20.-2.-1961, søn af Lissi og Carl
Eskildsen Lorentsen, Fredericia gift den 31.-7.-1982 med Lona Funk Korneliussen, født
den 29.-4.-1960, datter af Lydia og Bent Korneliussen, Studsgård. Parret har børnene:
Ulla, født den 6.-2.-1984 og Nicoline, født den 3.-11.-1986.
C.P.E. har været på Ladelund og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården den
31.-5.-1989 efter sin svigerfar Bent Korneliussen, som købte den i 1958.
Ejendomsskyld, 1.700.000. Areal 36,6 ha, heraf en ha eng. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og restaureret flere gange. Kostalden er ombygget til
løbestald i 1969, samme år blev smågrisestalden restaureret, farestald fra 1978,
slagtesvinestald fra 1971 er ombygget i 1984, laden er fra 1900 og maskinhus fra
1960, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 110
årssøer, ca. 800 smågrise og 1.400 slagtesvin årligt. Planteproduktionens af salgsaf
grøder er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en
del maskinstation.

ALBÆKHEDEVEJ 2, "VESTERAGER", PÅRUP, 6933 KIBÆK, tlf 97-191162.
CHRISTIAN RINGE THOMSEN, gårdejer, født den 2.-3.-1935, søn af Louise og Kri
stian Thomsen, Kibæk gift den 20.-1.-1962 med Bente Fjord Miltersen, rengørings
assistent, født den 17.-12.-1938, datter af Signe Marie og Niels Fjord Miltersen,
Albækhede. Parret har børnene: Carsten født den 21.-6.-1962, Charlotte, født den
28.-8.-1964, Jesper, født den 12.-1.-1971 og Michael, født den 5.-7.-1973.
C.R.T. har været på Læggård Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-12.-1961
fra sine forældre, Louise og Kristian Thomsen, nuværende ejer er 3. generation på
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1924, da gården blev udstykket
fra "Sønderager" i Pårup.
"Vesterager"s ejendomsskyld er
1.100.000. Areal 18 ha, heraf
tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og
gennemrestaureret flere gange.
Kostalden fra 1924 er udvidet og
senere ombygget til grise i 1978,
ko- og svinestald fra 1964 er om
bygget til sostald i 1978, samme
år blev der bygget farestald,
slagtesvinestalden er fra 1972, garage fra 1964, lade fra 1953 og maskinhus fra 1988.
Gården drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og
550 slagtesvin, der er 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er
der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

ALBÆKHEDEVEJ 3, "SØNDERA
GER", PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf
97-191110.
BENT OVE MADSEN, deltidsland
mand, født den 24.-12.-1934, søn
af Maren og Ansgar Madsen,
Tarm, gift den 17.-5.-1962 med
Anna Kirstine Vesterager, husmor
født den 2.-3.-1941, datter af
Johanne og Magnus Vesterager,
Videbæk. Parret har børnene:
Finn, født den 3.-2.-1963 og
Steffen, født den 5.-3.-1965.
B.O.M. er ansat på Nr. Virum Mejeri. Han har været på Læggård Landbrugsskole og
overtog gården den 1.-4.-1962 fra sin far Ansgar Madsen, nuværende ejer er 3.
generation på gården.
Ejendomsskyld, 1.250.000. Areal 19,9 ha, heraf 2 ha eng og mose.
Stuehuset fra 1916 er gennemrestaureret flere gange. Avlsbygningerne består af koog svinestald, svinestald, lade og maskinhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 600 stk. årligt, desuden er der 12 ammekøer, 9 ungdyr og 6 slagtekalve af
racerne Hereford og SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der
2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm lufts tørreri, halmfyr og anlæg i
Rishøj Vindkraft. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
ALBÆKHEDEVEJ 6, "BÆKTOFT",
PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97191235.
HRISTIAN CARLO THOMSEN,
gårdejer, født den 3.-7.-1916,
søn af Petrea og Peder Kristian
Thomsen, Bukjær, gift den 9.11.-1957 med Mary Kristine Mad
sen, født den 5.-8.-1923, datter
af Ane Johanne og Mads Jørgen
Madsen, Skarrild Overby.
K.C.T. overtog gården den 20.5.-1949 fra Jens Arbjerg Jespersen.
Ejendomsskyld, 750.000. Areal 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Kostalden fra 1915 er ombygget i 1959, svinestald fra
1956, hønsehuset er ombygget til maskinhus, laden er fra 1929 og maskinhus fra 1977.
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Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter og korn. På går
den er der 1 traktor, andel i mejetærsker og en plansilo. Der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
ALBÆKHEDEVEJ 7, ALBÆKHEDE, 6933 KIBÆK. tlf 97-194455.
STEFFEN VESTERAGER MADSEN,
landmand, født den 5.-3.-1965,
søn af Anna og Bent Madsen, Albækhede, bor sammen med Lene
Johansen, ekspedient, født den
12.-12.-1966, datter af Ruth og
Folmer Johansen, Sdr. Felding.
S.V.M. arbejder på vinduesfabrik
i Sdr. Felding, han har været på
Borris Landbrugsskole og over
tog gården den 1.-10.-1986 fra sine forældre Anna og Bent Madsen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 9,4 ha, heraf en ha eng.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret og tilbygget senest i 1988. Avlsbygningerne
består af ko- og svinestald, garage og lade. Gårdens besætning er en hest. Plantepro
duktionens af salgsafgrøder er raps og korn. Markarbejdet udføres med faderens
maskinpark og der bruges maskinstation til høst.

ALBÆKHEDEVEJ 9, "GODTHAAB",
BUKJÆR, 6933 KIBÆK. tlf 97194336.
MOGENS ENEVOLDSEN, gårdejer,
født den 10.-9.-1949, søn af Sig
ne og Viggo Enevoldsen, Trold
hede.
M.E. har været på Kalø Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-1.-1975 fra sine forældre
Signe og Viggo Enevoldsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
32 ha.
Stuehuset er opført i 1910, senere restaureret og tilbygget. Kostald, lade ogsvinestald
er fra 1946, ungdyrstald fra 1972, maskinhus fra 1953 og roehus fra 1983, der er 2
gylletanke. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen RDM. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo,
koldtluftstørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
ALBÆKHEDEVEJ 10, "MOSE
LUND", 6933 KIBÆK. tlf 97194152.
STAMPE SINKJÆR, gårdejer,
født den 16.-9.-1940, søn af
Ragnhild og Kristen Sinkjær,
Blæsbjærg, gift den 3.-11.-1968
med Edith Pors, ekspeditrice,
født den 7.- 4.-1944, datter af
Agathe og Erik Pors, Sdr. Om
me. Parret har børnene: Erik,
født den 9.- 5.-1969 og Kirsten,
født den 27.-1.-1973.
S.S. overtog gården den 8.-11.-1968 fra Knud Jensen, gården er opført omkring 1899.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 31 ha, heraf tilkøbt 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1899 og gennemrestaureret senest i 1979. Kostalden fra 1914 er
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udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 25 årskøer, 25
15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 300 slagtesvin
gården er der to traktorer, en plansilo og et koldtluftstørreri. Der bruges
tion til en del af markarbejdet.

og der er
ungdyr og
årligt. På
maskinsta

ALKHØJVEJ 3, ASSING, 6933
KIBÆK. tlf 97-191950.
THORKILD ANDERSEN, slagteri
arbejder, født den 8.-10.-1958,
søn af Betty og Verner Ander
sen, Kibæk, gift den 28.-5.-1983
med Anni Bente Rasmussen, eks
peditrice født den 31.-12.-1957,
datter af Jenny og Anders Ras
mussen, Kølvrå. Parret har bør
nene: Pia født den 23.-10.-1977,
Lisa født den 1.-1.-1979, Tina
født den 13.-12.-1983 og Anette født den 21.-4.-1986.
T.A. overtog gården 1.-10.-1988 fra Dagny og Ole Sandfeld.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 29 ha, heraf 2,5 ha eng. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført omkring 1900 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1955 er
ombygget til slagtesvinestald i 1980, samme år blev der bygget maskinhus, svinestald
fra 1976 og lade fra 1955. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 1.000
slagtesvin, desuden er der 10 moderfår og 200 slagtekaniner. På gården er der 2
traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
ALKHØJVEJ 4, MOESGÅRD,
6933 KIBÆK. tlf 97-191347.
KNUD MERRILD JOHANSEN,
gårdejer, født den 21.-9.-1952,
søn af Erna og Johannes Johan
sen, Moesgård.
K.M.J. har været på Hammerum
Landbrugsskole og har været kas
serer i Aaskov Landboungdom.
Han overtog gården den 1.-12.-1977
fra sine forældre, Erna og Johan
nes Johansen, Nuværende ejer er
3. generation på gården, som
kom i slægtens eje i 1919. Gården blev udstykket i 1893 fra nabogården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32,6 ha, heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Kostalden er fra 1951, hønsehus fra 1955 er ombygget til
kalvestald i 1983 og laden er fra 1926. Gården drives med en kvægproduktion på 26
årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde
er ærter. På gården er der 3 traktorer, kornsilo og varmt lufts tørreri. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet og i perioder er der 1 skoledreng til hjælp.

ALKHØJVEJ 7, "FORSØGSSTATION", MOESGÅRD, 6933 KIBÆK. tlf 97-191399.
RINGKØBING AMTS KVÆGAVLSFORENING, CORDT VESTERGÅRD SKJÆRRIS, be
styrer, født den 12.-9.-1937, søn af Jens Vestergård Jensen, Hørup, gift den
17.-2.-1962 med Annelise Olesen, husmor, født den 18.-8.-1941, datter af Christian
Olesen, Vejle. Parret har børnene: Lene og Dorthe.
C.V.S. har været på Malling Landbrugsskole, han har en alsidig landbrugsuddannelse og
er i bestyrelsen for den lokale foderstof. Han overtog stillingen som bestyrer den
1.-5.-1968. Foreningen overtog gården i 1962 fra gårdejer Christian Andersen. Gården
kan føres tilbage til 1834, gården blev flyttet i 1917.
Ejendomsværdi 3.750.000. Areal 55,5 ha, heraf 2,5 ha eng.
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Alkhøjvej 7's stuehus er opført i
1967. Ungdyrstalden er bygget i
1975, kostalden, lade og foder
hus er genopoført efter en brand
i 1982, der er to gylletanke og
indendørs køresilo. Gården drives
som forsøgsstation og har en
besætning på 85 årskøer, 76 ung
dyr og 21 slagtekalve af racerne
SDM og DRK. På gården er der
4 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
1 plansilo og koldt lufts tørreri.
Der er ansat 1 fodermester, 2
medhjælpere og der er hjælp af 1 skoledreng på forsøgsstationen.
ARNBORGVEJ 2, "INGBO", MOESGÄRD, 6933 KIBÆK. tlf 97191173.
KARL SANDFELD HANSEN,
husmand, født den 21.-9.-1924,
søn af Johanne og Valdemar
Sandfeld Hansen, Moesgård.
K.S.H. har børnene: Aksel, født
den 26.-7.-1956, Jørgen, født d.
29.-7.-1957, Margit, født d. 6.4.-1952, Linda, født den 3.-12.1954, Johan, født d. 11.-2.-1960,
Knud Erik, født d. 1.-9.-1962 og
Svend Åge, født den 1.-8.-1963.
K.S.H. har været på Danebo Landbrugsskole. Han overtog gården 15.-3.-1966 fra sine
forældre, Johanne og Valdemar S. Hansen, som købte gården i 1909.
Ejendomsskyld 620.000. Areal 18,4 ha, heraf en ha eng. Der er bortforpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og restaureret i 1966. Kostalden fra 1934 er restaureret i
1981, svinestald fra 1909 er restaureret flere gange, senest i 1966, og laden fra 1934
er restaureret i 1970. Gården drives med en minkbestand på 100 avlstæver, minkpro
duktionen drives som I/S med K.Ä.K. og en søn som interessenter. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. På gården er der 1 traktor, kornsilo og anparter i Rishøj
Vindkraft. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ARNBORGVEJ 7, "NØRLUND", HEDEGÅRD, 6933 KIBÆK. tlf 97-191174.
KARL KRISTIAN HANSEN, gårdejer, født den 10.-3.-1930, søn af Katrine og Helmut
Karl Kristian Hansen, Ribe, gift den 1.-7.-1955 med Dagmar Fonnesbæk, født den
17.-2.-1936, datter af Petrea og Jens Fonnesbæk, Hedegård. Parret har børnene:
Anders, født den 19.-3.-1957, Bodil, født den 9.-7.-1960 og Henrik, født den
10.-1.-1966.
K.K.H. overtog gården den 1.-12.-1958 fra sine svigerforældre, Petrea og Jens Fonnes
bæk, nuværende ejer er 5. generation på gården, som har været i slægten siden 1892.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31,9 ha, heraf 8 ha eng og 3,5 ha skov, skoven er
tildels tilplantet med juletræer. Der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1919 og gennemrestaureret. Kostalden er fra 1965, der er svine
stald i kostalden, laden er fra 1925, maskinhus fra 1974 og der er gylletank. På
gården er der 2 traktorer og halmfyr.
ARNBORGVEJ 8, "ROSENBO", HVEDDE, 6933 KIBÆK. tlf 97-191738.
FLEMMING BAK, gårdejer, født den 24.-5.-1949, søn af Helga og Jens Bak, Vork, gift
den 22.-5.-1976, med Gerda Killerik, ekspidient, født den 4.-11.-1951, datter af Asta
og Svend Killerik, Skovlund. Parret har børnene: Jens Peter, født den 12.-3.-1977 og
Anette, født den 13.-2.-1980.
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Hammerum Landbrugsskole, han
er i bestyrelsen for Ringkøbing
Amts Kvægavlsforening, han er i
bestyrelsen for Aasko Landbofor
ening og har været med i opstar
ten af landboungdom i Aaskov
Kommune. Han overtog gården
den 1.-3.1976 fra Albert Rosen
kvist.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal
34 ha, heraf 1 ha hede og planta
ge. Der er forpagtet 26,6 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret flere gange. Kostalden er fra 1976, ungdyr
stald fra 1976-78, lade fra 1977 og maskinhus fra 1987-88, der er gylletank samt både
inden- og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 64 årskøer, 70
ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, en
tårnsilo og portionstørreri. Der er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.

ARNBORGVEJ 9, "NORDTOFT",
MOESGÅRD, 6933 KIBÆK. tlf
97-191068.
FLEMMING JENSEN, gårdejer,
født den 8.-9.-1933, søn af Ingrid
og Christian Bernhard Jensen,
Tarm, gift den 23.-7.-1960 med
Mary "Maja" Jespersen, født den
14.-4.-1921, datter af Kristine og
Jesper Vejen Jespersen, Moesgård.
Parret har børnene: Ingrid Kri
stine, født den 6.-8.-1961 og El
len, født den 27.-9.-1963.
F.J. er postarbejder, han har været på Vinding Husmandsskole og overtog gården den
1.-11.-1958 fra sine svigerforældre Kristine og Jesper V. Jespersen, som købte'den i
1912.
Ejendomsskyld 840.000. Areal 15 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennem restaureret. Kostalden fra 1958 er ombygget i
1981, svinestald fra 1964, lade fra 1958 og maskinhus fra 1965, desuden er der en
garage. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og byg. På
gården er der 1 traktor, andel i mejetærsker, tårnsilo, varmt lufts tørreri og halmfyr.
Gården drives uden fremmede arbejdskraft.
ARNBORGVEJ 10, "NØRRE HVEDDEGÄRD", HVEDDE, 6933 KIBÆK. tlf 97-191428.
ANDERS LANGKJÆR, gårdejer, omtales under Arnborgvej 21.
A.L. overtog gården den 4.-8.-1982 fra Holger Pedersen.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 35 ha. Stuehuset er opført i 1931 og er gennemrestaureret omkring 1978. Kostalden er ombygget i 1965, svinestald og lade er fra 1931 og
masknhus fra 1980. Gården drives sammen med Arnborgvej 21.
ARNBORGVEJ 11, "ROSENBORG", MOESGÅRD, 6933 KIBÆK. tlf 97-191146.
CHRESTEN KNUDSEN, gårdejer, født den 19.-7.-1923, søn af Benedikte og Jens Vejen
Knudsen, Kibæk, gift den 22.-11.-1952 med Emmy Skov Hansen, hjemmehjælper, født
den 17.-8.-1930, datter af Ester og Marinus Hansen, Ribe. Parret har børnene:
Kirsten, født den 31.-7.-1954 og død den 6.-8.-1954, Lis, født den 30.-10.-1956, Anne
Marie, født den 11.-1.-1958, Christian, født den 25.-6.-1961 og Svend, født den
25.-3.-1966.
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Chresten Knudsen har været
medlem af menighedsrådet ved
Assing Kirke. Han overtog går
den den 1.-11.-1952 fra sine for
ældre, Benedikte og Jens V.
Knudsen, Nuværende ejer er 3.
generation på gården, som har
været i slægtens eje fra omkring
1890.
Ejendomsskyld 640.000. Areal
15,5 ha, heraf tilkøbt 6 ha, der
er 1,5 ha eng.
Stuehuset er opført i 1907 og gennemrestaureret. Kostalden fra 1923 er tilbygget i
1959, svinestald og lade er fra 1923 og maskinhus fra 1959, desuden er der et hønse
hus og der er udendørs køresilo. Gårdens besætning er på 8 slagtekalve af racen SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. På gården er der 2 traktorer og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
ARNBORGVEJ 12, "GRØNDAL",
HVEDDE, 6933 KIBÆK. tlf 97191346.
MADS FUGLEDE JENSEN, gård
ejer, født den 1.-10.-1926, søn af
Anne Kirstine og Hans Peder
Jensen, Hvedde, gift den 6.-10.1949 med Emmy Eisera Mikkel
sen, husmor, født d. 24.-8.-1927,
datter af Ester og Mikkel Larsen
Mikkelsen, Lustrup.
Parret har børnene: Inge Marie,
født d. 30.-12.-1949, Jens Erik,
født den 30.-12.-1952, Hans Jørgen, født den 21.-9.-1958 og Anna Birgit, født den
25.-11.-1960.
E.E.J. har været på Fyns Stifts Husmandsskole.
M.F.J. overtog gården den 1.-1.-1950 fra sine forældre, Anne Kirstine og Hans Peder
Jensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i familiens eje i 1882.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 31 ha, heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1929, gennemrestaureret og tilbygget flere gange. Kostalden fra
1929 er tilbygget med svinestald i 1966, sostald fra 1972, lade fra 1929, maskinhus fra
1950 og garage fra 1955. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion
på 24 årskøer, 26 ungdyr og 14 slagtekalve af racerne SDM og RDM, svineproduktio
nen er på 34 årssøer, der produceres ca. 550 slagtesvin årligt. På gården er der 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og koldtluftstørreri. Der er 1 fast
medhjælper, som har været på gården i 30 år, der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

ARNBORGVEJ 15, "MOESGAARD",
MOESGÅRD, 6933 KIBÆK. tlf
97-191992.
SØREN HØFFDING HEDETOFT,
gårdejer, født den 27.-3.-1943,
søn af Ruth og Axel Hedetoft,
Kokkedal, gift med Agnete Gad,
ergoterapeut, født d. 10.-7.-1943,
datter af Marie og Pram Gad,
Nærum. Parret har børnene: Mi
chael, født den 5.-11.-1966, Ma
lene født den 9.-4.-1969, Sune,
født den 17.-5.-1981 og Sisse,
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født den 6.-12.-1982.
S.H.H. er uddannet maskiningeniør, han er medlem af Aaskov kommunalbestyrelse og
er formand for kulturudvalget. Hanovertog gården den 1.-4.-1981 fra Anna og Arne
Rode.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 43 ha. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1927 er gennemrestaureret med gyllekanal, ungdyrstald er fra 1974 og den er delvis ombygget til
svinestald i 1984, svinestald er ombygget til kviestald, svinestalden er restaureret i
1983, og hønsehuset er indrettet til kalvestald, laden er fra 1927, der er roehus,
gylletank og maskinhus samt unendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion
på 46 årskøer og 50 ungdyr af racen SDM, desuden er der en slagtesvineproduktion på
3.600 SPF-slagtesvin, derudover er der 4 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 roeoptager med tank, 2 fodersiloer,
kornsilo og automatisk vådfodringsanlæg. Der er 1 fodermester og 1 skoledreng til
hjælp og der bruges en del maskinstation.
ARNBORGVEJ 21, "NØRRE MOESGÅRD", MOESGÅRD, 6933
KIBÆK. tlf 97-191428.
ANDERS LANGKJÆR, gårdejer,
født den 29.-11.-1946, søn af
Anna og Enevold Langkjær, Moesgård, gift den 20.-9.-1969 med
Else Nielsen, kontorassistent,
født den 16.-7.-1946, datter af
Inga og Verner Nielsen, Krogstrup.
Parret har børnene: Peter født
den 2.-9.-1970, Lars født den
26.-8.-1972, Tina født den 13.-4.-1976 og Niels 24.-12.-1979.
A.L. har været på Bygholm Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Aaskov Landbo
forening og i bestyrelsen for kvægavlsforeningen. Han overtog gården den 1.-8.-1969
fra sine forældre Anne og Enevold Langkjær, nuværende ejer er 4. generation på
gården, som kom i slægtens eje i 1905. Ejendomsskyld 3.250.000. Areal 80 ha, heraf
tilkøbt 35 ha, der er frasolgt 6 ha. og forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1952, restaureret og ombygget i 1976. Kostald, sostald og lade
fra 1971, slagtesvinestald fra 1973, klimastald fra 1984, blanderum fra 1979, ny lade
fra 1976 og maskinhus fra 1966, der er 2 gylletanke, udendørs køresilo og 2 gastætte
silo. Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60
ungdyr og 30 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er på 80 årssøer, der
sælges ca. 1.400 smågrise og 300 slagtesvin årligt, der er to ammekøer, et ungdyr og
en slagtekalv af racen limusine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
På gården er der 4 traktere, 1 mejetærsker, 1 vandingsmaskne, plansilo og varmtlufts
tørreri. Der er 1 fast medhjælper og 1 fodermester på gården, som drives sammen
med Arnborgvej 10.

ASSINGVEJ 5, "LYNGHOLM", ASSING, 6933 KIBÆK. tlf 97-191426.
LEO RASMUSSEN, gårdejer, om
tales under Pårupvej 19.
L.R. overtog gården den l.-l.1990 fra Kristian Lyngholm Kri
stensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 28
ha.
Stuehuset er opført i 1906. Ko
stalden fra 1926 er udvidet i
1960, samme år blev der bygget
maskinhus, laden er fra 1915.

Gården drives sammen med Pårupvej 19.
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ASSING, 6933 KIBÆK. tlf 97191117.
POUL VERNER HUSTED PEDER
SEN, gårdejer, født den 7.-6.1930, søn af Elna og Bertel Hu
sted, Assing, gift d. 20.-11.-1956
med Marianne Kristensen, født
den 15.-9.-1933, datter af Elise
og Laurits Højvang Kristensen,
Lustrup.
Parret har børnene: Kirsten Sol
veig, født den 7.-8.-1958 og Kim Gudmund, født den 31.-12.-1959.
P.V.H.P. har været på Korinth Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1964 fra
sine forældre Elna og Bertel Husted, nuværende ejer er 3. generation på gården, som
har vært i slægtens eje fra omkring 1920.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 47,3 ha, heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1922 og restaureret i 1973. Kostalden fra 1950 er tilbygget i
1970, svinestalden er ombygget til kreatureri 1980, maskinhusene er fra 1950 og 1973
og laden fra 1921 er restaureret i 1964, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion 52 årskøer, 60 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. På gården er der 3 traktorer, 2
markvandingsanlæg, kornsilo og evarmtluftstørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp og
sønnen Kim Gudmund er ansat som medhjælper og der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

ASSINGVEJ 8, "FRYDENDAL",
LUSTRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97196006.
DITLEV ERIK VISSING, gårdejer,
født den 4.-4.-1954, søn af Ellen
og Markus Vissing, Baunehøj, gift
den 5.-10.-1973 med Anita Søren
sen, husassistent, født den 1.-2.1956, datter af Kirsten og Peder
Sørensen, Gejlbjerg. Parret har
børnene: Mona, født den 1.-12.1973, Tom, født den 10.-8.-1977,
Margrethe, født den 7.-3.-1980
og Tina, født den 7.-2.-1987.
D.E.V. overtog gården den 1.-5.-1974 fra sine forældre Ellen og Markus Vissing som
købte gården i 1947.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 23 ha. Der er forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Kostalden fra 1923 er tilbygget i 1978, samme år blev der
bygget slagtesvinestald, farestald og goldsoststald fra 1976, klimastald fra 1977, lade
fra 1952, foderhus fra 1979 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion
på 30 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 80
årssøer og der produceres ca. 1.500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrø
der er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker og markvandings
anlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sammen
med Assingvej 13. Svinebesætningen på 80 årssøer drives som Vissing I/S, det gøres i
samarbejde med Ove Michael Vissing, Assingvej 12.
ASSINGVEJ 12,
OVE MICHAEL
sing, Baunehøj,
den 6.-2.-1964,
Ditte, født den

"NESGAARD", LUSTRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97-196434.
VISSING, gårdejer, født den. 27.-3.-1962, søn af Ellen og Markus Vis
gift den 28.-6.-1985 med Bodil Glintborg, beklædningsoperatør, født
datter af Alma og Gunnar Glintborg, Sillerslev. Parret har børnene:
14.-4.-1987 og Joan, født den 17.-8.-1988.
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Borris Landbrugsskole og overtog
gården den 15.-3.-1985 fra Mika
el Lyneborg.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal
26,9 ha, heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1959. Ko
stalden er om- og tilbygget i
1977, samme år blev der bygget
foderhus, der er lade og uden
dørs køresilo. O.M.V. er interessent i I/S Vissing, som driver en svineproduktion på 80
årssøer. Besætningen er opstaldet på Frydendal, Assingvej 8. Planteproduktionens salgs
afgrøder er ærter, raps og korn . På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo og varmtluftstørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ASSINGVEJ 13, LUSTRUP, 6933
KIBÆK. tlf 97-196006.
DITLEV ERIK VISSING, gårdejer
omtales under Assingvej 8.
D.E.V. overtog gården den 1.11.-1989 fra Holger Nielsen.
Ejendomsskyld 710.000. Areal
11,5 ha. Stuehuset er opført i
1909 og gennem restaureret i
1974. Kostalden fra 1909 er omog tilbygget i 1974, roehuset er
bygget samme år, svinestald fra
1967, garage fra 1971 og lade fra 1930, der er udendørs køresilo og et maskinhus. På
gården er der tårnsilo og varm lufts tørreri. Gården drives sammen med Assingvej 8
og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BARSLUNDVEJ 1, "SØNDERAGERGAARD", KARSTOFT, 6933
KIBÆK. tlf 97-196403.
ERIK FRANDSEN, gårdejer, født
den 2.-4.-1951, søn af Anna og
Søren Frandsen, Lind, gift den
1.-9.-1973 med Ina Hald Nielsen,
børnehaveleder, født den 6.-12.1952, datter af Jesonda Magdalene og Karl Nielsen, Herning. Par
ret har børnene: Søren, født den
21.-6.-1977 og Lise, født den
17.-12.-1982.
E.F. er i bestyrelsen i Jercey Kvægavlsforening i Ringkøbing Amt. Han overtog gården
den 28.-1.-1984 fra Knud Krusborg.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 22 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og gennem restaureret omkring 1975. Kostalden er fra 1935
og tilbygget i 1972, løsdriftsstald fra 1977, svinestald er ombygget til kalvestald i
1984, lade fra 1935 og maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 42 årskøer, 46 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey, desuden
er der 12 moderfår af racen Oxforddown og der er 1 hest af racen Ox araber, 1 hest
af racen Dansk Varmblod og der er 3 ponyer. På gården er der 2 traktorer, 1 meje
tærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BARSLUNDVEJ 2, BARSLUND, 7330 BRANDE, tlf 75-345057.
OLE OLESEN, gårdejer, født den 28.-4.-1943, søn af Johanne og Niels Olesen,
Karstoft, gift den 13.-12.-1969 med Bodil Thomsen, født den 2.-8.-1949, datter af
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Omme. Parret har børnene: Ni
els, født den 21.-9.-1970 og Mi
chael, født den 4.-5.-1973.
Ole Olesen har været på Graasten Landbrugsskole. Han over
tog gården den 1.-7.-1969 fra sin
mor, Johanne Kragsig Olesen,
forældrene købte gården i 1939
da den blev udstykket fra Bars
lundvej 13.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal
51 ha., heraf 3 ha. skov, desuden
er der 10 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1939 og gennemrestaureret. Kostalden fra 1939 er ombygget til
ungkreaturer i 1975, samme år blev der bygget ny kostald og lade, svinestalden fra
1950 er ombygget til kalvestald i 1974 og maskinhuset er fra 1987, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 80 ungdyr og 40 slagtekalve af
racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og kartofler. På
gården er der 4 traktore, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varmtluftstørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården og der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet. Gården drives sammen med Barslundvej 13.
BARSLUNDVEJ 3, "JERNHOLT",
KARSTOFT, 6933 KIBÆK. tlf 75345251.
PETER CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 2.-5.-1928, søn af Jensine og Ingemann Christensen,
Karstoft, gift den 13.-3.-1954
med Anna Lykka Jensen, født
den 3.-12.-1934, datter af Meta
og Søren P. Jensen, Stakroge.
Parret har børnene Ib født den
28.-2.-1957 og Britta født den
23.-4.-1961.
P.C. har været i bestyrelesen for Karstoft Mejeri, han har været formand for Skarrild
Husmandsforening og været i bestyrelsen for Hærvej Kvægavlsforening i DRK. Han
overtog gården 27.-2.-1957 fra sine forældre, Jensine og Ingemann Christensen, som
købte den i 1917. Gården var ved købet på 13 ha, der var 2 køer og 50 høns, ejendoms
skylden var 12.000 kr.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 8 ha. skov, eng og
plantage.
Stuehuset er opført i 1965. Kostalden fra 1924 er ombygget til ungdyr i 1965, samme
år blev der bygget ny kostald, kombineret lade og ungdyrstald er fra 1980 og maskin
hus fra 1977, der er foderhus og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 36 årskøer, 45 ungdyr og 30 slagtekalve af racen DRK., der er 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. På gården er der 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, kornsilo og varmtluftstørreri. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.
BARSLUNDVEJ 4, BARSLUND, 7330 BRANDE, tlf 75-345231.
KRISTIAN KRISTIANSEN, gårdejer, født den 1.-4.-1943, søn af Kirstine og Karl Kri
stiansen, Karstoft, gift den 8.-7.-1972 med Bente Christensen, ekspeditrice, født den
8.-7.-1950, datter af Emma og Kynde Christensen, Kølkær. Parret har børnene: Lene
født den 12.-2.-1973, Linda født den 8.-6.-1975 og Ketty født den 17.-1.-1977.
B.K. har været medlem af skolenævnet ved Skarrild Skole. K.K. har været på Gråsten
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen ved Aaskov Husmandsforening og for Blåhøj
Leverandørforening. Han overtog gården 1.-12.-1971 fra sin mor Kirstine Kristiansen,
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nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1898.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal
69 ha. heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1979. Ko
stalden er fra 1983, den gamle
lade, ko- og kviestald nedbrænd
te i 1989 og genopført med ung
dyrstald, garage og fyrrum samt
halmlade, maskinhuset er fra
1975 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion
på 80 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. På gården er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, plansilo, varmtluftstørreri og halmfyr og der er computerstyret kraftfoderanlæg tildeling. På gården er der 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet, gården drives sammen med Enebækvej 16, Grindsted Kommune.
BARSLUNDVEJ 5, "SØLVTOFT",
BARSLUND, 6933 KIBÆK. tlf
75-345226.
EGON SKOVBJERG JENSEN,
gårdejer, født den 13.-3.-1932,
søn af Johanne og Aage Jensen,
Sdr. Omme, gift den 7.-5.-1955
med Anna Thomsen, født den
20.-7.- 1936, datter af Katinka
og Frederik Thomsen, Stakroge.
Parret har børnene: Henriette,
født den 10.-4.-1960 og Claus
Jørgen, født den 8.-12.-1967.
E.S.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1964
fra Nikolaj Kjær.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 3 ha., der er 0,5 ha. skov. Der er
forpagtet 3 ha. græs.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1934 er tilbygget
i 1966, kalvestald fra 1973, maskinhus fra 1965 og roehus fra 1972. Gården drives med
en kvægproduktion på 35 årskøer og 50 ungdyr af racen DRK., desuden er der 2 heste.
På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kornsilo, varmtluftstørreri og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
BARSLUNDVEJ 7, "AVLSCEN
TRET GULDHOLM", BARSLUND,
6933 KIBÆK. tlf 75-345177.
VAGN JESPERSEN, gårdejer,
født den 4.-7.-1944, søn af Kri
stense og Richard Jespersen,
Barslund.
V.J. har været på Graasten Land
brugsskole, han er medlem af
Ribe Amt Svineproduktionsudvalg
og formand for SPF-udvalget i
Ringkøbing Amt. Han overtog
gården den 1.-3.-1973 fra Otto Nielsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 60 ha. heraf tilkøbt 25 ha. der er 3 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1907. Kostalden fra 1918 er ombygget til sostald i 1978, samme
år blev der bygget løbeafdeling og kartoffelhus, sostald, ungsvinestald, lade og gastæt
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en svineproduktion på 140 SPF årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 500 slagte
svin årligt, desuden sælges der ca. 1.500 avlsdyr, der eksporteres bl.a til Tailand,
Grækenland, Spanien og andre lande. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps
og kartofler. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges lidt
løs hjælp på gården, og der er 1 skoledreng til hjælp, der bruges masknstation til en
del af markarbejdet.

BARSLUNDVEJ 11, BARSLUND,
7330 BRANDE, tlf 75-345227.
ELUF NIELSEN, gårdejer, født
den 26.-11.-1955, søn af Bertha
og Erling Nielsen, Vostrup, gift
den 21.-8.-1976 med Grethe Reenberg Olesen, ekspeditrice, født
den 19.-1.-1955, datter af Dagny
og Henry Reenberg Olesen, Blå
høj. Parret har børnene: Leo,
født den 30.-9.-1977 og Pia, født
den 22.-9.-1980.
E.N. overtog gården den 1.-6.-1986 fra sin far Erling Nielsen, Nuværende ejer er
tredie generation på gården.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 22,2 ha.
Stuehuset er opført i 1966. Kostalden fra 1960 er ombygget til ungsvinestald i 1989,
slagtesvinestalden er fra 1979, lade fra 1960 og maskinhus fra 1980. Gården drives
med en slagtesvineproduktion på 3.500 stk. årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvan
dingsanlæg. Der bruges maskinstation til skårlægning.
BARSLUNDVEJ 13, BARSLUND,
7330 BRANDE, tlf 75-345057.
OLE OLESEN, omtales under
Barslundvej 2.
O.O. overtog gården den 20.-7.1977 fra sin far Peder Olesen,
gården har været i slægtens eje
fra omkring 1900.
Ejendomsskyld 770.000. Areal 64
ha., heraf 10 ha. skov, 4 ha.
hede og mose.
Stuehuset er opført i 1920 og re
staureret flere gange. Kostalden
er ombygget til svinestald i 1977, svinestald fra 1960, lade fra 1920, der er maskin
hus. På gården er der 1 tårnsilo og 1 varmtluftst0rreri. Gården drives sammen med
Barslundvej 2.

BIRKEBYVEJ 2, "BIRKEGAARD",
BIRKEBY, 7280 SØNDER FELDING. tlf 97-198339.
SVEND ØRBÆK JENSEN, gård
ejer, født den 27.-11.-1936, søn
af Johanne og Knud Ørbæk Jen
sen, Sdr. Felding, gift den
10.-12.- 1960 med Dagny Opstrup
Nielsen, født den 11.-3.-1942,
datter af Margrethe og Niels
Opstrup Nielsen, Drongstrup
Mark. Parret har børnene: Joan,
født den 14.-5.-1961, Anette, født den 4.-3.-1963 og Susanne, født den 3.-5.-1967.
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andel, samt været i bestyrelsen ved Aaskov Landbrugsforening. Han overtog gården
den 1.-5.-1970 fra Aage Green.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 47 ha. heraf tilkøbt 28 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og gennem restaureret og tilbygget i 1989. Kostalden er
ombygget til svinestald i 1977, kalvestald fra 1975 blev ombygget til svinestald i
1983, klimastald og fedestald er fra 1985, maskinhus fra 1975 og laden er delvis
ombygget til svinestald og foderhus, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives
med en svineproduktion på 70 MS årssøer, der produceres ca. 1.550 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 2 traktore, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo, varmtluftstørreri og halmfyr. Gården
drives uden fremmede arbejdskraft.

BIRKEMOSEVEJ 2, "EGEGAARD",
KARSTOFT, 6933 KIBÆK. tlf
97-196149.
FRANS JØRGEN CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 21.-3.-1957,
søn af Jenny Elisabeth og Char
les Christensen, Egegaard.
F.J.C. overtog gården den I .-6.1989, fra sine forældre Jenny
Elisabeth og Charles Christen
sen, som købte gården i 1945.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 43
ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1940 er ombygget
til kalvestald i 1979, og der blev bygget ny kostald, laden er fra 1940, halmiade og
foderhus fra 1979, desuden er der maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på
40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racerne SDM. og RDM. På gården er der 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg og 1 plansilo. Der er 1 skoledreng til hjælp og der
bruges maskinstation.

BIRKEMOSEVEJ 4, "BREDBJERGGAARD", KARSTOFT, 6933 KIBÆK. tlf 97-196431.
OVE KRISTENSEN, gårdejer, født den 18.-7.-1957, søn af Magda og Tage Kristensen,
Kibæk, gift den 15.-5.-1982 med Marie Storbjerg Kristensen, børnehavepædagog, født
den 13.-8.-1956, datter af Ruth og Søren Storbjerg, Aadum. Parret har børnene:
Merethe, født den 4.-6.-1983 og Vibeke, født den 4.-11.-1985.
O.K. har været på Hammerum Landbrugskole, han er i bestyrelsen for Borden Mejeri.
Han overtog gården den 1.-7.-1985 fra sine forældre Magda og Tage Kristensen, som
købte den i 1954.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 65 ha. heraf tilkøbt 15 ha., der er 10,5 ha. skov.
Desuden er der forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er restaureret
og tilbygget i 1967, spaltestald fra 1978, farestald og maskinhus fra 1969, lade fra
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på 20 årskøer, 20 ungdyr og 15 slagtekalve af racen RDM, svineproduktionen er på 45
årssøer, der sælges ca. 1.000 smågrise og 20 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 1 plansilo, varmtluftstørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper
og der bruges en del maskinstation.

BIRKEMOSEVEJ 8, "BEKSGAARD",
DØVLING, 6933 KIBÆK. tlf 97196321.
KURT GRENE THOMSEN, gårde
jer, født den 2.-12.-1951, søn af
Erna og Karl Peder Thomsen,
Karstoft, gift den 10.-12.-1977
med Elly Agnethe Sørensen, køk
kenmedhjælper, født den 3.-10.1956, datter af Marie og Hans
Peter Sørensen, Karstoft. Parret
har børnene: Flemming, født den
24.-6.-1979 og Julie, født den
5.-11.-1982.
K.G.T. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-9.-1983
fra sine forældre Erna og Karl Peder Thomsen, som købte den i 1950.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1938. Kostald og lade er fra 1938, svinestald og hestestald er
ombygget til kostald i 1970, desuden er der 1 hønsehus. Gården drives med en kvæg
produktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. På gården er
der 3 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
BIRKEMOSEVEJ 10, "AAVANG",
DØVLING, 6933 KIBÆK. tlf 75345273.
HENRY KRISTIAN CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 12.-11.-1931,
søn af Jensine og Ingemann Chri
stensen, Karstoft, gift den 26.3.-1959 med Ruth Linda Jensen,
født den 25.-3.-1938, datter af
Meta og Søren Peter Jensen, Stakroge.
Parret har børnene: Ulla, født
den 18.-10.-1962 og David, født
den 31.-1.-1973.
H.K.C. har været i bestyrelsen for Blåhøj Mejeri, været i skolenævnene i Sdr. Felding
Skarrild samt i bestyrelsen for 4.H og landboungdom. Han overtog gården den
23.-7.-1957 fra Sigurd Jensen.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 23,2 ha. heraf tilkøbt 5 ha., der er 3 ha. eng. Desuden
er der forpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1932 er
tilbygget senest i 1972, lade fra 1932 er restaureret i 1975, staklade, maskinhus og
foderhus er fra 1972. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 30 ungdyr
og 20 slagtekalve af blandet race, der er 3 ammekøer, 3 ungdyr, 2 slagtekalve, 4 får
og 2 heste. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der
5 traktorer, andel i mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 3 tårnsiloer og kold lufts
tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

BJØRNKÆRVEJ 5, "KARSTOFT
MASKINSTATION", KARSTOFT
MØLLEGÅRD, 6933 KIBÆK. tlf
97-196201.
KURT CHRISTENSEN, entrepre
nør, født den 17.-8.-1945, søn af
Marie og Verner Christensen,
Sdr. Felding, gift den 9.-8.-1968
med Kirsten Eg, født d. 26.-9.1947, datter af Jenny og Erik
Eg, Karstoft. Parret har børne
ne: Vibeke, født den 12.-6.-1970
og Lotte, født den 4.-8.-1972.
K.C. overtog gården den 1.-8.-1968 fra sine svigerforældre Jenny og Erik Eg, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, måske mere.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 35,6 ha., heraf 8 ha. beplantning og eng. Der er forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført i 1973. Kostalden fra 1914 er restaureret efter en brand i 1960,
der er 3 maskinhuse fra 1971, 1980 og 1988. Gården drives udelukkende med plante
produktion bestående af ærter, raps, korn og kartofler. På gården er der 10 traktorer,
3 mejetærskere samt alt i moderne landbrugsmaskiner til maskinstation. Der er 8
faste medhjælpere på gården samt løs medhjælp i sæsonerne.
K.C. har en fjerdedel af gården på Stakrogevej 55.
BJØRNKÆRVEJ 8, "HØJBYGÅRD",
RONNUM, 6933 KIBÆK. tlf 97-196003.
KNUD ERIK HERMANN, gårdejer, født
den 6.-10.-1951, søn af Nora og Niels
Hermann, Thyregod, gift den 26.-10.1974 med Connie Christensn, født den
3.-7.-1955, datter af Martha og Chri
stian Christensen, Hedensted. Parret har
datteren Signe, født den 10.- 3.-1989.
K.E.H. har været på Bygholm Landbrugs
skole, han overtog gården den 1.-3.-1977
fra Anne Marie Christensen. Gården
blev opført på heden i 1935.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha.
Stuehuset er opført i 1939. Kostalden fra 1939 er ombygget til ungdyrstald i 1978,
hvor der også blev bygget ny kostald, laden er fra 1939, maskinhuset fra 1985 og der
er gylletank samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 44 års
køer og 50 ungdyr af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården
er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo, varm lufts tørreri og automatisk
kraftfoder og grovfoder tildeling. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

BJØRNKÆRVEJ 9, "BJØRNKJÆRGAARD", KARSTOFT, 6933 KI
BÆK, tlf 97-196206.
ARNE MØLLER, gårdejer, født
den 3.-4.-1925, søn af Ane Petrea og Anders Brodersen Møl
ler, Karstoft, gift den 16.-5.1959, med Erna Kirstine Søren
sen, født den 13.-9.-1932, datter
af Bertha Marie Kjær og Hans
Peder Sørensen, Sdr. Karstoft.
Parret har børnene: Bertha Ma
rie, født den 12.-3.-1961, Ellen
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23.-3.-1968 og Anne Mette, født den 3.-5.-1970.
A.M. har været Ribe Kjærgård Landbrugsskole, han havde forpagtet gården fra 1957
til han købte den den 1.-4.-1960 fra sine forældre Ane P. og Anders B. Møller, som
købte gården i 1920.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 84 ha. heraf 3 ha. skov, 5 ha. eng og 10 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1919. Kostalden fra 1930 er ombygget til grise- og hønsehus i
1931, kostald fra 1931 er restaureret i 1970, vognskur er fra 1950 og tilbygget i 1960,
lade fra 1917 er tilbygget i 1935, maskinhuset er fra 1977. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 årskøer, 25 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er fremavlskorn. På gården er der 4 traktorer og 1 mejetær
sker. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BJØRNKÆRVEJ 11, "SOLHØJGAARD", RONNUM, 6933 KI
BÆK, tlf 97-196188.
EVALD LIND NIELSEN, gårdejer
født den 21.-9.-1941, søn af Sig
ne og Trier Etler Nielsen, Gejl
bjerg, gift den 15.-5.-1969 med
Inge Lise Lauridsen, husholdnings
lærer, født den 22.-1.-1945, dat
ter af Anny og Thorkild Laurid
sen, Tarp. Parret har børnene:
Birgitte, født den 22.-3.-1970,
Karen Marie, født den 8.-6.1971, Søren Ottesen, født den 26.-12.-1973 og Trier Etler, 6.-4.-1974.
E.L.N. er i bestyrelsen for Aaskov Landboungdom og 4H, han er i bestyrelsen for den
lokale RDM forening i Vejle Amt, desuden er han kåringsdommer for RDM Vejle
Vestegn samt i representantskabet for Nørre Vium Mejeri. Han overtog gården den
15.-1.-1971 fra Anne Lise Mogensen.
Areal 38,5 ha., heraf 5 ha. krat.
Stuehuset er opført i 1977. Kostalden fra 1937 er ombygget i 1972 og restaureret i
1981, det gamle stuehus er ombygget til kalvestald i 1978, hønsehus fra 1937, lade fra
samme år har fået nyt tag i 1977 og maskinhuset er fra 1986. Gården drives med en
kvægbesætning på 20 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Det er en
avlsbesætning og der er bl.a. solgt 8 avlsdyr til kvægavlsforeninger og 10 privattyre, 5
af køerne er stambogsførte og der udstilles på dyreskue og ungdyrskue. Besætningen
er blandt de 10 bedste i Vejle Amt i 1989. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og frøgræs. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og kold lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

BJØRNKÆRVEJ 12, "BJØRNSKOV
GÅRD", KARSTOFT, 6933 KIBÆK,
tlf 97-187088.
REGNER STOUSTRUP, gårdejer
født den 11.-6.-1929, søn af Ma
rie og Peter Stoustrup, Thyregod,
gift den 13.-11.-1953 med Gerda
Mikkelsen, født den 30.-7.-1933,
datter af Esther og Mikkel Mik
kelsen, Skarrild. Parret har bør
nene: Kurt, født den 3.-12.-1957,
Ilse, født den 7.-9.-1961 og Ulla,
født den 4.-6.-1970.
R.S. har været tillidsmand for Topsikring. Han overtog gården i juli 1953 fra Niels
Anton Nielsen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret senest i 1986. Kostalden er
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fra 1960, desuden er der lade og maskinhus. Gårdens besætning er på 35 ungdyr og
slagtekalve af blandet race, driften er omlagt til kødkvæg og planteavl. På gården
der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varmt luft tørreri
anparter i Uhre Vindmøllelaug. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet
gården drives sammen med Sønderkærvej 19 i Brande Kommune.
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BJØRNKÆRVEJ 15, "SOLBAK
KEN", RONNUM, 6933 KIBÆK,
tlf 97- 187089.
ANDERS KRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer født den 30.-4.-1937,
søn af Jensine og Hans Jørgen
Andersen, St. Andst, gift den
11.-11.-1961 med Gudrun Lilly
Sørensen født den 23.-2.-1934,
datter af Karoline og Søren Sø
rensen, Ronnum. Parret har bør
nene: Karen, født d. 27.-3.-1963,
Søren, født den 11.-6.-1966 og
Niels, født den 6.-9.-1969.
A.K.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1960 fra
sine svigerforældre, Karoline og Søren Sørensen, som købte den i 1912.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 23 ha., der er 3 ha. skov og 5 ha.
lyng. Ejendomsskylden på den tilkøbte jord er 290.000.
Stuehuset er opført i 1969. Kostalden er ombygget til svinestald i 1971, kartoffelhus
fra 1970 oglade fra 1938 er ombygget til svinestald i 1966. Gården drives med en
svineproduktion på 15 årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt, desuden er der
25 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter
og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og kold lufts
tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet, gården drives sammen
med Ndr. Karstoftvej 21.

BJØRSLEVVEJ 1, OLLING, 6933
KIBÆK. tlf 97-191254.
VIGGO LUND, landpost født den
13.-1.-1926, søn af Johanne og
Jacob Lund Nielsen, Oiling, gift
den 18.-5.-1951 med Ketty Smedegaard Nielsen, sygehjælper,
født den 21.-9.-1925, datter af
Katrine og Jens Smedegaard Ni
elsen, Fjelstervang. Parret har
børnene: Kaj, født den 20.-12.-1953,
Henny, født den 15.-4.-1956 og
Steen, født den 18.-11.-1960.
V.L. har været landpost i Kibæk Kommune. Han overtog gården i 1950 fra Hans Kjær
Simonsen, gården er udstykket fra Ollinggård i 1950.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 4 ha.
Stuehuset er opført i 1956. Ko- og svinestald er fra 1952 og maskinhus fra 1962.
Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. På gården
er der 1 traktor. Gården drives uden fremmede arbejdskraft.
BJØRSLEVVEJ 7, "HJORTLUND", OLLING, 6933 KIBÆK, tlf 97-191890.
KRISTIAN HANSEN og JACOB VENG, gårdejere. K.H. er født den 25.-2.-1924, søn af
Kirstine og Eli Hansen, Troldhede, gift den 13.-11.-1948 med Johanne Kirstine Fonnesbæk født den 9.-12.-1926, datter af Petrea og Jens Fonnesbæk, Kibæk. Parret har
børnene: Ulla, født den 14.-6.-1951, Else Lene, født den 16.-4.-1956 og Inge, født den
1.-11.-1960.
J.V. er født den 5.-7.-1958, søn af Gudrun og Søren Veng, Engesvang, gift den 6.-10.-
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ent, født den 1.-11.-1960, datter
af Stina og Kristian Hansen, Olling. Parret har børnene: Allan,
født den 20.-8.-1981, Janni, født
den 14.-12.-1983, Ronny, født
den 14.-2.-1985 og Lasse, født
den 25.-8.-1987.
"Hjortlund" drives som I/S af
Kristian Hansen og Jacob Veng,
K.H. overtog gården den l.-ll.1948 og J.V. købte halvpart i
gården den 1.-8.-1980.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 11 ha., der er 5 ha. beplantning.
Stuehuset er opført i 1919 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1910 er
om- og tilbygget flere gange og er nu indrettet som kalvestald, ny kostald fra 1954,
svinestald fra 1960, lade fra 1919 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en kvæg
produktion på 34 årskøer, 32 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM og der produce
res ca. 260 slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer, 1 kornsilo, varm lufts
tørreri og anparter i Rishøj Vindmøllelaug. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

BLÅHØJVEJ 63, "HAUBJERG", KARSTOFT, 6933 KIBÆK, tlf 97-196358.
CHRISTIAN RØNHOFF, gårdejer født den 8.-6.-1938, søn af Karen og Sofus Nielsen,
Raunholt, gift den 9.-11.-1959 med Aase Carlsen, fodspecialist, født den 15.-10.-1940,
datter af Dagny og Harry Carlsen, Gunderstrup. Parret har børnene: Ghita født den
9.-3.-1962, Carsten født den 6.-8.-1972 og Tanja Maria født den 2.-2.-1976.
C.R. har været på Kalø Jægerskole. Han overtog gården den 13.-12.-1973 fra Sinne og
Emil Therkildsen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 52 ha. heraf 10 ha. skov og 10 ha. eng. Der er bortforpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1863 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er ombygget
til hundestald i 1973-74, desuden er der svinestald, lade og maskinhus. Gårdens be
sætning er på 2-3 slagtesvin og der er en bestand på 800 minktæver. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter og frøgræs. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandings
anlæg, 1 kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed
arbejdskraft. Der er hundeskole på gården.
BLÅHØJVEJ 65, "SØNDERMAR
KEN", SDR. KARSTOFT, 6933
KIBÆK, tlf 97-196126.
TRIER THERKELSEN, gårdejer,
født den 13.-9.-1936, søn af Val
borg og Jens Christian Therkelsen, Karstoft, gift d. 22.-9.-1962
med Herdis Eg, syreske, født d.
20.-11.-1942, datter af Jenny og
Erik Madsen Eg, Karstoft.
Parret her børnene: Lone født d.
12.-1.-1964 og Lars født d. 14.14.-12.-1967.
T.T. har været på Ribe Kærgård landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Kars
toft andelsmejeri. Han overtog gården den 15.-2.-1962 fra sine forældre Valborg og
Jens Chr. Therkelsen, der i 1934 byggede ejendommen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der er 3 ha. skov og 5 ha.
eng. Stuehust er opført i 1934 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1934
er tilbygget flere gange senest i 1983, hvor der også blev bygget kalvestald, Kartoffel
husene er fra 1965-66, roehus fra 1979, ishus fra 1984, laden fra 1934 er tilbygget i
1954 og maskinhuset er fra 1975, der er 3 udendørs køresiloer. Hele ejendommen ko-
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duktion på 46 årskøer, 55 ungdyr, 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 hest.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. På gården er der 3 trak
torer, 2 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og 1 varm luft tørreri. Der er en fast medhjæl
per og en skoledreng til hjælp, desuden bruges der maskinstation til en del af markar
bejdet.

BLÅHØJVEJ 70, "HØJAGER",
KARSTOFT, 6933 KIBÆK, tlf 75345126.
THOMAS KROGH JENSEN, gård
ejer født den 6.-11.-1943, søn af
Inger Tine og Mads Krogh Jen
sen, Langkær, gift d. 10.-4.-1971
med Margith Kolstrup, kontoras
sistent, født den 17.-1.-1951,
datter af Maja og Mogens Peder
sen, Kærby.
Parret har børnene: Anita født

den 29.-8.-1978 og Louise født den 24.-5.-1981.
T.K.J. har været på Bygholm Landbrugsskole og han overtog gården den 1.-11.-1970
fra Hilda Lyngholm Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 49 ha., heraf 2 ha. skov og 3 ha. eng. Der er forpagtet 27 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Kostalden er om- og tilbygget senest i 1977, løsdriftsstald
opført 1975, lade 1953 og maskinhus og ny lade 1974, der er 2 udendørs køresiloer.
Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer og 100 ungdyr af racen SDM. På
gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 Bobeat, 1 plansilo, varm luft
tørreri og træfyr. Der er en fodermester på gården og der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
BLÅHØJVEJ 73, "EGEBJERG",
KASTOFT, 6933 KIBÆK,tlf 97196463.
NIELS ERIK TOPBJERG NIEL
SEN, landmand, født den 7.-9.1960, søn af Ingrid og Erling Fre
de Nielsen, Brande, bor sammen
med Anne Mette Harrild Møller,
sygeplejeske, født d. 24.-8.-1962,
datter af Jytte og Tage Møller,
Thyregod.
Parret har sønnen Christoffer
født den 26.-4.-1989.
N.E.T.N. er udlært maskinsnedker, han overtog gården den 13.-12.-1987 fra Jørgen
Jensen. Ejendomsskyld 620.000. Areal 36 ha., heraf 10 ha. eng og 13 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1956 og gennemrestaureret senest 1986. Kostalden er opført
1956, svinestalden er i kostalden. Gårdens besætning er på 1 ammeko og 2 ungdyr, det
er krydsningsdyr, og desuden er der 45 minktæver. Planteproduktionens salgsafgrøde er
rug. På gården er der 2 traktorer og 1 fastbrændselsfyr. Der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.

BLÅHØJVEJ 75, "LILLE HAUBJERG", KARSTOFT, 6933 KIBÆK, tlf 97-196250.
SIGURD JENSEN, gårdejer født den 3.-7.-1937, søn af Hylleborg og Jens Kristian
Jensen, Nr. Snede, gift den 4.-10.-1961 med Tove Kok, født den 28.-8.-1941, datter af
Jacobine og Håkon Kok, Balle. Parret har børnene: Ole født den 13.-7.-1962, Bodil
født den 28.- 10.-1963 og Arne født den 22.-3.-1968.
S.J. har været på Ladelund Landbrugsskole, han er formand for leverandørforeningen
ved Borden Mejeri. Han overtog gården den 1.-3.-1966 fra Søren Toksvig.
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"Lille Haubjerg"s ejendomsskyld
er 670.000. Areal 25 ha.
Stuehuset er opført i 1916 og
gennemrestaureret. Kostalden er
opført 1961, ungdyrstald 1977 og
1983, lade 1961 og maskinhus
1976, desuden er der garage og
maskinhus. Gården drives med
en kvægproduktion på 22 årskøer
og 20 ungdyr af racen DRK. På
gården er der 2 traktorer, 1
markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og
varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BLÄH0JVEJ 77, "KLOKKELYNG"
KARSTOFT, 6933 KIBÆK, tlf.
75-345427.
HANS PEDER THOMSEN KRAGH,
landmand, født den 5.-2.-1954,
søn af Iris og Valdemar Kragh,
Outrup, gift den 17.-5.-1975 med
Betty Schrøder Laugesen, født
den 27.-2.-1955, datter af Elise
og Gunnar Laugesen, Sæby.
Parret har børnene: Martin født
den 24.-7.-1979 og Tatjana født
den 20.-5.-1981.
H.P.T.K. er i lære som landbrugssmed, han har været på Borris og Høng landbrugsskol
er. Han overtog gården den 1.-11.-1984 fra Eskild Jakobsen, som byggede den i 1933.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 33,7 ha., heraf 3 ha. eng. 21 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført i 1933 og gennemrestaureret senest 1987. Kostalden fra 1933 er
udvidet og delvis ombygget til fårehus i 1989, lade og maskinhus er fra 1933. Gårdens
besætning er på 17 moderfår samt lam af racen Dorset, desuden produceres der ca. 40
slagtesvin årligt. På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og fastbrændsels
fyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

BLÅHØJVEJ 79, "SKOVBJERGGAARD", KARSTOFT, 7330
BRANDE, tlf 75-345435.
BØRGE HANSEN, gårdejer født
den 7.-4.-1935, søn af Matilde
og Knud Hansen, Hvam, gift den
21.-7.-1961 med Edith Goldsmith,
født den 28.-1.-1937, datter af
Hedvig og Hans Goldsmith, Satrup, Tyskland.
Parret har børnene: Susanne,
født den 7.-8.-1965 og Hans,
født den 5.-1.-1971. B.H. overtog gården den 23.-8.-1985 fra Viktor Studsgård.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 46 ha., heraf 6 ha. skov og 11 ha. eng.
Stuehuset er opført 1987. Kostalden er tilbygget i 1960, desuden er der 1 lade. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne
SDM og DRK, desuden er der 7 årssøer og der produceres ca.120 slagtesvin. På gården
er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og varm luft
tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BLÅKÆRVEJ 5, "SINKEBÆK", NR. KARSTOFT MARK, 6933 KIBÆK,tlf 97-187108.
EGON EMBORG, gårdejer født den 6.-9.-1926, søn af Kristine (Stinne) og Edvard
Emborg, Nr. Karstoft Mark, gift den 29.-9.- 1962 med Kristine (Stinne) Pedersen, født
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drea og Magnus Pedersen, Kars
toft. Parret har børnene: Erik
født den 15.-1.-1964 og Bente
født den 8.-3.-1967.
Egon Emborg har været på Bor
ris Landbrugsskole. Han overtog
gården i november 1962 fra sine
forældre, Kristine og Edvard Em
borg, nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som kom i
slægtens eje omkring 1875.
Ejendomsskyld 930.000. Areal 36
ha.
Stuehuset er opført i 1939. Kostalden 1978, svinestald 1943, lade 1948-50, garage 1950
og maskinhus 1966, der er foderhus og gylletank. Gården drives med en kvægprodukti
on på 24 årskøer, 24 ungdyr, 14 slagtekalve af racen RDM og SDM, Svineproduktionen
er på 3 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og kartofler. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 plansilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet, huset beliggende Blåkærvej 3 beboes af sønnen.

BLÅKÆRVEJ 7, KARSTOFT, 6933 KIBÆK,tlf 75-345070.
HANS ANDRE ASSEN, gårdejer født den 22.-11.-1960, søn af Erna og Børge Andreassen, Varde.
H.A. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1985 fra
Kreditforeningen.
Ejendomsskyld 690.000. Areal 33,5 ha., heraf 7 ha. krat.
Stuehuset er opført i 1902. Kostalden er tilbygget og renoveret, senest i 1981, lade
opført 1940, stakladen er ombygget til maskinhus i 1970. Gården drives med en kvæg
produktion på 32 årskøer og 30 ungdyr af blandet race. På gården er der 2 traktorer,
1 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og varm luft tørreri. Der er en skoledreng til hjælp
og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
BLÅKÆRVEJ 9, KARSTOFT,
6933 KIBÆK, tlf 75-345309.
KRISTIAN SKÆRLUND, gårdejer
født den 27.-2.-1918, søn af Ane
og Thomas Skærlund, Brande,
gift den 14.-11-1943 med Oda
Nielsen, født den 3.-4.-1920, dat
ter af Anne Mette og Søren Ottesen Nielsen, Lerbjerggård.
Parret har datteren Anne Grethe
født den 1.-6.-1945.
K.S. overtog gården den l.-ll.1943 fra Kristian Jakobsen, går
den er udstykket fra Blåkærvej 7.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 24 ha., heraf 1,5 ha. eng, 5 ha. skov og 1,5 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1940 og restaureret flere gange. Kostalden er fra 1940 og laden
fra samme år. Gårdens besætning er på 3 årssøer og der produceres ca. 60 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og korn. På gården er der 1 traktor og
kornmagasin. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BUKKÆRVEJ 7, "AABYGÅRD", BUKKJÆR, 6933 KIBÆK, tlf 97-191277.
NIELS ERIK CHRISTENSEN, gårdejer født den 20.-8.-1939, søn af Martha og Magnus
Christensen, Tarm, gift den 22.-3.-1967 med Sigrid Albæk Aastrup, husmor, født den
15.-4.-1947, datter af Johanne Kirstine og Jens Wogensen Aastrup, Snejbjerg. Parret
har børnene: Bjarne, født den 10.-4.-1968, Inger, født den 11.-11.-1970 og Niels, født
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Niels E. Christensen har været
på Haslev Landbrugsskole. Han
overtog gården den 1.-12.-1966
fra Marinus Kristinus Olesen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal
43 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der
er 7 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1914 og se
nest restaureret i 1975. Kostal
den er om- og tilbygget i 1968,
svinestalden er restaureret sam
me år, laden er ombygget til
spaltestald og tilbygget senest i 1977, maskinhus fra 1972 blev udvidet i 1985, roe
huset er fra 1986 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 38
årskøer, 40 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der 365 slag
tesvin årligt. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo, varm luft tørreri og der er varmegenindvindingsanlæg. Der bruges 1 skole
dreng til hjælp på deltil og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

BUKKÆRVEJ 9, BUKKJÆR, 6933
KIBÆK,tlf 97-191596.
RAGNAR STRUNGE DAMGAARD
LAUGESEN, gårdejer født den
28.-5.-1943, søn af Johanne og
Carl Damgaard Laugesen, Herning,
gift den 27.-10.-1973 med Herdis
Marie Nielsen, sygehjælper, født
den 8.-12.-1939, datter af Karen
og Aage Nielsen, Grindsted. Par
ret har datteren Kirsten Marie,
født den 16.-9.-1974.
R.S.D.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1972
fra Jens Kristensen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 25,1 ha., heraf tilkøbt 9,9 ha. Der er forpagtet 44,5
ha.
Stuehuset er opført i 1906 og gennemrestaureret og tilbygget i 1983. Farestalden er
fra 1953, fravænningsstald og lade er fra 1955, slagtesvinestald og foderhus fra 1978,
løbestald og maskinhus fra 1980, fravænningsstalden er renoveret i 1985. Gården
drives med en svineproduktion på 75 årssøer, der sælges ca. 200 smågrise og der
opfedes 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo og
varm og kold luft tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdeskraft.
BÆKTOFTVEJ 8, "BÆKTOFT", KARSTOFT, 6933 KIBÆK, tlf 97-196461.
LEIF RAAHEDE PEDERSEN, gårdejer født den 1.-3.-1962, søn af Kamma og Arne
Raahede Pedersen, Jelling.
L.R.P. har været på Ladelund og Riber Kjærgård landbrugsskoler. Han overtog gården
den 30.-11.-1989 fra Poul Aage Pedersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 40 ha., heraf 5,5 ha. skov og eng. Der er forpagtet 8
ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret i 1979. Kostalden fra 1917 er restaureret og
tilbygget i 1984, svinestald er ombygget til kalvestald, lade fra 1917 og maskinhus fra
1975, der er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på
50 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo,
varm luft tørreri og automatisk kraftfodertildeling. Der er 1 skoledreng til hjælp og
der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
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CLASONSBORGVEJ 3, SDR.
KARSTOFT, 6933 KIBÆK, tlf
97-196016.
JENS LAURIDS PEDERSEN,
gårdejer, født den 30.-1.-1943,
søn af Andrea og Magnus Peder
sen, Kibæk, gift den 9.-6.-1973
med Karen Elsebeth Sørensen,
husmor, født den 18.-3.-1949,
datter af Karen og Knud Søren
sen, Daugård. Parret har børne
ne: Ulrik, født den 2.- 5.-1969,
Knud Erik, født den 4.- 4.-1970,
Jeppe, født d. 7.-5.-1975 og Lisbeth, født d. 16.-12.-1978.
J.L.P. overtog gården den 1.-4.-1967 fra sine forældre Andrea og Magnus Pedersen,
som købte gården i 1927, dengang var heden uopdyrket.
Ejendomsskyld 1.080.000. Areal 34 ha., heraf 3 ha. skov. Der er forpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1941 og restaureret i 1958. Kostalden er fra 1928 og tilbygget
senest i 1975, garage fra 1953, laden fra 1928 er tilbygget i 1956, maskinhuset er fra
1977 og der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 40 ung
dyr og 20 slagtekalve af racerne SDM og RDM, der er også 1 hest. På gården er der 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinstati
on til en del af markarbejdet.

CLASONSBORGVEJ 5, "MALMKJÆR", KARSTOFT, 6933 KI
BÆK, tlf 97-196087.
JENS NYGAARD PEDERSEN,
gårdejer født den 19.-12.-1932,
søn af Abelone og Anders Peder
Pedersen, Karstoft, gift den
7.-10.-1967 med Karen Magrethe
Vesterager, syerske født den 10.3.- 1945, datter af Mina og Car
lo Peder Vesterager, Herning.
Parret har børnene: Lene født
den 6.-11.-1969, Henrik født d. 31.-12.-1972 og Mogens født den 19.-4.-1979.
J.N.P. har været på Læggård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1963 fra
sine forældre, Abelone og Anders P. Pedersen, som købte gården i 1925.
Ejendomsskyld 750.000. Areal 23,5 ha., Der er frasolgt 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925, restaureret og tilbygget i 1940. Kostalden fra 1925 er
tilbygget i 1973, lade fra 1925 er tilbygget i 1930 og maskinhus fra 1954 og 1978, der
er gylletank og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer
og 45 ungdyr af racen SDM. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
DALGASVEJ 1, "VESTERGAARD",
TARP, 7280 SDR FELDING. tlf
97-198624.
FREDDY ANDERSEN, forpagter
født den 19.-4.-1965, søn af Kir
sten og Arnold Andersen, Tarp,
bor sammen med Lone Vaatevik
Andersen, født den 10.-5.-1965,
datter af Benny og Kristian An
dersen, Boris.
F.A. overtog forpagtningen den
1.-12.-1988 fra sin far Arnold
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eje siden 1911.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 41 ha., heraf 7,2 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1909 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1909 er
siden tilbygget, laden fra 1927 er tilbygget i 1963 og maskinhuset er fra 1977. Gården
drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 28 ungdyr og 15 slagtekalve af racerne
SDM og Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. På gården er der 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varmt luft tørreri. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

DALGASVEJ 4, "SKOVGAARD",
TARP, 7280 SDR FELDING, tlf
97-198226.
HENRY OLESEN, gårdejer, født
den 27.-10.-1939, søn af Nina og
Thornvig Olesen, Borris, gift den
2.-5.-1964 med Else Rahbek,
født den 4.-8.-1945, datter af
Sigrid og Kristian Rahbek,
Troldhede. Parret har børnene:
Kurt, født den 12.-10.-1964,
Mona, født den 30.-3.-1967 og
Tina, født den 29.-7.-1969.
H.O. overtog gården den 1.-4.-1964 fra Søren Hansen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og restaureret flere gange. Den gamle kostald er fra 1911
og ny kostald fra 1972, laden er fra 1911, maskinhus fra 1978 og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 5 årssøer, der produceres ca. 100 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 3 traktorer,
1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Gården drives sammen med Skjernvej 43.
DØVLINGVEJ 3, "MIDTGAARD",
DØVLING, 6933 KIBÆK, tlf 97196231.
HANS PEDER CHRISTENSEN,
husmand født den 9.-8.-1921, søn
af Augusta og Karl Marinus Chri
stensen, Karstoft, gift den 12.6.-1951 med Olga Nielsen, født
den 1.-3.-1930, datter af Johanne
og Peder Haubjerg Nielsen, Skær
lund. Parret har børnene: Karl,
født den 2.-9.-1953, Solveig, født
den 15.-8.-1957, Bjarne, født d.
11.-10.-1961 og Jonna født den 27.-12.-1962.
H.P.C. har været mælkechaffør ved Karstoft Mejeri. Han ovetog gården i 1946 fra
Andreas Rahbek, gården blev udstykket dette år og var uopdyrket hede.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 25,9 ha., heraf tilkøbt 6 ha.
Stuehuset er opført i 1952. Kostalden fra 1952 er tilbygget med svinestald i 1964,
laden er fra 1952 og maskinhus fra 1980, desuden er der hønsehus og staklade. Gården
drives med en kvægproduktion på 16 årskøer, 16 ungdyr og 8 slagtekalve af racen
SDM, derudover er der 1 årsso og der produceres ca. 20 slagtesvin. På gården er der 3
traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet.
DØVLINGVEJ 6, "ØSTERGAARD", DØVLING, 6933 KIBÆK, tlf 97-196340.
HANS KRESTEN THOMSEN, gårdejer født den 31.-10.-1942, søn af Johanne og Mads
Thomsen, Døvling, gift den 20.-1.-1968 med Kirstine Dagmar Pedersen, tekniskassis
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tent, født den 31.-1.-1946, dat
ter af Magda og Carlo Pedersen,
Sunds. Parret har børnene: Hel
le, født den 20.-4.-1968, Mads,
født den 24.-10.-1974 og Lene,
født den 27.-10.-1978.
Hans K. Thomsen har været på
Hammerum Landbrugsskole og
har været i bestyrelsen for Aaskov Landbrugsforening. Han
overtog gården d. 1.-1.-1973 fra
sine forældre Johanne og Mads
Thomsen, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har været i slægtens eje fra omkring 1840.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 79 ha., heraf 8 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1876 og gennemrestaureret fra 1980-86. Kostalden fra 1914 er
tilbygget med spaltestald i 1976, svinehus og kartoffelhus er fra 1963, lade fra 1956,
maskinhus fra 1978, desuden er der indendørs køresilo og 6 minkhaller. Gården drives
med en kvægproduktion på 28 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race,
minkproduktionen er på 700 avlstæver. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler
til fabrik, ærter, raps og spindehør. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2
vandingsmaskiner, plansilo, koldt luft tørreri og kombifyr. Der bruges lidt maskinsta
tion og der er 1 fodermester på gården, som drives sammen med Døvlingvej 12.

DØVLINGVEJ 12, DØVLING, 6933 KIBÆK, tlf. 97-196340.
HANS KRESTEN THOMSEN, gårdejer omtales under Døvlingvej 6.
H.K.T. overtog gården den 1.-6.-1974 fra Martin Jakobsen, gården blev udstykket fra
Østergaard i 1928 som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 16 ha.
Stuehuset er opført i 1928, restaureret og tilbygget i 1981. Staldlængen er sammen
bygget med stuehuset. Gården drives sammen med Døvlingvej 6. På gården er der 1
markvandingsanlæg.

DØVLINGVEJ 16, "HØJLUND",
DØVLING, 6933 KIBÆK,tlf 97196216.
FRANK KRISTENSEN, gårdejer,
født den 23.-8.-1938, søn af Em
ma og Johannes Kristensen, Døvling, gift den 10.-11.-1962 med
Edith Schmidt, født den 25.-5.-1942,
datter af Anne Marie og Laurids
Schmidt, Toftlund. Parret har
børnene: Bjarne, født den 12.-11.1963, Torben, født d. 1.-7.-1966,
Johnny, født den 16.-1.-1971,
Torkild, født den 9.-2.-1976 og Kenneth, født den 17.-11.-1977.
F.K. er ansat ved belægningsteknik i Vejle, han har været i bestyrelsen ved Karstoft
andelsmejeri og overtog gården den 1.-1.-1963 fra sine forældre, Emma og Johannes
Kristensen, som købte den i 1923. Prisen var dengang 18.000 kr, og ved købet i 1963
var prisen 136.000 kr.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 13 ha. frijord, der er fraskildt 1,5
ha. til hus. Der er bortforpagtet 28 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og gennemrestaureret. Kostalden fra 1937 er tilbygget i
1945, løsdriftsstald fra 1975, laden fra 1945 er ombygget til kreaturer i 1963 og
maskinhuset er fra 1972. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af hvede og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo, varm luft tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
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DØVLING, 6933 KIBÆK, tlf 97196253.
NATHANAEL KRISTENSEN, gård
ejer født den 4.-2.-1930, søn af
Emma og Johannes Kristensen,
Døvling, gift d. 15.-4.-1965 med
Bente Christiansen født den 14.6.-1946, datter af Maria og Otto
Christiansen, Blåhøj. Parret har
børnene: Bodil, født den 21.-5.1966, Henning, født den 8.-6.1967, Lars, født den 7.-1.-1970,
Jens, født den 22.-7.-1972, Mona,
N.K. overtog gården den 1.-11.-1956 fra sine forældre Emma og Johannes Kristensen,
gården er udstykket fra nabogården Højlund, som ejes af faderen, udstykningen skete i
1956.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 26 ha., heraf 1 ha. mose. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1958 og senere restaureret. Kostald fra 1957, lade fra 1957 er
delvis ombygget til stald og foderhus i 1969, maskinhusene er fra 1962 og 1984.
Gårdens besætning er på 7 ungdyr og 8 slagtekalve af blandet race, desuden produ
ceres der ca. 50 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, varm luft
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
DØVLINGVEJ 20, "DALGAARD",
DØVLING, 7330 BRANDE, tlf
75-345468.
BENT JESPERSEN, landmand,
født den 6.-12.-1945, søn af Kristence og Richard Jespersen,
Barslund, gift den 23.-10.-1971
med Anne Grethe Enevoldsen,
overassistent, født den 8.-10.-1946,
datter af Mariane og Adolf Ene
voldsen, Brande. Parret har bør
nene: Anja, født den 6.-11.-1981
og Bjørn, født den 29.-4.-1984.
B.J. er i bestyrelsen for Karstoft Friskole. Han overtog gården den 1.-4.-1980 fra Jens
Sørensen.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 45 ha., heraf 4 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1953 og gennemrestaureret fra 1980-85. Kostald og lade er fra
1940, spaltestald fra 1970. Gårdens besætninger på 6 ammekøer, 3 ungdyr og 2 slag
tekalve af racen Limusine, desuden er der 19 moder får, 3 væddere og lam af racen
Shropshire, fårene er en avlsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, frøgræs, korn og kartofler. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo og kombifyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ENGEBÆKVEJ 16, ENGEBÆK, 7270 STAKROGE, tlf 75-345231.
KRISTIAN KRISTIANSEN, gårdejer omtales under Barslundvej 4.
K.K. overtog gården den 1.-3.-1986 fra Vagn Nielsen som var 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 39 ha.
Stuehuset er restaureret og tilbygget i 1974. Kostald er fra 1972, svinestald fra 1970,
desuden er der lade og maskinhus. På gården er der kornsilo og halmfyr. Gården dri
ves sammen med Barslundvej 4.
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7270 STAKROGE. tlf 75-347173.
HUGO KORSHOLM, entreprenør,
født den 28.-10.-1942, søn af
Edel og Jens Korsholm, Studs
gård, gift den 17.-8.-1963 med
Karen Annette Nordstrøm, født
den 23.-6.-1941, datter af Inger
Margrethe og Oscar Nordstrøm,
Aarhus. Parret har børnene: An
nette, født den 21.-2.-1964, Su
sanne, født den 22.-7.-1965 og
Ryan, født den 12.-4.-1979.
H.K. er udlært tømrer, han har haft vognmandsforretning. Han overtog gården den
1.-9.-1971 fra Harald Tyregod.
Ejendomsskyld 490.000. Areal 13,7 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1900 og gennemrestaureret senest i 1987. Kostalden fra 1937 er
indraget til gildesal i 1976. Af avlsbygninger er der lade fra 1942, som er ombygget
til garage. Gårdens besætning er på 10 moder får og 1 hest. Gården drives med grus
grav, hele arealet er gennemgravet og der er 4 søer, hvoraf der er flodkrebs i den
ene. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 gummiged samt nødvendige
maskiner til gravning af grus og sand, desuden er der halmfyr. I flere af dammene er
der udsat ørreder til lystfiskeri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

FJELSTERVANGVEJ 5, "TEGLMOSEGAARD", KIBÆK MOSE, 6933 KIBÆK, tlf 97191325.
HENNING HOLST KRÆGPØTH, landmand født den 7.-6.-1946, søn af Helga og Villy
Krægpøth, Levring, gift den 22.-12.-1971 med Anna Lund Balthsersen, syerske, født
den 1.-6.-1948, datter af Aase og Egon Balthsersen, Ørum. Parret har børnene: Lonny,
født den 25.-11.-1974, Leon, født den 2.-9.-1978 og Lenette, født den 28.-4.-1980.
H.H.K. er formand ved Troldhede Pladeindustri. Han overtog gården den 10.-9.-1977
fra Villy Olesen.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 18 ha., heraf 0,5 ha. skov og 5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1971 og restaureret og tilbygget i 1987. Værkstedet er fra 1978,
maskinhus er fra 1980 og 1987, desuden er der halmhus og fyrrum. Gården drives ude
lukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps, valmuer, hestebønner og
korn. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo,
kornsilo, varm luft tørreri, halmfyr og anparter i Rishøj Vindmøllelaug. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.
FJELSTRUPVEJ 1, OLLING,
6933 KIBÆK, tlf 97-191981.
GUNNAR NIELSEN, gårdejer,
født den 11.-3.-1951, søn af An
na og Birger Nielsen, Tarm, gift
den 11.-11.-1978 med Margit
Skovhus, sygeplejeske, født d.
27.- 2.-1957, datter af Marta og
Harald Skovhus, Hammerum. Par
ret har børnene: Britta, født d.
1.- 10.-1979, Linda, født den 15.3.- 1982, Brian, født den 22.-5.1985 og Inga, født d. 6.-8.-1986.
G.N. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1979 fra
Lauritz Andersen.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 22,9 ha.
Stuehuset er opført i 1915, restaureret og tilbygget senest i 1987. Kostalden er fra
1962, staklade fra 1960 og roehus fra 1983, der er udendørs køresilo og maskinhus.
Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af
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racen SDM. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, kold luft
tørreri og anparter i Rishøj Vindmøllelaug. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

F3ELSTRUPVE3 2, OLLING,
6933 KIBÆK, tlf 97-191534.
KNUD OTTO SCH3ELDE, tilskæ
rer, født den 15.-2.-1945, søn af
Ester og Arnold Hansen, Rødby,
gift den 1.-8.-1970 med Bodil
Buck, fuldmægtig født den 24.3.-1947, datter af Inger og Ma
rius Buck, Maribo. Parret har
børnene: Tine, født den 11.-9.1971 og Signe, født den 4.-9.1978.
K.O.S. har været på Dalum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1973 fra
Arne Pilgård.
Ejendomsskyld 890.000. Areal 14 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og gennemrestaureret. Kostalden er fra 1979, den gamle
kostald er fra 1956, maskinhus fra 1976, roe- og foderhus fra 1979, desuden er der
lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og
korn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm luft tørreri
og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til høst.
F3ELSTRUPVE3 3, "H03SVANG",
6933 KIBÆK„tlf 97-191107.
SØREN FLENSBORG, landmand,
født den 10.-11.-1933, søn af
Anna og Oskar Flensborg, Kibæk,
gift den 31.-5.-1958 med Betty
Mortensen, født den 9.-11.-1938,
datter af Rigmor og Bernhard
Mortensen, Kibæk. Parret har
børnene: Anna, født den 18.-5.-1961
og Oskar, født den 25.-9.-1965.
S.F. overtog gården den 10.-4.1958 fra Mølgård Akselsen.

Ejendomsskyld 770.000. Areal 23 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og gennemrestaureret senest i 1989. Kostalden er ombygget
i 1963, laden er fra 1916, maskinhusene er fra 1959 og 1971. Gården drives med en
kvægproduktion på 9 årskøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM, desuden pro
duceres der ca. 120 slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer, 1 stensamler,
plansilo og anparter i Rishøj Vindmøllelaug og i Herning Vindkraft. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdt.

G AMMELMARKSVE3 1, "LERGAARD", GAMMELMARK, 7280
SDR FELDING. tlf 97-198258.
ERIK THYREGAARD KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 10.-1.1940, søn af Anna og Niels Thyregaard Kristensen, Sdr. Felding,
gift den 15.-11.-1961 med 3udith
Gammelmark 3ensen, født d. 5.8.-1943, datter af Gerda og Pe
der Gammelmark 3ensen, Sdr.
Felding. Parret har børnene: Pe
der, født den 30.-4.-1964, Randi, født den 13.-5.-1966, 3oan, født den 7.-1.-1970 og
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E.T.K. har været på Ladelund Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-10.-1966 fra
sine svigerforældre, Gerda og Peder Gammelmark Jensen, nuværende ejer er 4.
generation på gården, muligvis har der været flere generationer.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 7 ha., der er 4,5 ha. mose og
frijord. Der er forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført i 1980. Kostalden fra 1973-74 er udvidet i 1979, desuden er der
kalvestald, lade og maskinhus og foderhus fra 1975, der er udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 70 årskøer, 80 ungdyr og 31 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. På gården
er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm luft tørreri.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
GEJLBJERGVEJ 14, "LILLE ELKJÆR", GEJLBJERG, 6933 KIBÆK, tlf 97-196242.
ORLA HANSEN, gårdejer, født den 27.-11.-1966, søn af Vanda og Kerner Hansen,
Gejlbjerg.
O.H. er fodermester ved Thomas Krogh Jensen og har været på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården den 1.-2.-1988 fra Signe og Trier Nielsen.
Ejendomsskyld 440.000. Areal 17 ha.
Stuehuset er opført i 1958. Avlsbygningerne består af kostald, maskinhus og staklade
fra 1970. Gårdens besætning er på 6 ammekøer, 1 tyr, 2 ungdyr og 4 slagtekalve af
racerne Herford og Limosine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, hvede og
byg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Gården drives uden frem
med arbejdskraft.
GEJLBJERGVEJ 19, "LILLE EL
KJÆR", GEJLBJERG, 6933 KI
BÆK, tlf 97-187243.
JENS PEDER HANSEN, gårdejer,
født den 16.-11.-1953, søn af
Helene og Mathias Hansen, Bran
de, gift den 14.-11.-1986 med
Karin Lizzi Pedersen, ekspedi
ent, født den 24.-8.-1945, datter
af Anna og Willian Pedersen,
Lemvig. Parret har datteren Anne-Marie født den 26.-9.-1975.
J.P.H. overtog gården den 1.-7.-1981 fra sine forældre, Helene og Mathias Hansen,
nuværende ejer er 5. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1850.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 18,5 ha. heraf 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1984. Det gamle stuehus fra 1900 er delvis ombygget til kostald
i 1985, lade fra 1932 og maskinhus fra 1960. Gården drives med en kvægproduktion på
16 årskøer, 12 ungdyr og 8 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 årsso og der
produceres ca. 20 slagtesvin. På gården er der 2 traktorer og 1 kornsilo. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

GULDBJERGVEJ 1, "VESTERGÅRD", HARESKOV, 6933 KIBÆK, tlf 97-191058.
EIGIL HARESKOV, gårdejer, født den 18.-12.-1927, søn af Anna og Kristian Hareskov,
Hareskov.
E.H. har været på Hammérum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1968 fra
sine forældre Anna og Kristian Hareskov, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 65 ha., heraf 10 selvplantet areal og 5 ha. eng. Der er
forpagtet 3 ha.
Stuehuset er opført i 1899. Kostalden er fra 1961, svinestald fra 1931, maskinhuse fra
1942 og 1969 og lade fra 1970. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer,
30 ungdyr og 15 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 200 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er der 4 traktorer, 1
mejetærsker, kornsilo og varm luft tørreri. Der er 1 fast medhjælper, der er 1
skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
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6933 KIBÆK, tlf 97-191538.
VERNER HOLM, gårdejer, født
den 31.-1.-1946, søn af Elna og
Viggo Holm, Vinderslev, gift den
13.-11.-1971 med Betty Lundegaard, børneforsorgspædagog,
født den 20.-2.-1950, datter af
Marie og Poul Lundegaard, Len
dum. Parret har børnene: Mor
ten, født den 4.-12.-1972, Mads,
født den 27.- 3.-1975, Lene, født
den 12.-11.-1976 og Jacob, født den 2.-12.-1985.
V.H. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-10.-1971 fra
Knud Kristensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 28 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1880. Kostalden er fra 1964, aftægtshuset er ombygget til
mælke- og foderrum samme år, laden er fra 1977, roe- og foderhus er fra 1979, der
er gylletank og maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer og 45
ungdyr af racen Jercey. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er
1 skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
GULDBJERGVEJ 9, "MOSELUND",
HARESKOV, 6933 KIBÆK, tlf 97191604.
PEDER MØLLER, gårdejer, født
den 4.-1.-1924, søn af Katrine og
Peder Møller, Hareskov, gift den
15.-11.-1947 med Anne Marie
Schmidt, født den 21.-9.-1923,
datter af Charlotte og Andreas
Schmidt, Arrild. Parret har bør
nene: Kristian, født den 19.-3.1948, Egon, født den 2.-12.-1949,
Benny, født den 13.-2.-1952,
Preben, født den 5.-5.-1954, Frede, født d. 19.-9.-1956 og Tage, født d 31.-12.-1959.
P.M. overtog gården den 1.-4.-1954 fra sine forældre, Katrine og Peder Møller, som
købte gården i 1907.
Areal 23,5 ha. , heraf tilkøbt 5 ha. der er 1 ha. tilplantet natur areal.
Stuehuset er opført i 1886, det er restaureret og tilbygget senest i 1936. Kostalden
fra 1914 er delvis ombyget til svinestald i 1970, lade fra 1944 og maskinhus fra 1978.
Gårdens besætning er på 2 årssøer, der produceres ca. 40 slagtesvin årligt, desuden er
der 3 ammekøer, 3 ungdyr og 1 slagtekalv af racen Herford, der er 1 hest. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps, byg og vinterrug. På gården er der 2 traktorer, 1
mejetærsker og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
HEDEBYVEJ 1, "NØRGAARD",
HEDEBY, 6933 KIBÆK, tlf 97194038.
NIELS VESTERGAARD GRAVERSEN, gårdejer, født den 1.-7.1913, søn af Mette og Gravers
Troels Graversen, Fjelstervang,
gift den 17.-9.-1948 med Marta
Hansen født den 14.-1.-1918, dat
ter af Kristine og Hans Peder
Hansen, Hvinderup. Parret har
børnene: Allis født den 29.-7.1949, Ejgil født den 1.-12.-1950,
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N.V.G. overtog gården den 15.-7.-1948 fra Cenius Mølgård.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1914. Kostalden er tilbygget i 1971, kartoffelhus fra 1952, laden
er ombygget til roehus i 1982 og maskinhuset er fra 1970, der er gylletank. Gårdens
besætning er 1 årsko, 12 ungdyr og 14 slagtekalve, det er af blandet race, men hoved
saglig SDM, desuden er der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og kornsilo. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

HEDEBYVEJ 3, "ROSENVANG",
HEDEBY, 6933 KIBÆK, tlf 97194160.
HENRY SIMMELSGAARD, land
mand, født den 1.-7.-1946, søn
af Petra og Mads Simmelsgaard,
Hedeby, gift den 23.-6.-1984
med Birgit Thomsen, født den
31.-10.- 1951, datter af Anny og
Martin Thomsen, Bjergby.
H.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han overtog går
den den 1 1.-12.-1972 fra sine
forældre Petra og Mads Simmelsgaard, som købte gården i 1930, på det tidspunkt var
halvdelen af jorden uopdyrket hede.
Ejendomsskyld 820.000. Areal 22 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1930 er udvidet i
1980, samme år blev der bygget ungdyrstald, lade fra 1942, maskinhus fra 1976 og der
er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 27 ungdyr og 12
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er
der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

HEDEBYVEJ 4, HEDEBY. 6933
KIBÆK. tlf 97-194147.
NIELS JENSEN, gårdejer, født
den 26.-7.-1936. søn af Johanne
og Jens Aksel Jensen. Laulund.
gift den 24.-3.-1959 med Christa
Annie Vile Mikkelsen, født den
4.-1.-1940. datter af Kristine Ma
rie og Frederik Jensenius Mikkel
sen. Troldhede. Parret har børne
ne: Karsten, født den 19.-6.-1960.
Kurt, født den 14.-6.-1962, Ben
ny, født den 5.-2.-1965. Henning,
født den 22.-1.-1967, Flemming, født den 3.-9.-1970 og Finn, født den 22.-6.-1976.
N.J. overtog gården den 18.-2.-1959 fra Johannes Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 55 ha. heraf tilkøbt 33 ha.
Stuehuset er opført i 1972. Kostalden fra 1962 er tilbygget og ombygget til svinestald
i 1979, løsdriftsstald til køer er ombygget til drægtighedsstald i 1979, samme år blev
der bygget farestald og klimastald, det gamle stuehus er ombygget til værksted i
1983, karantænestald fra 1984, storstistalde fra 1985 og 1987. farestalden blev udvidet
i 1987 og maskinhus og gastæt silo er fra 1981, der er foderhus og gylletanke. Gården
drives med en svineproduktion på 194 SPF årssøer, der sælges ca. 4.200 smågrise.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer, 2 markvan
dingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet.
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OVERBY, 7280 SDR FEEDING,
tlf 97-198280.
ELI CHRISTENSEN, gårdejer,
født den 5.-4.-1931, søn af Kri
stine og Niels Christian Christen
sen, Overby, gift den 5.-11.-1958
med Gerda Birgitte Madsen, født
den 8.-2.-1935, datter af Laura
Elmine og Jens Kristian Madsen,
Bukkjær. Parret har børnene: Bri
ta, født den 12.-11.-1960, Egon,
født den 17.-4.-1962 og Jens Kristian, født den 9.-5.-1968.
E.C. overtog gården den 1.-6.-1958 fra sine forældre Kristine og Niels Chr. Christen
sen, nuværende ejer er trediegeneration på gården, som kom i slægtens eje i 1899.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 25,4 ha. heraf tilkøbt 8,5 ha. der er 1 ha. eng. Jorden
er bortforpagtet til sønnerne. Stuehuset er opført i 1977, det gamle stuehus er fra
1880. Kostalden er gennemrestaureret i 1963, spaltestald til ungdyr fra 1977, staklade
fra 1955 og maskinhus fra 1975. Gårdens besætning er 2 heste. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps, hvede og byg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 skårlægger, tårnsilo og varm luft tørreri. Der drives maskinsta
tion fra ejendommen.

HEDEBYVEJ 14, "LUNDGAARD",
OVERBY, 7280 SDR FELDING.
tlf 97-198284.
JENS ANTON JENSEN, gårdejer,
født den 28.-11.-1940, søn af
Jenny og Arne Jensen, Sdr Felding, gift den 20.-7.-1963 med
Karen Edith Borch Kristensen,
født den 1.-2.-1945, datter af
Eva og Verner Borch Kristensen,
Sdr Felding. Parret har børnene:
Leif, født den 16.-11.-1963, Lai
la, født den 25.-6.-1966 og Lene, født den 30.-6.-1979.
K.E.B.J. er ansat på Sandfeldgården i Kibæk.
J.A.J. overtog gården den 15.-5.-1965 fra sine forældre, Jennny og Arne Jensen,
nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 16 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført i 1977. Kostalden er gennemrestaureret og tilbygget i 1987, det
gamle aftægtshus er ombygget til hønsehus, desuden er der garage og maskinhuset er
restaureret i 1989, kombineret maskinhus og lade er fra 1980, der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 35 ungdyr og 14 slagtekalve af
racen SDM, svineproduktionen er på 15 årssøer og der sælges ca. 300 smågrise årligt.
På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet. J.A.J ejer også gården Solhjemsvej 5.
HVEDDE MOSEVEJ 1, "HOLMEGAARD", HVEDDE, 6933 KIBÆK. tlf 97-191342.
JOHANNES JENSEN, gårdejer, født den 17.-3.-1930, søn af Laura og Svend Aage Jen
sen, Hallendrup, gift den 20.-10.-1956 med Anna Johanne Østergaard Pedersen født
den 12.-8.-1933, datter af Mary og Aage Østergaard Pedersen, Hvedde. Parret har
børnene: Henry, født den 14.-8.-1958 og Kurt, født den 26.-8.-1964.
Ægteparret har været bestyrer på gården fra den 17.-4.-1958. J.J. købte gården den
15.-2.-1959 fra sine svigerforældre, Mary og Aage Østergaard Pedersen, nuværende
ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1875.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 49 ha. heraf tilkøbt ialt 27 ha. Der er forpagtet 11
ha.
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i 1969. Kostalden fra 1956 er til
bygget og udvidet i 1978, svinestald fra 1964, værksted fra
1986, stakladen fra 1962 er til
bygget i 1975, der er udendørs
køresilo og gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion
på 36 årskøer, 36 ungdyr og 20
slagtekalve af blandet race, des
uden produceres der 300 slagte
svin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er raps og roer.
På gården er der 3 traktorer, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HVEDDE MOSEVEJ 2, HVEDDE,
6933 KIBÆK, tlf 97-191584.
JØRN KRISTIANSEN, gårdejer,
født den 3.-12.-1942, søn af Ag
nes og Jens Kristiansen, Hjøllund,
gift den 6.-5.-1971 med Grethe
Nielsen, bankassistent født den
6.-1.-1948, datter af Anna og
Niels Arne Nielsen, Herning. Par
ret har børnene: Martin født den
29.-4.-1973 og Henrik født den
3.-7.-1975.
J.K. har været på Bygholm Land
brugsskole. Han overtog gården den 19.-2.-1972 fra Aage Jensen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 44 ha. heraf tilkøbt 21 ha. Der er forpagtet 6 ha. og
17 ha. i St. Hjøllund plantage.
Stuehuset er opført omkring 1890. Kostalden fra 1973 blev ombygget til kviestald i
1978, samme år blev der bygget løsdriftstald, den gamle kreaturstald blev ombygget
til kalvestald i 1979, lade og foderhus fra 1978 og maskinhus fra 1989, der er uden
dørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 80 årskøer, 80 ungdyr og 40
slagtekalve af racen SDM. På gården er der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der
er 1 fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
HVEDDEVEJ 29, "BÆKGAARD", SKARRILD, 6933 KIBÆK, tlf 97-196136.
LEO RAHBÆK, gårdejer, omtales under Hveddevej 39.
L.R. overtog gården den 22.-11.-1985 fra Jens Kristian Skovby, gården blev oprindelig
bygget til lærerbolig i 1880. Areal 31 ha.
Stuehuset er opført i 1880. Kostaldene er fra 1880 og 1965, lade fra 1914 og maskin
hus fra 1981. Gården drives sammen med Hveddevej 39.
HVEDDEVEJ 30, "STUDSGAARD",
SKARRILD, 6933 KIBÆK, tlf 97196336.
LEO MEILBY JENSEN, gårdejer,
født den 28.-10.-1948, søn af
Martha og Knud Kristian Jensen,
Sdr Felding, gift den 26.-3.-1972
med Else Mikkelsen født d. 19.4.-1949, datter af Leonora og Jo
han Mikkelsen, Hodsager. Parret
har børnene: Linda født den 8.12.-1973, Dorte født den 16.-4.- 1977, Randi født den 30.-3.-1979 og Ulla født den
7.-8.-1984.
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0,5 ha. 2,5 ha. er eng og 1 ha. skov. Der er forpagtet 40 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og gennemrestaureret i 1985. Kostalden fra 1979 ligger ca.
200 m fra gården p.g.a. bygrænsen, der er ungdyrstald, lade og roe- foderhus samt
gylletank. Besætningen er på 246 kreaturer som er saneret for BR i 1988, produktio
nen er på 80 årskøer, 45 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps.På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
tårnsilo og varm luft tørreri. Der er 1 fast medhjælper på gården og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
HVEDDEVEJ 32, "ELKJÆRGAARD", SKARRILD, 6933 KIBÆK, tlf 97-196162.
KRISTIAN KJÆR, gårdejer, født den 17.-6.-1947, søn af Karen Margrethe og Thomas
Kjær, Skarrild, gift den 3.-4.-1975 med Kirstine Olsen, sagsbehandler, født den
13.-4.-1949, datter af Margrethe og Jacob Olsen, Blåhøj. Parret har børnene: Søren,
født den 5.-9.-1971, Anette, født den 25.-9.-1974, Peder, født den 2.-6.-1978 og
Anders, født den 23.-12.-1982.
K.K. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 20.-8.-1977 fra
sine forældre, Karen Margrethe og Thomas Kjær, som købte den i 1941.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 45 ha. heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov. Der er forpagtet
2,2 ha.
Stuehuset er opført i 1954 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er udvidet i
1976, laden og staklade er fra 1947, maskinhus fra 1950, der er hønsehus og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagte
kalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og fabrikskartofler.
På gården er der 3 traktorer, tårnsilo og varm luft tørreri. Der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.

HVEDDEVEJ 35, "ØSTERGAARD",
LUSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf.
97-196138
PEDER ØSTERGAARD, gårdejer,
født den 25.-9.-1928, søn af Ma
rie og Valdemar Østergaard Pe
dersen, Lustrup, gift den 12.-1.1952 med Inga Reinhold Jensen,
kokkepige, født den 12.-12.-1931,
datter af Anna og Aksel Rein
hold Jensen, Engum. Parret har
børnene: Preben, født d. 3.-6.-1953,
John, født de 23.-6.-1955, Birger,
født den 25.-3.-1957, Bent, født den 16.-3.-1958, Marianna, født den 1.-8.-1961 og
Dannie, født den 6.-3.-1972.
P.Ø. er postarbejder og har været på Fyns Stifts Husmandsskole. Han overtog gården i
april 1953 fra sine forældre, Marie og Valdemar 0. Pedersen, nuværende ejer er 5.
generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1832.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 12,2 ha. heraf 1,5 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1832, restaureret og tilbygget i 1911 og senere gennemrestau
reret. Kostalden er tilbygget og restaureret i 1970, garagen er fra 1972, laden er
udvidet i 1955 og stakladen er fra 1965. Gården drives med en svineproduktion på 8
årssøer, der produceres ca. 150 slagtesvin årligt, desuden er der 4 ammekøer, 2
ungdyr og 4 slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På
gården er der 2 traktorer, tårnsilo og kold luft tørreri. Der bruges maskinstation til
en del af markarbejdet.
HVEDDEVEJ 34-36, "HEDELYKKE", LUSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf 97-196015.
JENS PETER THISGAARD OLESEN, gårdejer, født den 20.-8.-1952, søn af Kirstine og
Emil Thisgaard, Dørken, gift den 29.-3.-1975 med Inger Nielsen, husassistent, født den
3.-7.-1955, datter af Kirstine og Magnus Nielsen, Hedensted. Parret har børnene: Hen
rik, født den 11.-3.-1976, Brian, født den 20.-3.-1977, Dorthe, født den 23.-1.-1980
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og Marianne født d. 15.-7.-1985.
Jens P. T. Olesen har været på
Læggård og Hammerum land
brugsskoler. Han overtog gården
den 1.-7.-1976 fra Anton Niel
sen.
Areal 25 ha., heraf tilkøbt 12
ha.
Stuehuset er opført i 1930 og
gennemrestaureret flere gange.
Sostald og farestald er fra 1975,
slagtesvinestald fra 1977, fravænningsstald fra 1979, lade fra
1930 og maskinhus fra 1978, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 100 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og 1.200 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 2 traktorer.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
HVEDDEVEJ 38, "FREDHØJ",
HVEDDE, 6933 KIBÆK, tlf 97191088.
ASBJØRN ROSENGREEN KJÆRSIG, gårdejer, født den 3.-6.-1962,
søn af Ingrid og Niels Kjærsig,
Skarrild.
A.R.K. overtog gården den 1.-7.1988 fra sin far Niels Kjærsig,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som har været i slæg
tens eje siden 1923. Gården blev
udstykket fra Sdr Hvedde i 1923,
Sdr Hvedde blev købt af den nuværende ejers bestefar i 1887. Areal 38 ha. Der er
forpagtet 2,5 ha.
Stuehuset er opført i 1923. Kostalden er fra 1953, maskinhus fra 1951, laden fra 1923
er delvis ombygget til kalvestald, maskinhuset er fra 1977, der er gylletank og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 36 årskøer, 37 ungdyr og
24 slagtekalve af racen SDM, der er 4 årssøer og der produceres ca. 80 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og hvede. På gården er der 3 traktorer, 1
markvandingsanlæg, tårnsilo og varmt luft tørreri. Der er 1 skoledreng til hjælp og
der bruges en del maskinstation.
HVEDDEVEJ 39. "NØRRE ELKJÆRGÅRD", LUSTRUP, 6933
KIBÆK, tlf 97.-196136.
LEO RAHBEK, gårdejer, født
den 3.-12.-1950, søn af Erna og
Villiam Rahbek, Bukkjær, gift
den 15.-11.-1975 med Lisbeth
Elkjær Pedersen, sygeplejeske,
født den 6.-8.-1953, datter af
Agnes og Frede Elkjær Pedersen,
Kibæk. Parret har børnene: Danni, født d. 21.-3.-1977, Benny,
født den 19.-2.-1979 og Anja, født den 14.-4.-1984.
L.R. er uddannet landbrugstekniker, han har været på Borris, Lægård og Vejlby
landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.-12.-1977 fra sine svigerforældre, Agnes og
Frede Elkjær Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slæg
tens eje i 1913.
Areal 53 ha. heraf tilkøbt 30 ha. der er 3 ha. eng og plantage.
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Stuehuset er opført i 1913 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1917 er
ombygget til drægtighedsstald i 1975, 2 svinestalde fra 1979 og 1986, lade fra 1958 og
maskinhus fra 1979, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svinepro
duktion på 200 SPF årssøer , der sælges ca. 4.000 smågrise årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler. På gården er der 3 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, 1 tårnsilo, der bruges delvis staldvarme til opvarmning af stuehuset og der
er anparter i Rishøj Vindkraft. Der er 1 fast medhjælp på gården og der bruges ma
skinstation til høst. L.R. ejer også gården Hveddevej 29.

HØJGÅRDSVEJ 2, "BRUNSBJERG",
KARSTOFT, 6933 KIBÆK, tlf
97-196235.
PETER JAKOBSEN, gårdejer,
født den 25.-12.-1930, søn af
Johanne og Poul Jakobsen, Kars
toft, gift den 8.-6.-1956 med
Inge Kristiansen, født den 8.-5.1934, datter af Kirstine og Karl
Kristiansen, Karstoft. Parret har
børnene: Poul-Verner, født den
16.- 10.-1957 og Bjarne, født d.
9.- 4.-1963.
P.J. overtog gården den 1.-6.-1956 fra sine forældre, Johanne og Poul Jakobsen, som
købte gården i 1928.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 33 ha., der er frasolgt 3 byggegrunde og der er 4 ha.
skov. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1928 er tilbygget
flere gange, senest i 1978, udhusene nedbrændte i 1928 og blev genopført med lade,
kalvestald, vaskehus og garage, de er senere ombygget i 1988, desuden er der maskin
hus. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve
af racen SDM. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og varm
luft tørreri. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.
HØJGÅRDSVEJ 3, "ELMEGAARD", DØVLING, 6933 KIBÆK, tlf 97-196232.
EDVARD SEVERIN HVAS, gårdejer,, omtales under Højgårdsvej 10.
E.S.H. overtog gården den 1.-12.-1986 fra Karsten Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 40 ha. heraf 5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1935. Der er indrettet en lejlighed i den ene ende af kostalden,
som er fra 1972, laden er fra 1980, der er indendørs køresilo og foderhus. På gården
er der 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og varm luft tørreri. Gården drives sammen
med Højgårdsvej 10.
HØJGÅRDSVEJ 4, "SANDHOLM",
KARSTOFT, 6933 KIBÆK, tlf 97196478.
OVE SANDHOLM PEDERSEN,
gårdejer, født den 4.-11.-1959,
søn af Valborg og Ejner Peder
sen, Karstoft, bor sammen med
Laila Bundgaard Pedersen, apoteks
assistent, født den 10.-12.-1963,
datter af Grete og Kristian
Bundgaard Pedersen, Holstebro.
Parret har sønnen Henrik, født
den 3.-1.-1985.
O.S.P. har været på Borris og Grindsted landbrugsskoler. Han overtog gården den
1.-6.-1989 fra sine forældre, Valborg og Ejner Pedersen, som købte gården i 1949.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 36 ha. heraf 2 ha. skov. Der er forpagtet 31 ha.
Stuehuset er opført i 1957 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1930 er ombygget
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flere gange, svinestalden er fra 1964, kartoffelhus og maskinhus fra 1954, lade fra
1967, desuden er der foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 61 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af blandet race. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er raps. På gården er der 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
plansilo og varm luft tørreri. Der er 1 fast medhjælper og der bruges en del maskin
station.
HØJGÅRDSVEJ 5, DØVLING,
6933 KIBÆK, tlf 75-347001.
HANS NIELSEN, maskinarbejder,
født den 26.-1.-1947, søn af Sigelie og Nikolaj Nielsen, Ringe,
gift den 7.-5.-1971 med Rigmor
Rasmussen, født den 9.-4.-1946,
datter af Bodil og Ejgil Rasmus
sen, Sdr Omme. Parret har dat
teren Berit født d. 11.-9.-1976.
H.N. har været på Bygholm Land
brugsskole, han overtog gården
d. 1.-5.-1981 fra sin svigermor,
Bodil Rasmussen, svigerforældrene købte gården i 1935.
Ejendomsskyld 670.000. Areal 38,8 ha., heraf 1 ha. skov og 8 ha. hede.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra
1965 er restaureret i 1982, laden er fra 1965, der er foderhus og kornmagasin. Gården
drives med 1 ammekobesætning på 10 ammekøer, 10 ungdyr og 5 slagtekalve af ra
cerne Hereford og Limousine. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, majs
og korn. På gården er der 1 traktor og plansilo. Der bruges en del maskinstation.
HØJGÅRDSVEJ 7, "HØJGAARD",
DØVLING, 6933 KIBÆK, tlf 75347308.
SVEND ERIK KNUDSEN, gårde
jer, født den 8.-7.-1934, søn af
Mariane og Christen Knudsen,
Vinding, gift den 2.-11.-1957 med
Helga Hansen, tilskærer og syer
ske, født den 27.-9.-1938, datter
af Agnes og Anton Hansen, Kær
by. Parret har børnene: Karsten,
født den 20.-11.-1958, Bjarke,
født den 3.-12.-1962, Mariane,
født den 25.-8.-1965, Torben født den 7.-12.-1969 og Anita født den 22.-3.-1977.
S.E.K. har været kontrolassistent i Herning og Vildbjerg. Han overtog gården den
1.-3.-1988 fra Elna Nielsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 77,7 ha. heraf 15 ha. hede og mose.
Stuehuset er opført i 1928. Kostalden er fra 1965, laden fra 1920 er senere udbygget,
maskinhus fra 1956, der er hønsehus og kartoffelkælder. Gårdens besætning er på 28
ungdyr og 45 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, rug, hvede, havre og byg. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, kornsilo,
varm lufts tørreri og kombifyr. Der bruges en del maskinstation.
HØJGÅRDSVEJ 10, "MOSGAARD", DØVLING, 6933 KIBÆK, tlf 97-196232.
EDVARD SEVERIN HVAS, gårdejer, født den 24.-11.-1937, søn af Stinne og Marinus
Hvas, Timring, gift den 9.-5.-1959 med Grethe Kviesgaard, født den 30.-6.-1937,
datter af Kristiane og Christian Kviesgaard, Tiphede. Parret har børnene: Lilian, født
den 28.-8.-1960, Jonna, født den 14.-7.-1961, Britta, født den 4.-2.-1963, Jette, født
den 9.-2.-1964 og Esther Kristiane, født den 20.-1.-1974.
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Tørringhus.
Edvard S. Hvas har været på Læ
gård Landbrugsskole, han har væ
ret medlem af Menighedsrådet
ved Karstoft Kirke og overtog
gården den 1.-8.-1959 fra Ejner
Knudsen.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
40 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha., der
er 2,5 ha. skov. Der er forpagtet
19 ha. Stuehuset er opført i
1973 og restaureret og tilbyg
get i 1982. Kostalden er fra 1977, ungdyrstald fra 1979, lade fra 1952 og maskinhus
fra 1976, desuden er der 1 foderhus. Gården drives med en kvægproduktion på 67 års
køer, 75 ungdyr og 33 slagtekalve af racen SDM, der er 7 ammekøer og 2 slagtekalve
af racen Hereford. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På går
den er der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, kold lufts
tørreri og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper på gården og der bruges en del maskinstation, gården drives sammen med Højgårdsvej 3.

ILDERHEDEVEJ 2, "FØNIKS",
STAKROGE, 7270 STAKROGE.
tlf 75-347044.
CHRISTIAN NIELSEN og VERA
ANDERSEN, gårdejer. C.N er
født den 9.-11.-1948, søn af Ma
ry og Hans Nielsen, Stakroge.
Søsteren, Vera Andersen, er født
den 6.-11.- 1942, hun er datter
af Mary Nielsen og Gustav An
dersen. M.N.'s første mand, G.A.
døde. De to søskende overtog går
den i 1972 fra deres mor, Mary
Nielsen, som fik gården i 1954.
Ejendomsskyld 790.000. Areal 42 ha. heraf 6 ha. skov og 2 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange. Kostald og lade er fra 1935,
svinestald fra 1935 er restaureret i 1982. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af raps, korn og kartofler. På gården er der 3 traktorer, 1 meje
tærsker, 2 vandingsmaskiner, kornsilo, portionstørreri og halmfyr. De 2 søskende ejer
også gården på Torsbækvej 10, Hoven.

ILDERHEDEVEJ 3, "LÆRKE
GÅRD", ILDERHEDE, 7270 STA
KROGE. tlf 75-347013.
ALFRED NIKOLAJ KJÆR JEN
SEN, gårdejer, født den 12.-11.1940, søn af Maren Katrine og
Jens Kjær Jensen, Ilderhede, gift
den 11.-5.-1963 med Ingeborg
Skovlyst Jensen, født den 7.-9.1941, datter af Signe og Sigvald
Skovlyst, Sdr Felding. Parret har
børnene: Susanne, født den 22.2.-1967, Jonna født den 8.-5.-1969 og Steen født den 29.-6.-1975.
A.N.K.J. er maskinarbejder. Han overtog gården den 1.-6.-1962 fra sin far, Jens Kjær
Jensen, nuværende ejer er 4.generation på gården.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 45,5 ha. heraf 11 ha. skov, hede og mose.
Stuehuset er opført i 1925 og restaureret flere gange. Kostalden er ombygget flere
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gange senest til sostald i 1978, svinestalden er restaureret i 1974, der er lade og
maskinhus. Gården drives med en svineproduktion på 11 årssøer, der produceres ca.
200 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. På gården er
der 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og kold lufts tørreri. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
ILDERHEDEVEJ 7A, "BÆKKE
LUND", ILDERHEDE, 7270 STA
KROGE. tlf 75-347252.
LEIF LYKKE KRISTENSEN, gård
ejer, født den 11.-12.-1955, søn
af Rigmor og Emil Kristensen,
Engebækgård, gift d. 11.-4.-1979
med Susanne Andersen, korespon
dent, født den 17.-7.-1954, dat
ter af Grethe og Jens Martin An
dersen, Hoven.
Parret har børnene: Katrine,
født d. 24.-6.-1980, Emil, født d.
26.-8.-1981 og Ninna, født den 5.-2.-1987.
L.L.K. er udlært bygnings- og landbrugssmed, han overtog gården den 22.-11.-1978 fra
Svend Juul.
Ejendomsskyld 580.000. Areal 18,6 ha., heraf 3 ha. eng. Der er forpagtet 16,5 ha.
Stuehuset er opført i 1921 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1921 er
om- og tilbygget senest i 1980. Desuden er der 1 lade og 1 gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 19 slagtekalve af blandet race.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. På gården er der 2 traktorer, og 1 markvan
dingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

ILDERHEDEVEJ 9, "VIRKELYST"
ILDERHEDE, 7270 STAKROGE.
tlf 75-347015.
HUGO MADSEN, mejeriarbejder,
født den 6.-2.-1940, søn af Marta
og Mads Peder Madsen, Stende
rup, gift d. 21.-5.-1966 med Ger
da Jørgensen, sygehjælper født d.
14.-5.-1946, datter af Johanne og
Jørgen Jørgensen, St. Andst.
Parret har børnene: Jette, født
d. 8.-6.-1967, Anne Dorthe, født
den 9.-3.-1970 og Gitte, født den 9.-3.-1972.
H.M. er medlem af menighedsrådet ved Ilderhede Kirke. Han overtog gården den 1.4.-1966 fra Alfred Olesen.
Ejendomsskyld 365.000. Areal 14 ha., heraf 5 ha. eng. Der er bortforpagtet 14 ha.
Stuehuset er opført i 1925 og gennemrestaureret i 1979, Kostalden er ombygget til
gildesal i 1979. Laden er fra 1925 og maskinhus fra 1960. På gården er der 1 markvan
dingsanlæg.

ILDERHEDEVEJ 13, "NØREGAARD", STAKROGE, 7270 STAKROGE. tlf 75-347217.
KNUD S. TANG, gårdejer, født den 22.-8.-1947, søn af Johanne Marie og Hans Tang,
Gadbjerg, gift den 3.-4.-1980 med Karla Skovlyst Pedersen, kontorassi- stent født den
29.-6.-1947, datter af Signe og Sigvald Skovlyst, Sdr. Felding. Parret har børnene:
Preben, født den 10.-2.-1974, Mathilde, født den 17.-5.-1982 og Marie, født den
6.-11.-1986.
K.S.T. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er medlem af kommunalbesty
relsen i Aaskov Kommune, og desuden er han i økonomiudvalget og teknisk udvalg,
han overtog gården den 8.-10.-1974 fra Adolf Nielsen.
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"Nøregaard"s ejendomsskyld er
1.340.000. Areal 40,3 ha. Der er
forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført omkring
1920 og restaureret flere gange.
Løsdriftsstalden er opført 1977,
ungdyrstald 1986, kostalden fra
1920 er ombygget til sostald i
1978, samme år blev der bygget
foderhus og laden blev ombygget
til slagtesvin, fravænningsstalden
er fra 1982, der er maskinhus,
indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives som alsidigt landbrug med en kvægproduktion på 34 årskøer og 50
ungdyr af blandet race, svineproduktionen er på 45 årssøer, der sælges ca. 800
smågrise og 120 slagtesvin årligt, desuden er der 2 får og i 1989 opstartedes en
produktion af Amerikanske kødduer, der forventes en produktion på ca. 800-1000 stk.
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og kartofler til fabrik. På
gården er der 5 traktorer, 2 markvandingsanlæg og halmfyr med fyrrum. Der bruges
maskinstation til høst og der er en skoledreng til hjælp.
KIRKEGÅRDEVEJ 2, "NDR KIR
KEGÅRD", ASSING, 6933 KI
BÆK. tlf 97-191970.
KAJ CLEMMENSEN, gårdejer,
født den 30.-12.-1954, søn af Edith og Johannes Clemmensen,
Kibæk, gift den 2.-5.-1980 med
Anita Madsen, sygeplejeske født
den 23.-5.-1956, datter af Marta
og Mads Peder Madsen, Kibæk.
Parret har børnene: Jesper, født
den 13.-9.-1980, Martin, født den 12.-12.-1984 og Anne, født den 2.-9.-1987.
K.C. er uddannet driftsassistent. Han overtog gården 5.-4.-1980 fra sine forældre
Edith og Johannes Clemmensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slagtens eje fra omkring 1905.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført i 1886 og gennemrestaureret senest i 1985. Kostalden er ombyg
get til svinestald i 1969, slagtesvinestald opført 1975. Hønsehuset er ombygget til
sostald i 1950, lade opført 1956 og maskinhus 1978, der er 2 gastætte siloer. Gården
drives med en svineproduktion på 45 årssøer, der produceres ca. 800 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer og 1 mejetær
sker. Der er en skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.

KIRKEGÅRDEVEJ 4, "KIRKEGAARD", ASSING, 6933 KIBÆK.
tlf 97-191147.
VERNER BRÆNDGAARD NIEL
SEN, gårdejer, født den ll.-l.1928, søn af Hansine Rasmine og
Jens Christian Brændgaard Niel
sen, Assing, bor sammen med sin
søster Marie Brændgaard Nielsen,
husassistent født den 2.-4.-1914.
V.B.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-2.-1959 fra sin far Jens Chr. Brændgaard
Nielsen, som købte gården i 1911.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 18,5 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset er fra 1912 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1914 er ombygget til

-599-

svinestald 1970, lade opført 1914 og maskinhus 1970. Gården drives med en svinepro
duktion på 26 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. På gården er der 2
traktorer, 1 plansilo, kornsilo, varm luft tørreri og fastbrændselsfyr. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.

KIRKEGÅRDEVEJ 6, VEJLGÅRD, 6933 KIBÆK. tlf 97-191406.
ANDERS HVID, gårdejer, født den 24.-7.-1920, søn af Johanne og Mads Hvid, Vejlgård, gift den 23.-7.-1955 med Helga Danielsen, født den 24.-10.-1926, datter af Anna
og Niels Danielsen, Rækker Mølle. Parret har børnene: Niels Erik, Anna, Ane, og Tove
Else.
A.H. overtog gården i december 1952 fra sin far Mads Hvid, som købte den i 1903.
Areal 26 ha., heraf 1 ha. eng. Der er bortforpagtet 26 ha.
Stuehuset er opført i 1910. Kostald og lade er fra 1910 og svinestald fra 1920. På
gården er der 1 traktor.
KIRSDALVEJ 1, "KIRSDAL",
DRONGSTRUP, 7280 SDR FELDING. tlf 97-198684.
HOLGER MADSEN, gårdejer,
født d. 29.-3.-1941, søn af Marie
og Ingvard Madsen, Finderup,
gift den 26.-7.-1969 med Kirsten
Petersen, Bankassistent født den
4.-10.-1945, datter af Cecilie og
Ejner Petersn, Tune.
Parret har børnene: Peter, født
den 22.-7.-1971, Ove, født den
22.-5.-1974 og Lisbeth, født den 6.-12.-1977.
H.M. har været på Vinding Landbrugsskole. Han overtog gården den 5.-1.-1979 fra Ak
sel Kjær.
Ejendomsskyld 2.800.000. Areal 57 ha., heraf 3 ha. kulgrave.
Stuehuset er opført i 1984. Varmecentralen er fra 1980, goldsostald fra 1979 er udvi
det i 1982, farestald opført 1979, slagtesvinestald 1986, værksted og garage og lade
1985, og maskinhus 1981, der er 2 gylletanke. Gården drives med en svineproduktion
på 135 SPF årssøer, der produceres ca. 2.800 slagtesvin. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter og raps. På gården er der 6 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver,
1 markvandingsanlæg, plansilo, kornsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.

KIRSDALVEJ 2, "HØJMARK",
DRONGSTRUP, 7280 SDR. FELDING, tlf 97-198140.
OLE EG JENSEN, gårdejer, født
den 11.-5.-1928, søn af Karen og
Peder Eg Jensen, Drongstrup,
gift den 5.-7.-1952 med Grethe
Jensen, husmor født den 22.-1.1920, datter af Kirstine og Thyge Jensen, Sdr. Felding. Parret
har børnene: Henning født den
1.-8.-1953 og Kuft født den 31.-8.-1956.
O.E.J. overtog gården i 1953 fra sine forældre Karen og Peder Eg Jensen, som købte
den i 1915, jorden var dengang uopdyrket hede. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1915 er tilbygget
svinestald i 1970, laden opført 1981 og maskinhus 1980. Gårdens besætning er på 7
ungkreaturer og 12 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 10 årssøer og der produ
ceres ca. 200 slagtesvin, der er 2 ammekøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og
1 varm luft tørreri. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
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KIRSDALVEJ 4, DRONGSTRUP,
7280 SDR. FELDING. tlf 97198172.
JENS CHRISTIAN MADSEN, gård
ejer, født den 20.-11.-1934, søn
af Kirstine og Mads Christian
Madsen, Assing, gift den 9.-6.1962 med Karen France Askjær,
husmor født den 11.-4.-1940, dat
ter af Ketty og Jens Askjær, Kibæk.
Parret har børnene: Jan født den
8.-12.-1962, Birger født den 26.8.-1966 og Per født den 4.-5.1975.
J.C.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 15.-1.-1962 fra
Jens Hansen.
Ejendomsskyld 1.570.000. Areal 36 ha.
Stuehuset er opført i 1932 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er ombygget
til slagtesvinestald i 1987, slagtesvinestald opført 1967, lade 1929 og maskinhus 1972.
Gården drives med en SPF slagtesvineproduktion på 1500 stk. årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og byg. På gården er der 2 traktorer, 1 slam
suger, 1 markvandingsanlæg, 2 fodersiloer og varm luft tørreri. Der bruges maskin
station til høst.
KLINKEGAARDSVEJ 10, "KLINKEGAARD", SKARRILD OVER
BY, 6933 KIBÆK. tlf 97-196120.
EGON LØNNE, gårdejer, født d.
5.-3.-1936, søn af Kristine og Ak
sel Lønne, Fårup, gift den 11.11.-1960 med Karen Østergaard
Kristensen født den 13.-8.-1936,
datter af Esther og Christian 0stergaard, Bjødstrup.
Parret har børnene: Birgit, født
den 12.-9.-1961, Preben, født d.
14.-8.-1962, Orla, født den 13.-6.-1965 og Solvejg, født den 15.-10.-1974.
E.L. har været på Hammerum Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Aaskov
Landboforening og medlem af ligningskommisionen, han overtog gården den 1.-10.1960 fra Jens Kristian Jensen.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 45 ha. Der er forpagtet 16 ha.
Stuehuset er opført i 1915 og gennemrestaureret engang i 1970'erne. Kostalden er re
staureret og tilbygget i 1979, svinestald er restaureret og tilbygget i 1978, laden er
fra 1931 og maskinhus fra 1974, der er gylletank, udendørs køresilo og gastæt silo.
Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen SDM, desuden produceres der ca. 1000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøde er ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, plansilo,
varm luft tørreri, og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
KÆRHEDEVEJ 12, "SLOTSBJERG" KÆRHEDE, 7280 SDR. FELDING. tlf 97-198553.
HANS PEDER KJÆR, murer født den 15.-5.-1952, søn af Gudrun og Harald Kjær, Sdr.
Felding, gift den 3.-4.-1976 med Irene Hansen, syerske født den 9.-10.- 1953, datter
af Mary og Georg Hansen, Skarrild. Parret har børnene: Lasse, født den 5.-2.-1977,
Line, født den 1.-1.-1979 og Lili, født den 15.-3.-1988.
H.P.K. overtog gården den 1.-4.-1978 fra sine forældre Gudrun og Harald Kjær, gården
har været i slægtens eje fra omkring 1900.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 24,5 ha. Der er bortforpagtet 22 ha.
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1927 og gennemrestaureret flere
gange. Kostalden fra 1927 er
siden tilbygget, laden er opført
1946 og maskinhus 1948, der er
kartoffelhus og hønsehus. På går
den er der 1 traktor, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, 1
plansilo og træfyr.

KÆRHEDEVEJ 14, "KJÆRGAARDEN", KÆRHEDE, 7280 SDR. FELDING. tlf 97198849.
PEDER JAKOB NIELSEN, gårdejer, født den 2.-6.-1959, søn af Meta og Hans Nielsen,
Kibæk, gift den 28.-12.-1988 med Bente Solveig Jensen, syerske født den 19.-7.-1962,
datter af Gerda og Karl Jensen, Troldhede. Parret har datteren Allis Maria, født den
25.-11.-1988.
P.J.N. er udlært mekaniker. Han overtog gården den 1.-9.-1986 fra Viktor Lund Ander
sen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 48 ha., heraf 7 ha. skov. Der er forpagtet 47 ha.
Stuehuset er opført i 1984. Gården nedbrændte i 1981-82 og blev genopført med ko
stald, svinestald og lade, maskinhuset er fra 1976. Gården drives udelukkende med
planteproduktion bestående af kartofler, korn, ærter, raps og roer. På gården er der 3
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg, plansilo, varm luft tørreri og halmfyr.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

LYNGHOLMVEJ 10, "SØVANG",
VESTER BJERRE, 7280 SDR.
FELDING. tlf 97-198177.
KRISTIAN BJØRSLEV KNUDSEN,
gårdejer, født den 13.-9.-1922,
søn af Laura og Jakob Johannes
Knudsen, Vester Bjerre.
K.B.K. har været på Lægård
Landbrugsskole, han overtog går
den den 1.-3.-1972 fra sin far
Jakob J. Knudsen, som købte den
i 1927.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 55,6 ha., heraf tilkøbt 35 ha. og der er 10 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1977. Kostaldene er opført 1972-73 og 1977, lade 1972-73, ma
skinhus 1962, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduk
tion på 60 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Svineproduktionen er
på 3 årssøer og der sælges ca. 20 smågrise og 20 slagtesvin. På gården er der 3 trak
torer, 1 markvandingsanlæg, 1 roesåmaskine. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
K.B.K. ejer desuden gården "Odskærgaard", Lyngholmvej 1, jorden derfra er lagt ind
under nr. 10, bygningerne består af stuehuset, der er gennemrestaureret i 1989, og
lade fra 1890.

MINDSVEJ 1, "LYSHOLM", MINDS, 7280 SDR. FELDING. tlf 97-198001.
ERLING BØJGAARD, gårdejer, født den 12.-9.-1959, søn af Stinne og Harald Bøjgaard, Minds, bor sammen med Conny Skovby Dinesen født den 24.-7.-1966, datter af
Kirsten og Jens Christian Skovby Dinesen, Skarrild.
E.B. har været husbondafløser, han overtog gården den 1.-4.-1986 fra sin far Harald
Bøjgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1907.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 33 ha., heraf 3 ha. eng og mose.
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"Lysholm"s stuehus er opført om
kring 1900 og restaureret flere
gange. Kostald og lade er opført
ca. 1900, svinestalden fra 1950
er delvis ombygget til ungdyr
stald, desuden er der maskinhus
og hønsehus. Gården drives med
en kvægproduktion på 20 årskø
er, 21 ungdyr og 12 slagtekalve
af racerne SDM og RDM. På
gården er der 4 traktorer, 1 me
jetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo og 1 kold luft tørreri.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
MOSEGÅRDSVEJ 3, "FLODGAARD", OVERBY, 7280 SDR.
FELDING. tlf 97-198360.
ARNE MAJBOHM JENSEN, gård
ejer, født den 10.-3.-1952, søn af
Olivia og Frederik Jensen, Trold
hede, gift den 28.-5.-1976 med
Jytte Ravn, tekniskassistent født
den 12.-3.-1955, datter af Agnes
og Peter Ravn, Vejen.
Parret har børnene: Anette, født
den 2.-8.-1979, Inger, født den

27.-6.-1982 og Jesper, født den 28.-8.-1985.
A.M.J. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 11.-12.-1976
fra Henning Jensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 17 ha.
Stuehuset er opført i 1934 og gennemrestaureret senest 1985. Goldsostalden er opført
1934, farestald 1961, garage og fedestald 1971, farestald 1978, lade 1977 og maskin
hus 1982. Gården drives med en svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 1000
smågrise og 600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, plansilo, varm luft
tørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges en del
maskinstation.
MOSEGAARDSVEJ 5, "OVERBYGAARD", OVERBY, 7280 SDR.
FELDING. tlf 97-198224.
MARTIN ANDERSEN, gårdejer,
født den 14.-7.-1936, søn af Ka
trine og Svend Andersen, Brejning, gift den9.-12.-1961 med
Lilly Egeriis Iversen, husmor
født den 19.-6.-1942, datter af
Margrete og Erik Iversen, Skjern.
Parret har børnene: Vagn og Her
dis, født den 28.-4.-1962, Bent,
født den 22.-3.-1964, Svend, født
den 2.-6.-1966 og Henning, født den 7.-1.-1971.
M.A. har været på Lundbæk Landbrugsskole, han overtog gården den
Sofie og Eli Nielsen.
Ejendomsskyld 2.600.000. Areal 47 ha. Der er forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og gennemrestaureret i 1971-72. Kostalden
samme år blev svinestalden ombygget til kalvestald og der blev lavet
hus, laden er opført 1969, Maskinhus 1967 og ungdyrstald 1985, der er

1.-11.-1963 fra

er opført 1979,
silo- og foder
indendørs køre-
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og 70 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps,
hvede og rug. På gården er der 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo, 1 varm
luft tørreri og der er elektronisk kraftfoderanlæg. Der er en fodermester på gården
og der bruges en del maskinstation.

NEDER AGERSIGVEJ 3, AGER
SIG, 6933 KIBÆK. tlf 97-191266.
ORLA KROGSGÅRD, landmand,
født den 15.-3.-1946, søn af Dina
og Peder Krogsgård, Kibæk, gift
d. 21.-10.-1978 med Solveig Ring
vold, sygeplejeske født den 10.1.-1953, datter af Astrid og Leif
Ringvold, Skreia, Norge.
Parret har børnene: Henrik, født
den 14.-3.-1980, Magne, født den
12.-1.-1983 og Marianne, født
den 22.-5.-1987.
O.K. er landbrugsvikar, han har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog
gården den 1.-6.-1971 fra sine forældre Dina og Peder Krogsgård.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 41 ha., heraf 1,5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1911, det er restaureret flere gange. Kostalden er fra 1974, den
gamle kostald er ombygget til svinestald i 1987, svinestald fra 1928, lade og foderhus
er restaureret i 1974, maskinhus fra 1964, der er indendørs køresilo og gylletank.
Oorden er udlejet. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 etkornssåmaskine til grøntsager, 1 tårnsilo, 1 varmtluftstørreri og 1 halmfyr.
NEDER AGERSIGVEJ 5, "AGERSIGGAARD", AGERSIG, 6933 KIBÆK. tlf 97-192335.
SØREN SIGGAARD CHRISTENSEN , gårdejer, født den 26.-2.-1965, søn af Eva og
Christian Siggaard Christensen, Skarrild, gift den 6.-9.-1986 med Marianne Kristensen
født den 22.-3.-1966, datter af Anny og Karl Johan Kristensen, Aulum.
S.S.C. har været på Kongensgård og Hammerum landbrugsskoler. Han overtog gården
den 1.-4.-1988 fra Ole Trier Rasmussen.
Areal 31,7 ha., heraf 3 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1920 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1916 er
ombygget til drægtigestald i 1984, farestald fra 1979, fedestald fra 1913 er siden
ombygget, laden er fra 1910, der er desuden 1 maskinhus, der er gylletank og gastæt
silo. Gården drives med en svineproduktion på 110 SPF årssøer, der sælges ca. 1.500
smågrise og 500 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. På gården er
der 1 traktor og 1 fastbrændselsfyr. Gården drives uden fremmede arbejdskraft.

NEDER BUKKJÆRVEJ 2, "KJÆR
SIG", BUKJÆR, 6933 KIBÆK. tlf
97-191562.
FRODE KJÆRSIG, gårdejer, født
den 22.-6.-1942, søn af Agnes og
Christian Kjærsig, Bukjær, gift
den 27.-7.-1968 med Agnes Pe
dersen, Bankassistent født den
6.- 3.-1947, datter af Meta og
Vagner Pedersen, Bjørslev. Par
ret har børnene: Helle, født den
26.-5.-1969JLone^ødtien22.-l 0.-1970,
Mette, født den 15.-5.-1975 og Kristian, født den 23.-2.-1977.
F.K. har været på Hammerum landbrugsskole, han har været medlem af menigheds
rådet ved Assing Kirke samt været i mejeribestyrelsen ved Assing-Hammerum Mejeri
og i Herningegnens Mejeriselskab og Vekofa.- Han overtog gården den 1.-1.-1972 fra
sin mor, Agnes Kjærsig, nuværende ejer er 5.generation på gården, som har været i
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slægtens eje siden 1837. Købsprisen var dengang 400 rigsdaler.
Ejendomsskyld 1.930.000. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. og der er 1,5 ha. mose.
Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1909 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1913 er
tilbygget og restaureret, senest i 1978, svinestald fra 1954 er delvis ombygget til
kalvestald i 1980, laden fra 1902 er ombygget i 1978 og maskinhusene er fra 1962 og
1977, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
56 årskøer, 70 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 1 ungdyr og 1
slagtekalv af racen Limousine. På gården er der 3 traktorer, andel i mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 tårnsilo, samt varm lufts tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der er en fast medhjælper og der bruges en del maskinstati
on.
NEDER BUKKJÆRVEJ 4, "ØSTERGAARD", BUKJÆR, 6933 KIBÆK. tlf 97-191213.
VAGN TRØSTRUP, gårdejer, født den 25.-11.-1924, søn af Marie og Anders Trøstrup,
Assing Mølby, gift den 19.-11.-1955 med Inger Kirstine Nielsen, hjemmehjælper, født
den 17.-3.-1931, datter af Anna og Ingvard Nielsen, Mollerup. Parret har børnene:
Anne Marie, født den 29.-10.-1956, Bente, født den 24.-3.-1960, Arne, født den 19.4.-1965 og Lone, født den 3.-3.-1969.
V.T. overtog gården den l.-l 1.-1955 fra sine forældre Marie og Anders Trøstrup, nuvæ
rende ejer er 4. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1800.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 31 ha., heraf 5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført i 1907 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1976. Kostalden
fra 1906 er restaureret i 1960, sostald opført 1974, fedestald 1952, lade 1906 og ma
skinhus 1966. Gården drives med en svineproduktion på 15 årssøer, der produceres
ca.250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården
er der 2 traktorer og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
NEDER BUKKJÆRVEJ 6, "BRØDREGAARD", BUKKJÆR, 6933 KI
BÆK. tlf 97-191215.
KRISTIAN FLENSBORG, gårde
jer, født den 22.-1.-1944, søn af
Anne Marie og Oskar Flensborg,
Kibæk, gift den 13.-2.-1970 med
Birthe Jensen, isenkræmmer født
den 29.-10.-1948, datter af Else
Marie og Richard Jensen, Bor
ding.
Parret har børnene: Jonna, født
den 5.-7.-1979 og Ulrik, født den
14.-1.-1984. K.F. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den
29.-12.-1969 fra sine forældre, Anne Marie og Oskar Flensborg, som købte den i 1928.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 42 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Gården nedbrændte i 1941 og blev genopført med stuehus som er restaureret i 1989,
samt kostald, svinestald og lade. En ældre svinestald fra 1928 bruges stadig, laden fra
1941 er tilbygget i 1976 og maskinhusene er fra 1967 og 1972, sidstnævnte er tilbyg
get og udvidet, senest i 1988, der er gylletank. Gården drives som alsidigt landbrug
med en kvægproduktion på 18 årskøer, 20 ungdyr og 10 slagtekalve af racen SDM, svi
neproduktionen er på 15 årssøer og der produceres 300 slagtesvin. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg, 1 tårnsilo, 1 varm lufts tørreri og 1 ludbehandlingsanlæg til halm, der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.
NEDER BUKKJÆRVEJ 8, "VESTERGÅRD", BUKJÆR, 6933 KIBÆK. tlf 97-191548.
PEDER VESTERGÅRD MADSEN, gårdejer, født den 2.-9.-1946, søn af Martha og Mads
Peder Madsen, Kibæk, gift den 22.-6.-1969 med Nancy Irene Pedersen, ekspeditrice,
født den 20.-10.-1947, datter af Anna og Otto Ahle Pedersen, Troldhede.

-605-

Parret har børnene: Kim, født d.
10.-7.-1976 og Anja, født den 3.11.-1980.
Peder Vestergård Madsen har væ
ret på Grindsted Landbrugsskole,
han overtog gården d. 1.-1.-1972
fra sine forældre Martha og
Mads P. Madsen, som købte den
i 1939.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal
61,8 ha., heraf tilkøbt 8 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og
gennemrestaureret flere gange, senest i 1989. Kostalden er restaureret i 1972, spalte
stald er fra 1979, svinestalden er genopført efter en brand i 1946, laden er delvis om
bygget til ungdyrstald og kornopbevaring, maskinhuset er fra 1972 og foder- og roehus
fra 1982, der er gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 50
ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og
korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og
1 varm lufts tørreri. Der er en skoledreng til hjælp.
NR. GRENEVEJ 3, NR. GRENE, 6933 KIBÆK. tlf 97-196104.
SØREN CHRISTIAN GREEN PEDERSEN, gårdejer, født den 20.-6.-1954, søn af Anny
og Anton Green Pedersen, Skarrild, gift den 16.-2.-1979 med Gitte Skovly Pedersen,
kontorassistent, født den 8.-7.-1956, datter af Elmarie "Mie" og Peder Pedersen, Skar
rild.
Parret har børnene: Sara, født den 17.-9.-1982 og Tine, født den 11.-1.-1986.
S.C.G.P. er udlært rørsmed, han har været på Kærhave Landbrugsskole og har været
næstformand i Aaskov Husmandsforening. Han overtog gården den 1.-8.-1977 fra sine
forældre Anny og Anton G. Pedersen, nuværende ejer er 7. generation på gården som
kom i slægtens eje omk. 1760, gården har gået fra far til søn lige siden.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 76,5 ha., heraf 10 ha. skov og 10 ha. eng. Der er for
pagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1923 og gennemrestaureret, senest i 1985. Kostalden fra 1913 er
ombygget til drægtighedsstald i 1978, der er bygget stald til ammekøer i 1970, fareog fravænningsstald er opført 1978, drægtighedsstald 1986, maskinhus 1965, kartoffel
hus 1956 og lade 1935, desuden er der 2 rundbuehaller fra 1977-78 og der er'gylle
tank. Gården drives med en svineproduktion på 150 SPF årssøer, der sælges ca. 3400
smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler, ærter, raps og spinde
hør og raigræs. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 3
fodersiloer, 1 plansilo og 1 varm lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning
af stuehuset. Der er en fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
NR. GRENEVEJ 6, NR. GREEN,
6933 KIBÆK. tlf 97-196414.
UFFE GRØNDAL KJÆR, gårde
jer, født den 18.-2.-1956, søn af
Oline og Ebbe Kjær, Skarrild.
U.G.K. har været på Hammerum
og Borris Landbrugsskoler, han
overtog gården den 1.-8.-1986
fra sine forældre Oline og Ebbe
Kjær, nuværende ejer er 5. gene
ration på gården, som har været
i slægtens eje siden 1862.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 79 ha., der er frasolgt 8 ha. og der er 10 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1964. Kostalden fra 1906 er udvidet i 1958, svinestald fra 1921
er restaureret i 1966, roehuset er opført 1987, lade 1931 og maskinhus 1982. Gården
drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 35 ungdyr og 17 slagtekalve af racen
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SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og kartofler til fabrik. På gården er
der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og 1 varm lufts tørreri. Der er en
fast medhjælper og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
NR. KARSTOFTVEJ 11, "ULTOFT",
SKARRILD, 6933 KIBÆK. tlf
97-196161.
JES CHRISTIAN OLESEN, gårde
jer, født den 25.-5.-1963, søn af
Ruth og Svend Olesen, Vinderup,
gift den 30.-4.-1988 med Dorthe
Vad, kontorassistent født den 8.11.-1965, datter af Stinne og
Martin Vad, Farsø.
J.C.O. overtog gården den 1.-9.1986 fra Aage Bertelsen.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal
75 ha. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1972 og kostalden i 1976, svinestalden er ombygget til ungdyr
stald i 1973, roehus opført 1978 og maskinhus 1985, desuden er der 1 lade, gylletank
og udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr
og 15 slagtekalve af racerne SDM og RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn.
På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 2 fodersiloer. Der
anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er automatisk grov- og kraftfodertildeling. Der er en skoledreng til hjælp og der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.

NR. KARSTOFTVEJ 17, "CHRISTIANSMINDE", NR. KARSTOFT, 6933 KIBÆK. tlf 97187102.
PER BORCH KRISTENSEN, gårdejer, og specialarbejder, født den 30.-5.-1963, søn af
Alfred Borch Kristensen, gift den 31.-3.-1988 med Lilian Germandsen, syerske født
den 28.-11.-1963, datter af Svend Germandsen.
Parret har børnene: Mette og Gitte.
P.B.K. er specialarbejder, han overtog gården den 1.-4.-1987 fra Jørgen Stoustrup.
Ejendomsskyld 470.000. Areal 2,7 ha., der er frasolgt 34 ha.
Bygningerne består af stuehus, kostald og lade. Gårdens besætning er 2 slagtekalve af
racen Jersey, og desuden er der 100 høns. På gården er der 1 plansilo og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
NR. KARSTOFTVEJ 24-26, "SANDGAARD", KARSTOFT, 6933 KI
BÆK. tlf 97-196009.
PEDER KRAGSIG, gårdejer, født
den 16.-10.-1945, søn af Rigmor
og Peder Kragsig, Karstoft, gift
den 28.-10.-1978 med Anne Lise
Nielsen, kok, født den 19.-10.1954, datter af Lilly og Therkild
Nielsen, Blåhøj.
A.L.K. er forpagter af Karstoft
forsamlingshus. P.K. har været
på Asmildkloster landbrugsskole,
han er medlem af planteavlsud
valget i Aaskov husmandsforening, han overtog gården den 1.-1.-1976 fra sine forældre
Rigmor og Peder Kragsig, nuværende ejer er 6. generation på gården, som har været i
slægtens eje siden 1820.
Ejendomsskyld 2.500.000. Areal 116 ha., heraf 8 ha. skov. Der er forpagtet 23 ha.
Stuehuset er opført i 1903 og gennemrestaureret senest i 1984. Kostalden er udvidet i
1976, spaltestald fra 1978, staldene er i 1986 ombygget til svinestalde, østerhuset er
ombygget til værelser, der bruges til sommerpension, laden er fra 1954 og maskinhu-
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den drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2000 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps, byg og fabrikskartofler.
På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo, 1 tårn
silo, og 1 varm lufts tørreri, samt halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
NR. KARSTOFTVEJ 30, "NR.
KARSTOFT", KARSTOFT, 6933
KIBÆK. tlf 97-196152.
NIELS MØLLER, gårdejer, født
den 6.-8.-1933, søn af Johanne
og Johannes Møller, Karstoft,
gift den 26.-5.-1960 med Karen
Mathiasen født den 25.-6.-1937,
datter af Gudrun og Edvard Møl
ler Mathiasen, Bruunsminde.
Parret har børnene Bjarne, født
den 2.-3.-1961, Hanne, født den 16.-3.-1964 og Torben, født den 3.-7.-1971.
N.M. har været på Bygholm Landbrugsskole, han forpagtede gården fra 1960 til han
købte den den 1.-4.-1965, fra sine forældre, Johanne og Johannes Møller, gården har
været i slægtens siden 1867 og nuværende ejer er 4. generation.
Ejendomsskyld 3.350.000. Areal 24,3 ha., heraf 0,5 ha. til rodsoneanlæg.
Stuehuset er opført i 1856 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er genopført
efter en brand i 1986, det samme er tilfældet med laden, spaltestald fra 1940 er om
bygget og ændret, senest i 1969, staklade og lagerrum er fra 1975-80 og maskinhus
fra 1972, der er udendørs køresilo, gastæt silo og gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 60 årskøer, 80 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps, kartofler og korn. På gården er der 3 trakto
rer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og varm lufts tørreri. Der er 1
fodermester og en fast medhjælper på gården.
NR. KARSTOFTVEJ 32, "VEJBJERGGÅRD", 6933 KIBÆK. tlf 97-187099.
KNUD E. KNUDSEN, gårdejer, født den 9.-7.-1943, søn af Ester og Otto Knudsen, gift
dn 27.-4.-1963 med Annelise Knudsen, rengøringsassistent, født den 23.-9.-1943, datter
af Alvilda og Martin Kristensen.
Parret har børnene: Bruno, født den 25.-2.-1963, Birthe, født den 13.-11.-1966 og
Britta, født den 6.-5.-1978.
K.E.K. er fabriksarbejder, han overtog gården den 15.-5.-1973 fra sin farbror Marius
Knudsen, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 84 ha., heraf tilkøbt 33 ha., der er 1 ha. skov, 2 ha.
eng og et gi. åleje.
Stuehuset er opført i 1885 og restaureret, senest i 1985. Kostalden fra 1922 er om- og
tilbygget i 1965, svinestald opført 1959, lade 1965 og foderhus samme år, maskinhuset
er fra 1953, der er 2 gylletanke. Gårdens besætning er på 12 slagtekalve af racen
SDM og 1 hest af Islandsk race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, raps, ærter
og kartofler. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1
kartoffeloptager og 1 kornsilo. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

NYGÅRDSVEJ 3, KÆRHEDE, 7280 SDR. FELDING. tlf 97-198176.
HENNING KARSTENSEN, gårdejer, omtales under Skovbjergvej 27.
H.K. overtog gården den 1.-10.-1981 fra Thomas Barslund Jensen.
Ejendomsskyld 370.000. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 22,5 ha.
Stuehuset er opført i 1870. Kostald og lade er fra 1870 og maskinhus fra 1988. Gården
drives sammen med Skovbjergvej 27.

NYGÅRDSVEJ 6, KÆRHEDE, 7280 SDR. FELDING. tlf 75-347211.
SVEND JØRGENSEN, gårdejer, omtales under Solhjemvej 3.
S.J. overtog gården den 1.-4.-1987 fra Erik Søby Jensen.
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Nygårdsvej 6' ejendomsskyld er
1.050.000. Areal 19,5 ha. Stuehu
set er opført i 1973. Kostalden
er fra 1982, desuden er der en
gammel ko- og svinestald og en
staklade. På gården er der opstaldet en del ungkreaturer.
Gården drives sammen med Solhjemvej 3.

ODINSGÅRDSVE3 3, "NY ODINSGAARD", ILDERHEDE, 7270
STAKROGE.
tlf
75-347202.
3ENS ESBERN HANSEN, gårde
jer, født den 17.-5.-1924, søn af
Vilhelmina og Hans Peder Han
sen, Øgelund, gift d. 19.-3.-1949
med Edith Kirstine Dørr født den
12.-6.-1927, datter af Karen So
fie og Anders Dørr, Højby.
Parret har børnene: Karen, født
den 18.-2.-1951, Vera, født den
16.-12.-1953, Sonja, født den 3.-9.-1957 og Gert, født den 11.-12.-1961.
3.E.H. overtog gården den 1.-3.-1949 fra 3ens Vinding.
Ejendomsskyld 450.000. Areal 14 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Der er frasolgt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og restaureret og tilbygget 1959. Kostald og lade er fra
1927, desuden er der maskinhus. Gården drives med en kvægproduktion på 8 årskøer, 4
ungdyr og 6 slagtekalve af racerne 3ersey og Limosine, der produceres ca. 60 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler. På gården er der 1 traktor,
og der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
ODINSGÅRDSVE3 5, "ODINSGAARD", ILDERHEDE, 7270
STAKROGE. tlf 75-347181.
BENT EIGIL LASSEN, gårdejer,
født den 7.-1.-1941, søn af Meta
og Laurids Lassen, Sdr. Felding,
gift den 15.-7.-1967 med Oda
Kjær 3eppesen født den 22.-8.1940, datter af Kelly Kirstine og
Overgård Kjær 3eppesen, Sdr.
Felding.
Parret har børnene: Paw, født d.
19.-2.-1969, Majken, født den 13.-12.-1971, Regin, født den 18.-9.-1977 og Kelly, født
den 24.-3.-1980.
B.E.L. har været i bestyrelsen for Sdr. Felding og senere Aaskov husmandsforening,
han overtog gården den 6.-3.-1967 fra Hans Tage Lassen, gården har været i slægtens
eje siden 1946.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 7 ha.
Stuehuset er opført i 1880 og gennemrestaureret og tilbygget senest, i 1973. Kostal
den fra 1969 er om- og tilbygget flere gange, senest i 1975, laden er fra 1916 og
maskinhuset fra 1976, der er foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives
med en kvægproduktion på 45 årskøer og 45 ungdyr, det er krydsninger mellem SDM
og 3ersey, desuden er der 4 heste. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 plansilo og 1 proprinesyreanlæg. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.

OLLINGHEDEVE3 12, "DALGAARD", OLLING, 6933 KIBÆK. tlf 97-191355.
KNUD HOLGER MADSEN, gårdejer, født den 25.-4.-1938, søn af Martha, og 3akob
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Madsen, Olling, gift den 25.-4.1964 med Ruth Galmstrup Peder
sen, sygeplejerske, født den 4.5.-1939, datter af Kirstine og Sø
ren Pedersen, Bøvling.
Ruth og Knud H. Madsen har bør
nene: Lone, født d. 18.-12.-1964,
Jakob, født den 11.-7.-1966 og
Anne Marie, født d. 28.-9.-1974.
K.H.M. har været på Haslev Lan
dbrugsskole, han overtog gården
den 1.-4.-1963 fra sine forældre Martha og Jakob Madsen, Nuværende ejer er 4. gene
ration på gården, som har været i slægtens eje siden 1884.
Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 57 ha., heraf tilkøbt 43 ha., der er 1,5 ha. eng. Der er
forpagtet 70 ha.
Stuehuset er opført i 1884 og gennemrestaureret flere gange. Slagtesvinestaldene er
opført 1956, 1963, 1974 og 1977 og maskinhuset i 1980, desuden er der staklade, 2 fo
derhuse fra 1977, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en SPF slagtesvineproduktion på 6000 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. På gården er der 3 traktorer og 1 mejetærsker, og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der er en fast medhjælper på gården og der bruges maskin
station til udkørsel af gødning.
OLLINGHEDEVEJ 19, "MOESGÅRD", OLLING, 6933 KIBÆK.
tlf 97-191352.
KARLO KARSTENSEN, gårdejer,
født den 4.-2.-1940, søn af Ninna
og Mads Karstensen, Sdr. Felding
gift den 4.-5.-1963 med Inger
Kristensen født den 3.-5.-1943,
datter af Thyra og Helveg Kri
stensen, Sdr. Felding.
Parret har børnene: Torben, født
den 5.-10.-1963, Birgitte, født d.
23.-11.-1966 og Susanne, født d.
24.-9.-1969.
K.K. har været på Bygholm Landbrugsskole, han overtog gården i december 1972 fra
Troels Hansen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 33 ha., heraf 2 ha. eng og skov Der er forpagtet 13
ha.
Stuehuset er opført i 1952. Desuden er der kostald, lade fra 1975 og garage. Gården
drives med en kvægproduktion på 47 årskøer, 50 ungdyr og 25 slagtekalve af racen
SDM. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation
til markarbejdet.
OLLINGVEJ 14, "SOLVIG", AGERSIG, 6933 KIBÆK. tlf 97-191733.
HANS HANSEN SCHMIDT, gårdejer, født den 1.-5.-1953, søn af Ingeborg og Søren
Hansen Schmidt, Øster Lindet, gift den 28.-5.-1977 med Hanne Ramskov Laursen, be
skæftigelsesvejleder, født den 7.-1.-1955, datter af Mary og Helge Ramskov Laursen,
Tarm.
Parret har sønnen Peter, født den 12.-7.-1978.
H.H.S. har været på Hammerum og Ladelund landbrugsskoler, han overtog gården den
15.-5.-1977 fra Ejner Nielsen.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27,5 ha., heraf 1 ha. eng og 1 ha. skov. Der er bortforpagtet 27,5 ha.
Stuehuset er opført i 1915, kostald 1952, ungdyrstald 1979, lade 1954 og maskinhus
1965, desuden er der gylletank. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg
samt halmfyr.

-610OLLINGVE3 20, "NY OVER
GAARD", PÅRUP, 6933 KIBÆK.
tlf 97-191242.
MARTIN OVERGAARD MADSEN
gårdejer, født den 8.-5.-1929,
søn af Mette Kirstine og Hen
ning Overgaard Madsen, Pårup,
gift den 15.-11.-1958 med Emma
Marie Nielsen, kontor- og butiksud
dannet, født den 29.-7.-1927, dat
ter af Sørine Marie og Søren Ni
elsen, Olling.
Parret har børnene: Henning, født den 1.-2.-1960, Elsebeth, født den 1.-5.-1961 og
Poul, født den 27.-3.-1966.
M.O.M. overtog gården den 1.-11.-1964 fra sine forældre, Mette og Henning O. Mad
sen, som opførte gården i 1924.
Ejendomsskyld 850.000. Areal 27 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1924 og restaureret og tilbygget flere gange. Kostalden fra 1924
er ombygget til sostald 1977, laden fra 1928 er delvis ombygget til svinestald i 1967
og maskinhuset er fra 1968. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der
sælges ca. 700 smågrise og 100 slagtesvin, desuden er der 73 hjorte på en hjortefarm
beliggende Ollinghedevej 15. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. På
gården er der 2 traktorer, 1 kornmagasin og anparter i Rishøj Vindmøllelaug samt 1
kombifyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

OLLINGVE3 57, "K3ÆRGAARD", OLLING, 6933 KIBÆK. tlf 97-191942.
3OHANNES GAARSDAHL, gårdejer, født den 19.-4.-1912, søn af Katrine og Peder
Gaarsdahl, Vorgod, gift den 27.-10.-1953 med Grete Lindhardt Kristensen, født den
13.-9.-1927, datter af Ellen og Christinus Christensen, Kibæk.
Parret har børnene: Trine, født den 8.-9.-1954, Søren, født den 11.-4.-1956, Eva, født
den 12.-11.-1960, Ebbe, født den 11.-9.-1963 og Tage, født den 16.-2.-1968.
3.G. overtog gården den 19.-4.-1948 fra 3ohannes Kjær.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 4 ha. og der er 2 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1878 og gennemrestaureret og tilbygget flere gange, kostalden
er opført 1954. Den gamle kostald fra 1912 er ombygget til svine- og kalvestald, der
udover er der svinestald, halmfyr, en garage er fra 1930 og lade fra 1912. Gården
drives med en svineproduktion på 4 årssøer, der produceres ca. 80 slagtesvin årligt, og
desuden er der 5 ammekøer, 5 ungdyr og 10 slagtekalve, en del slagtekalve købes.
Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 tårnsilo, 1
varm lufts tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
OLLINGVE3 61, OLLING, 6933
KIBÆK. tlf 97-192004.
30RGEN CHRISTIAN KRISTEN
SEN, gårdejer, født den 22.-1.1955, søn af Magda og Tage Dy
nes Kristensen, Karstoft, gift
den 31.-10.-1981 med 3ette Bil
berg Olesen, køkkenleder, født
den 5.- 5.-1959, datter af Erna
og 3ohannes Olesen, Troldhede.
Parret har børnene: Elisabeth,
født den 15.-4.-1984 og Torben,
født den 4.-3.-1986.
3.C.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-9.-1981
fra Mina Thomsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 35 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1930 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er ombygget
til sostald i 1984, samme år blev der bygget klimastald. Slagtesvinestald opført 1978,
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maskinhus, gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 115 MS
årssøer, der sælges både smågrise og slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. På gården er der 1 traktor og der er anparter i Rishøj Vindkraft. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
OLLINGVEJ 63, OLLING, 6933
KIBÆK. tlf 97-191724.
ARNE JØRGENSEN, husmand,
født den 25.-9.-1930, søn af Kla
ra og Gustav Jørgensen, Sten
strup, gift den 20.-7.-1957 med
Henny Elise Nielsen, født d. 12.12.-3.-1934, datter af Mette og
Knud Nielsen, Sdr. Felding.
Parret har børnene: Bente, født
den 4.-6.-1959 og Frank født den
25.-11.-1962.
A.J. overtog gården den 11.-6.-1957 fra Hans Kær Simonsen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 10,6 ha.
Stuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er op
ført 1917 og stakladen i 1960, desuden er der 1 maskinhus. Gården drives med en
kvægproduktion på 12 årskøer, 5 ungdyr og 12 slagtekalve af racen Jersey, desuden
produceres der ca. 100 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer, og 1 plansilo.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

OVER SILSTRUPVEJ 5, "VESTERGAARD", SILSTRUP, 6933 KI
BÆK. tlf 97-196226.
ARNE PEDERSEN, gårdejer, født
den 9.-10.-1933, søn af Lone og
Harald Pedersen, Skarrild, gift
den 20.-11.-1966 med Ella Jeppe
sen, født den 27.-4.-1943, datter
af Kelly og Overgård Kjær Jeppe
sen, Sdr. Felding.
Parret har børnene: Martin, født
den 11.-11.-1967 og Jørgen, født
den 16.-6.-1969.
A.P. har været på Dalum Landbrugsskole, han er kredsformand for Aaskov Husmands
forening og han har været amtsformand for R.A. husmandsforening og Herningegnens
Hejeriselskab, han er desuden i repræsentantskabet for Hedeselskabet og for Statens
Husdyrbrug for helårsforsøg. Han overtog gården den 1.-11.-1966 fra sine forældre, Lo
ne og Harald Pedersen, som købte gården i 1943.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 38,3 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Der er forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1977, kostald 1972, lade 1977 og maskinhus 1985, der er 2 uden
dørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 48 årskøer, 60 ungdyr og 30
slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der er en fast
medhjælper på gården og der bruges en del maskinstation.

OVERTARPVEJ 2, "BAKKEGAARD", TARP, 7280 SDR. FELDING. tlf 97-198286.
KRISTIAN BØNDERGAARD, gårdejer, født den 2.-12.-1942, søn af Margrethe og Pe
ter Bøndergaard, Sdr. Felding, gift den 22.-5.-1965 med Anna Jensen, køkkenassistent
født den 12.-3.-1943, datter af Jenny og Arne Jensen, Overby.
Parret har børnene: Henrik, født den 7.-3.-1966 og Steen, født den 15.-11.-1970.
K.B. overtog gården den 1.-1.-1972 fra sine forældre, Margrethe og Peter Bønder
gaard, nuværende ejer er 4. generation på gården
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 23 ha., heraf 2 ha. eng. Der er forpagtet 15 ha.
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1961. Kostalden er om- og tilbyg
get flere gange, senest i 1979,
ungdyrstalde opført i 1973 og
1979, kalvestald 1981, laden er
ombygget til roehus i 1979 og
maskinhuset er fra 1976. Der er
indendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 38 årskøer, 40 ungdyr
og 20 slagtekalve af racen SDM,
desuden er der 2 ammekøer af
racen Charolais. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter og korn. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

PÅRUPVEJ 14, ASSING, 6933 KIBÆK. tlf 97-191109.
NIELS JAKOBSEN, landmand, født den 16.-3.-1925, søn af Maren og Mads Christian
Jakobsen, Odderup, gift den 7.-5.-1955 med Elsig Jakobsen, født den 16.-2.-1935, dat
ter af Nora og Niels Jakobsen, Ølgod.
Parret har børnene: Poul Jørgen, født den 26.-2.-1956, Ejgild, født den 27.-5.-1958,
Uffe, født den 29.-6.-1959 og Ditlev, født den 26.-3.-1969.
N.J. overtog gården den I.-12.-1958 fra Aksel Skjærbæk.
Ejendomsskyld 940.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Der er frasolgt 5 ha.
Stuehuset er opført i 1872 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er om- og
tilbygget flere gange senest i 1961, maskinhuset er opført 1969 og desuden er der gyl
letank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
PÅRUPVEJ 16, "BAKKEGAARD",
PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97192252.
KURT KR. NIELSEN, gårdejer,
født den 7.-6.-1952, søn af Mar
tha og Henry Nielsen, Lind, gift
d. 15.-10.-1983 med Bitten Holm
Wæhrens, hjemmehjælper, født
den 8.-11.-1955, datter af Edel
og Kaj Holm Wæhrens, Bindslev.
Parret har børnene: Simon, født
d. 31.-7.-1985, Kenneth og Hans

Kristian, født den 28.-3.-1989.
K.K.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 11.-9.-1986
fra Ove Nielsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 23 ha. Der er forpagtet 11,5 ha.
Stuehuset er opført i 1914 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1947 er
ombygget i 1973, hønsehuset fra 1947 er ombygget til kalvestald i 1975, den gamle
lade er ombygget til kostald, kombineret maskinhus og lade er fra 1976, der er uden
dørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 65 årskøer og 70
ungdyr af racen Jercey. Planteproduktionens salgsafgrøde er hvede. På gården er der
2 traktorer, 1 vandingsanlæg, 1 roeoptager med tank og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet og der
er en skoledreng til hjælp.
PÅRUPVEJ 18, "LYSMARK", PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97-191407.
BJARNE SKOVSGAARD, gårdejer, født den 22.-11.-1940, søn af Johanne og Ejner Jen
sen, Egtved, gift den 25.-6.-1966 med Bente Amby, lærer, født den 17.-11.-1942, dat
ter af Esther og Holger Amby, Resen.
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børnene: Henriette, født d. 29.3.-1968, Torben, født den 7.-10.1970 og Marianne, 20.-5.-1975.
B.S. har været på Hammerum
Landbrugsskole, og er medlem af
bestyrelsen for Aaskov Landbo
forening. Han overtog gården
den 1.-5.-1968 fra Ernst Øster
gård.
Ejendomsskyld 1.590.000. Areal
28,5 ha., heraf tilkøbt 14 ha.,
jorden skal lægges under Pårupvej 18 og bygningerne frasælges. Ejendomsskylden er 650.000 på det tilkøbte og der er
2 ha. eng. Der er forpagtet 110 ha.
Stuehuset er opført i 1927 og gennemrestaureret flere gange, senest i 1982. Kostalden
fra 1927 er ombygget til goldsostald i 1987, farestald opført 1972 og gennemrestaure
ret i 1987, goldststald opført 1984, klimastald 1987, 1976 og 1974 , der er gylletank
og gastæt silo. Gården drives med en svineproduktion på 210 MS årssøer, der sælges
ca. 4200 smågrise, desuden er der 2 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps, frøgræs, spindehør, kartofler, roer og korn. På gården er der 4 traktorer, 1 meje
tærsker, 1 markvandingsanlæg og kombifyr. Der er en fast medhjælper samt lidt løs
hjælp på gården.

PÅRUPVEJ 19, "MOSEGÅRD",
PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97191426.
LEO RASMUSSEN, gårdejer, født
den 19.-4.-1942, søn af Anne og
Emil Rasmussen, Kibæk, gift den
21.-4.-1965 med Grethe Kjærsig
født den 31.-8.-1945, datter af
Agnes og Christian Kjærsig, Ki
bæk.
Parret har børnene: Hanne, født
den 3.-11.-1965, Jens Thomas,
født den 3.-7.-1967, Anne Mette,
født den 24.-2.-1971, Niels Chr., født den 19.-4.-1975 og Mads, født den 18.-9.-1981.
L.R. er formand for Herning og Omegns Eksportmarked, han overtog gården den 1.10.-1969 fra sin far, Emil Rasmussen.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 69 ha., heraf tilkøbt 28 ha., heraf 8 moseparceller,
der er 6 ha. engog der er forpagtet 32 ha. fra en søn.
Stuehuset er opført i 1902 og gennemrestaureret og tilbygget flere gange. Kostalden
er opført 1965, kalvestald 1979, ungdyrstald 1920, lade 1972 og maskinhuse 1967 og
1981. Gården drives med en kvægproduktion på 35 årskøer, 40 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM, svineproduktionen er på 10 årssøer, der produceres ca. 200 slagte
svin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og korn. På går
den er der seks traktorer, 3 mejetærskere, 2 markvandingsanlæg, 1 plansilo, 1 tårnsilo
og 1 varm lufts tørreri. Der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der er
en fast- og en løs medhjælper på gården, som drives sammen med Pårupvej 44 og Assingvej 5.
PÅRUPVEJ 21, "RØRENGGÅRD", PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97-194194.
POUL ERIK PEDERSEN, gårdejer, født den 8.-8.-1944, søn af Anna og Otto Ahle Pe
dersen, Troldhede, gift den 8.-8.-1970 med Else Hovaldt, ekspidient, født den 12.-11.1947, datter af Stinne og Henning Hovaldt, Klokkerholm.
Parret har børnene: Heidi, født den 15.-3.-1973 og Susanne, født den 26.-1.-1976.
P.E.P. har været på Grindsted Landbrugsskole, han overtog gården den 15.-7.-1970 fra
sin bror, Peder M. Pedersen, gården har været i slægtens eje siden 1888.
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1.500.000. Areal 25,7 ha. Der er
forpagtet 15 ha.
Stuehuset er opført i 1930 og
gennemrestaureret i 1978. Ko
stalden er ombygget til kalve
stald i 1968, kostald fra 1955 er
tilbygget i 1980, den gamle he
stestald er ombygget til garage
og kalvestald, lade opført 1918,
maskinhus 1977 og foderhus i
1980, der er udendørs køresilo
og gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på -52 årskøer, 52 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og en
del krydsningsdyr. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er en
fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.

PÅRUPVEJ 23, "DALGAARD",
PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97194293.
KARLO TROELSEN, gårdejer,
født den 3.-1.-1948, søn af Thomine og Jens Nørgaard Troelsen,
Feldborg, gift den 9.-3.-1973
med Aase Dahl Nielsen, husmor,
født den 20.-2.-1953, datter af
Hilda og Harry Dahl Nielsen,
Vejrum.
Parret har børnene: Tove, født
den 17.-9.-1974, Lars, født den
5.-1 1.-1975 og Maja, født den
19.-1.-1978. K.T. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den
1.-2.-1973 fra Hans Arne Svendsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26,4 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er opført i
1967, kalvestald 1969, lade 1910 og maskinhus 1976, der er udendørs køresilo og gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer, 21 ungdyr og 80 slagtekal
ve, der indkøbes en del tyrekalve til opfedning, besætningen er af racen SDM, desuden
produceres der ca. 150 slagtesvin. Planteproduktionens salgsafgrøde er industrikartof
ler. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og 1 varmtluftstørreri og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.
PÅRUPVEJ 24, "MELDGAARD",
PÅRUPGÅRDENE, 6933 KIBÆK.
tlf 97-191218.
LARS CHRISTIAN MELDGAARD
gårdejer, født den 15.-4.-1946,
søn af Ella og Niels Meldgaard,
Kibæk, gift den 30.-5.-1975 med
Lilly Rigtrup, køkkenleder, født
den 10.-6.-1954, datter af Jenny
og Severin Rigtrup, Aulum.
Parret har børnene: Niels Chri
stian, født d. 24.-7.-1978, Hans
Peder, født den 23.-6.-1982 og Knud Erik, født den 2.-2.-1987.
L.C.M. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 11.-12.-1972
fra sin far, Niels Meldgaard, nuværende ejer er 4. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 36,5 ha., heraf 4 ha. eng og mose. Der er forpagtet 5
ha.
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er opført 1957 og svinestald er ombygget til spaltestald i 1979. Gården drives udeluk
kende med planteproduktion bestående af ærter, raps, hvede og byg. På gården er der
2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo, 1 varmtluftstørreri og halmfyr. Der bru
ges maskinstation til høst.

PÅRUPVE3 26-28, "VESTERGAARD", PÅRUP, 6933 KIBÆK.
TLF 97-191386.
3ENS SK3ÆRBÆK, gårdejer,
født den 27.-12.-1942, søn af
Mie og Christian Skjærbæk, Pårup, gift den 25.-2.-1967 med
3onna Aaen 3ensen, sparekasse
assistent, født den 23.-3.-1947,
datter af Irene og Vilhelm 3ensen, Herning.
Parret har børnene: Lene, født
den 4.-8.-1967, 3ens Christian, født den 1.-8.-1968 og Anette, født den 28.-3.-1973.
3.5. overtog gården den 1.-8.-1967 fra sine forældre Mie og Christian Skjærbæk, nuvæ
rende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens eje omkring 1890.
Ejendomsskyld 1.800.000. Areal 83 ha., heraf 8 ha. hede, skov og kulgrave. Der er for
pagtet 34 ha.
Stuehuset er opført i 1971. Kostalden fra 1949 er ombygget til sostald i 1973, foder
mesterboligen er restaureret og tilbygget samme år, desuden er der hestestald, 1 lade
fra 1951 og 2 maskinhuse fra 1973 og 1989. Gården drives udelukkende med plantepro
duktion bestående af kartofler, ærter, raps, frøgræs og korn. På gården er der 4 trak
torer, 2 mejetærskere, 3 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, 1 plansilo, 1 varm lufts
tørreri, 1 halmfyr og anparter i Rishøj Vindmøllelaug. Der er 1 fast medhjælper og
der drives maskinstation på gården, som drives sammen med Nr. Viumvej 36 A.

PÅRUPVE3 32, "SOFIELYST", PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97-191318.
BENT HEDE, gårdejer, født den 14.-10.-1940, søn af Karoline og 3ens Hede, Pårup,
gift den 3.-11.-1962 med Inga Dinesen, født den 21.-9.-1942, datter af 3ulie og Sigfred
Dinesen, Knudmose. Parret har børnene: Linda, født den 15.-8.-1963, 3an, født den
5.-9.-1965 og Marianne, født den 31.-10.-1977.
B.H. har været på Læggård Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Brande Kartoffel
melsfabrik, og for DLG Midt/Vest. Han overtog gården den 1.-11.-1964 fra sine for
ældre, Karoline og 3ens Hede, som købte gården i 1927.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 25 ha., der er 14 ha. skov, plan
tage og mose. Der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført i 1900 og gennemrestaureret flere gange. Kostald, spaltestald og
kalvestald er i 1985 ombygget til svinestalde, bl.a slagtesvinestald. Maskinhusene er
fra 1970 og 1982, det ene anvendes som kartoffelhus, laderne er fra 1900 og 1987.
Gården drives med en slagtesvineproduktion på 1400 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er kartofler, raps, ærter og korn. På gården er der' 2 traktorer, 1 mark
vandingsanlæg, 1 halmfyr og anparter i Rishøj Vindkraft. Der bruges maskinstation til
høst.
PÄRUPVE3 40, "AALYKKEGAARD" PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97- 194041.
3OHANNES MARIUS PEDERSEN, gårdejer, født den 1.-1.-1929, søn af Anna og 3ens
Peder Pedersen, Ejstrup, gift den 11.-9.-1954 med Nanna Holk Andersen, født den
3.-6.-1932, datter af Magna og Martin Andersen, Nr. Vium. Parret har børnene: 3ens
Martin, født den 12.-7.-1955, Anna Magna, født den 8.-12.-1957, Mona Holk, født den
4.-4.-1962 og Finn Otto, født den 15.-6.-1968 og død den 25.-10.-1969.
3.M.P. ovetog gården den 16.-8.-1954 fra Kristian Vestertoft.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 27,5 ha., heraf 3,5 ha. eng.
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ført i 1909 og restaureret flere
gange. Kostald og lade er fra
1965, hønsehus er ombygget til
maskinhus i 1966 og 1 nyt ma
skinhus er fra 1968. Gården dri
ves med en kvægproduktion på
18 årskøer, 18 ungdyr og 8 slag
tekalve af racen SDM, svinepro
duktionen er på 9 årssøer og der
produceres ca. 170 slagtesvin.
Planteproduktionens salgsafgrøde
er raps.
På gården er der 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og 1 kold lufts tørreri. Der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet.

PÅRUPVEJ 44, "LYNGHOLM",
PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf 97191426.
LEO RASMUSSEN, gårdejer, om
tales under Pårupvej 19.
L.R. overtog gården den 20.-3.1982 fra Mads Henrik Nielsen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 17
ha.
Stuehuset er opført i 1925 og re
staureret flere gange. Kostalden
er opført 1925, svinestald 1960,
lade 1935 og maskinhus 1987.
Gården drives sammen med Pårupvej 19.

RONNUMVEJ 1, KARSTOFT,
6933 KIBÆK. tlf 97-196303.
HENNING LUNDGÅRD HANSEN,
landmand født den 10.-11.-1945,
søn af Anna og Georg Hansen,
Ulkind, gift den 25.-3.-1972 med
Meta Jakobsen, født den 6.-2.1945, datter af Helga og Jørgen
Jakobsen, Kærby.
H.L.H. er udlært mekaniker, han
overtog gården den 1.-11.-1971
fra Arne Jensen.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 27 ha., heraf 2,5 ha. eng. Der er forpagtet 11 ha.
Stuehuset er opført i 1917 og restaureret flere gange. Kostalden er tilbygget i 1957,
spaltestald opført 1976, lade 1925 og maskinhus 1974, desuden er der 1 svinestald.
Gården drives med en slagtekalveproduktion på 110 stk. af racen SDM, desuden produ
ceres der ca. 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter.
På gården er der 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 mejetærsker, 1 tårndilo og 1
varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
RONNUMVEJ 5, RONNUM, 6933 KIBÆK. tlf 97-196189.
GUNNAR ERIKSEN, landmand, født den 13.-11.-1916, søn af Berta og Kristian Erik
sen, Ronnum, gift den 20.-11.-1945 med Gudrun Jørgensen, født den 12.-8.-1926, død
den 14.-10.-1958, datter af Kristiane og Mourits Jørgensen, Hvejsel.
Parret har datteren: Henny, født den 3.-12.-1947.
G.E. overtog gården den 1.-11.-1939 fra Magnus Ostersen.
Ejendomsskyld 300.000. Areal 15 ha., heraf 1 ha. beplantning. 4 ha. er bortforpagtet.
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er opført i 1924, der er tilbyg
get roehus og silo i 1962, hønse
hus opført 1947, stakladen er om
bygget til maskinhus i 1967, la
den er fra 1952 og maskinhuset
fra 1959. Gårdens besætning er
på 5 ammekøer, 6 ungdyr og 2
slagtekalve af racen Limosine.
På gården er der 3 traktorer, 1
tårnsilo, 1 varm lufts tørreri og
1 træfyr. Der bruges maskinsta
tion til en del af markarbejdet.
RONNUMVEJ 6, "ENGEBJERGGAARD", RONNUM, 6933 KIBÆK. tlf 97-196109.
POUL BANK CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 31.-12.-1950,
søn af Frida og Aage Christen
sen, Brande, gift d. 27.-12.-1976
med Grete Lund, plejehjemsassi
stent født den 3.-12.-1954, dat
ter af Anna Marie og Anders
Lund, Ikast.
Parret har børnene: Brian, født
den 9.-8.-1977, Mona, født den

27.-4.-1979 og Tommy, født den 17.-10.-1984.
P.B.C. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er medlem af kvægbrugsudvalget
i Aaskov Husmandsforening og medlem af skolenævnet ved Skarrild Skole, han overtog
gården den 1.-12.-1975 fra sine forældre, Frida og Aage Christensen, som købte den i
1939.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er 1 ha. mose. Der er
forpagtet 35 ha.
Stuehuset er opført i 1926 og gennemrestaureret og tilbygget i 1983. Gården nedbrænd
te i 1982 og blev genopført med kostald, spædekalvestald og foderhus i 1983, spalte
stalden er opført 1977 og maskinhus 1987, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 62 årskøer, 75 ungdyr og 35 slagtekalve af racen SDM, desuden er
der 1 hest. Planteproduktionens salgsafgrøder er maltbyg, ærter og raps. På gården er
der 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og 1 kold lufts tørre
ri. Der er en fast medhjælper på gården, og der bruges en del maskinstation.
RONNUMVEJ 7, "VESTERGAARD"
RONNUM, 6933 KIBÆK. tlf 97196224.
BENT ANDERSEN, gårdejer,
født den 16.-12.-1936, søn af
Olga og Konrad Andersen, Nr.
Snede, gift den 12.-11.-1958 med
Marie Andersen født den 28.-1.-1939, datter af Kirstine og Pe
der Andersen, Nr. Snede.
Parret ha. børnene: Jørn, født d.
3.-5.-1959 og Jan, født den 7.8.-1963.
B.A. er i forretningsudvalget for DLG, og har været i repræsentetskabet for MD Food,
han overtog gården den 15.-4.-1965, fra Gorm Pedersen, ved købet var ejendomsvur
deringen 250.000. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 65 ha., heraf tilkøbt 18,5 ha., der er
10 ha. som er tilplantet.
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S tuehuset er opført omkring 1900 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra
1970 er tilbygget i 1979, laden er fra 1973, desuden er der 1 halvtag som maskinhus
og der er 1 værksted, og 1 gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 års
køer, 35 ungdyr og 15 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og fabrikskartofler. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandingsanlæg, 1 plansilo, 1 varm lufts tørreri og 1 halmfyr. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet og der er en skoledreng til hjælp.
RONNUMVE3 8, "TRANEK3ÆR",
RONNUM, 6933 KIBÆK. tlf 97187118.
3OHANNES SØRENSEN, gårde
jer, født den 8.-3.-1928, søn af
Karoline og Søren Sørensen, Ronnum.
3.S. har været på Vinding Hus
mandsskole, han overtog gården
den 1.-1.-1968 fra Egon Søren
sen, gården er udstykket fra
bedstefaderens ejendom i 1918 som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 480.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehus, stald og lade er opført i 1918, laden er tilbygget i 1980 og der er 1 halvtag
som maskinhus. Gårdens besætning er på 2 årssøer og der produceres ca. 40
slagtesvin, desuden er der 10 ammekøer, 2 ungdyr og 20 slagtekalve af racen
Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn, roer og græs. På gården er der 3
traktorer, 2 mejetærskere, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og 1 varm lufts tørreri.
Der bruges lidt maskinstation.

RONNUMVE3 9, "KARUSEGAARDEN", RONNUM, 6933 KIBÆK.
tlf 97-196418.
HANS HOLBÆK ANDERSEN,
gårdejer, født den 17.-1.-1961,
søn af Else Kirstine og Hans
Marinus Andersen, Give.
H.H.A. har været på Grindsted
Landbrugsskole 2 gange, han over
tog gården den 13.-3.-1985 fra
Niels Dahl.
Ejendomsskyld 1.000.000.
Areal 36,5 ha., heraf 5 ha. eng
og skov.
Stuehuset er opført i 1800 og restaureret flere gange. Kostalden er ombygget til
ungdyrstald i 1985, samme år blev der bygget lade og maskinhus, svinestalden fra
1969 er ombygget til kostald i 1979, der er foderhus, udendørs køresilo og gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 50 årskøer, 45 ungdyr og 25 slagtekalve af
racerne RDM og 3ersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og korn. På går
den er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og 2 fodersiloer. Der bruges maskinstati
on til en del af markarbejdet.

RÆVEH03VE3 2, "DAMGAARD", ALBÆKHEDE, 6933 KIBÆK. tlf 97-191220.
HENRY MØLLER PEDERSEN, gårdejer, født den 14.-11.-1930, søn af Kirstine og Pe
der Mouritsen Pedersen, Albækhede, gift den 15.-6.-1957 med Ingrid Hansen, født den
26.-9.-1936, datter af Karen og Hans Hansen, Kibæk.
Parret har børnene: Else, født den 25.-9.-1960 og Alis, født den 2.-2.-1965.
H.M.P. overtog gården den 1.-7.-1957 fra sine forældre, Kirstine og Peder M. Peder
sen, som købte gården omkring 1900.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 26 ha.
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ført omkring 1890 og restaureret
flere gange. Kostalden er opført
1965, lade 1970 og maskinhus
1951. Gården drives med en
kvægproduktion på 18 årskøer,
20 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens
salgsafgrøde er korn. På gården
er der 2 traktorer og andel i me
jetærsker. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.

RÆVEH03VE3 3, "F3ORDVANG",
ALBÆKHEDE, 6933 KIBÆK. tlf
97-194220.
EGON FLØE PEDERSEN, gårde
jer, født den 5.-3.-1940, søn af
Agnes og Peder M. Pedersen, Pårup, gift den 28.-5.-1965 med
Ruth Nørgård Mikkelsen, husmor,
født den 25.-1.-1943, datter af
Esther og Aage Mikkelsen, Ki
bæk.
Parret har børnene: Ivan, født
den 24.-7.-1967, Steen, født den
14.-5.-1971 og Per, født den 17.10.-1972.
E.F.P. har været på Midtjyllands Landbrugsskole, han overtog gården den 5.-3.-1965
fra Sine Fjord Milthersen, gården har været i familien siden 1930.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 13,5 ha. og der er 1 ha. mose.
Stuehuset er opført i 1976. Kostalden er moderniseret i 1978 og samme år blev der
bygget maskinhus og lade, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægpro
duktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter og korn. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
1 fodersilo. Der er en fast medhjælper og der bruges en del maskinstation.
RÆVEH03VE3 5, "VESTERGÅRD"
ALBÆKHEDE, 6933 KIBÆK. tlf
97-194094.
ANDERS KOUSGAARD, gårde
jer, født den 12.-9.-1919, søn af
Marie og Kristen Kousgaard, Albækhede, gift den 16.-7.-1948
med Karen Svendsen, født den
19.-6.-1923, datter af Marianne
og Clemmen Svendsen, Sørvad.
Parret har børnene: Kristen,
født den 12.-4.-1950 og Marie,
født den 23.-3.-1953.
A.K. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-7.-1948 fra
sine forældre, Marie og Kristen Kousgaard, gården blev i 1909 opført på den bare
hede af en faster. Areal 19,5 ha.
Stuehuset er opført i 1930. Kostalden fra 1909 er tilbygget senest i 1954, hønsehus
opført 1956, laderne fra 1909 er tilbygget flere gange senest i 1941 og maskinhusene
er fra 1941 og 1964. Gården drives udelukkende med planteproduktion. På gården er
der 1 traktor, andel i mejetærsker og 1 kornsilo. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.
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RÆVEH03VE3 7, "ALBÆKHEDEGAARD", ALBÆKHEDE, 6933 KIBÆK. tlf 97.-194072.
KRISTIAN DALAGER, gårdejer,
født den 29.-1.-1912, søn af Ane
Kirstine og 3ens Dalager, Albækhede, gift den 4.-11.-1941 med
Ingrid 3ørgensen, født den 11.3.-1921, datter af Karla og Karl
3ørgensen, Skarrild.
Parret har børnene: Kaj, født d.
21.-12.-1942, Arne, født den 4.4.-1944, 3ens, født den 2.-10.1947, Ole født den 26.-8.-1951 og Karen født den 30.-8.-1955.
K.D. overtog gården den 1.-10.-1952 fra Peder Dalager, gården har været i slægtens
eje siden 1904.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 20,1 ha. Stuehuset er opført 1912, kostalden 1911, lade
1910 og maskinhus 1966. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående
af ærter, raps, korn og roer. På gården er der 2 traktorer, andele i mejetærsker og 1
kornmagasin. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
RÆVEH03VE3 8, ALBÆKHEDE , 6933 KIBÆK. tlf 97-194361.
VAGNER NIELSEN, gårdejer, født den 10.-11-1953, søn af Ella og Alfred Nielsen,
Troldhede, bor sammen med Rita Annelise Lund, hjemmesyerske, født den 1.-5.-1951,
datter af Sylvia og Viggo Vinding, Vejle.
Parret har børnene: Henning, født den 4.-8.-1968, Torkild, født den 21.-2.-1971, Mor
ten, født den 8.-11.-1974, Allan, født den 23.-3.-1979 og Lene, født den 18.-6.-1982.
V.N. overtog gården den 1.-12.-1975 fra Elly og 3ohannes Larsen.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 9,3 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemrestaureret og tilbygget i 1988. Kostalden er om
bygget til løbeafdeling i 1977, farestald og goldststald er opført 1978, ny løbeafdeling
1989 og forfedestald og klimastald 1984, samme år blev der bygget maskinhus, der er
gylletank. Gården drives med en svineproduktion på 130 SPF årssøer, der sælges ca.
2600 smågrise årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På
gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 2 fodersiloer. Går
den drives uden fremmed arbejdskraft.
SANDETVE3 8, "VIRKELYST",
FRUERGÅRDSMARK, 7280 SDR.
FELDING. tlf 97-198408.
PETER LAUTRUP LARSEN, gård
ejer, født den 31.-7.-1919, søn af
Kirstine og Senius Larsen, San
det, gift den 29.-4.-1949 med Ol
ga Christensen, født den 11.-3.1928, datter af Kirstine og Niels
Christian Christensen, Overby.
Parret har børnene: Inga Marie
Kirstine, født den 20.-12.-1950,
7.-2.-1954, Anne Grethe, født den
14.-7.-1955, død i 1973, Lilian, født den 10.-5.-1957 og Frede, født den 24.-12.-1958.
P.L.L. har været i bestyrelsen for hesteforsikringen og husmandsforeningen, han
overtog gården den 17.-2.-1948 fra Sigvald Skovlyst.
Areal 29 ha., heraf tilkøbt 13 ha., der er 5 ha. eng. Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1935 og restaureret flere gange, kostalden fra 1935 er tilbygget
flere gange, svinestalden er ombygget til ungkreaturer og der er maskinhus og lade.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 32 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen 3ersey, desuden er der 3 kvier af racen Charolais og der er 2 heste med føl,
alle Nordbakker. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn og ensilage. På gården er
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der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo, 1 varm lufts tørreri
og 1 træfyr. Der er en fast medhjælper på gården og der bruges en del maskinstation.
SANDETVEJ 10, "FRUEVANG", SANDET, 7280 SDR. FELDING. tlf 97-198534.
BENT JUUL, gårdejer, født den 21.-8.-1962, søn af Vera og Niels Hermann Juul, Bal
le, gift den 17.-12.-1988 med Sonja Anni Johansen, ekspeditrice, født den 21.-2.-1959,
datter af Gerda og Alfred Johansen, Silkeborg.
Parret har børnene: Tina, født den 30.-8.-1986, Gitte født den 21.-4.-1988 og Michael
født den 19.-12.-1989.
B.J. har været på Asmildkloster Landbrugsskole 2 gange, han overtog gården den 1.10.-1988 fra Villy Laurids Bondesen. Kontantværdien var 1.200.000 kr. ved købet.
Areal 35,4 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og restaureret flere gange. Kostalden fra 1980 er restaure
ret og udvidet i 1988, desuden er der lade og foderhus samt gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 56 årskøer, 60 ungdyr og 25 slagtekalve af racen SDM. På
gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 2 fodersiloer og 1 fastbrændselsfyr.
Der er en skoledreng til hjælp og der bruges en del maskinstation.
SANDETVEJ 14, "LINDEGAARD"
SANDET, 7280 SDR. FELDING.
tlf 97-198533.
HENNING CHR. SIMONSEN, spe
cialarbejder født den 10.-5.-1939,
søn af Ane Johanne og Jens Dit
lev Simonsen, Bølling, gift den
19.-12.-1960 med Anni Sonja Ja
kobsen født den 20.-2.-1943, dat
ter af Helga Jakobsen, Videbæk.
Parret har børnene: Frank, født
den 7.-12.-1960, Ninna, født den
2.-8.-1962 og Leif, født den 10.2.-1965.
Begge ægtefæller har arbejdet på Lego. H.C.S. overtog gården den 1.-3.-1977 fra Kaj
Poulsen.
Ejendomsskyld 475.000. Areal 26 ha., heraf 1,5 ha. skov.
Stuehuset er opført omkring 1850 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er om
bygget til værksted og hønsehus, desuden er der 1 maskinhus. Gården drives udelukken
de med planteproduktion bestående af ærter, raps og korn. På gården er der 2 trakto
rer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg. Der bruges lidt maskinstation.
SANDETVEJ 15, "SDR. FELDING
VOGNMANDSFORRETNING", SDR.
FELDING, 7280 SDR. FELDING.
tlf 97-198416.
ARNE KRISTENSEN, vognmand
født den 30.-9.-1941, søn af Ma
rie og Kristian Kristensen, Sdr.
Felding, gift den 20.-3.-1970 med
Kirstine Andersen, født den 26.7.-1941, datter af Mary og Gu
stav Andersen, Stakroge.
Parret har børnene: Birgit, født
den 4.-8.-1970 og Susanne, født den 7.-1.-1974.
A.K. overtog gården den 11.-12.-1972 fra Gunnar Vestergård Poulsen, som byggede
gården i 1959 som statshusmandsbrug.
Ejendomsskyld 720.000. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og restaureret og tilbygget i 1977. Kostald og lade er op
ført 1959 og garage 1976, desuden er der maskinhus. Gårdens besætning er på 16 ammekøer, 9 ungdyr og 10 slagtekalve af racen Charolais. Planteproduktionens salgsaf-
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afgrøde er pillegræs og korn. På gården er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og 1
halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

SANDETVEJ 16, "HØJBO", SAN
DET, 7270 STAKROGE. tlf 75347158.
GUNNER KRISTIANSEN, land
mand, født den 20.-2.-1937, søn
af Olivia og Harald Kristiansen,
Sandet.
G.K. overtog gården i juli 1963
fra sine forældre Olivia og Ha
rald Kristiansen, gården har væ
ret i slægtens eje siden 1954.
Ejendomsskyld 555.000. Areal 15
ha.
Stuehuset er opført i 1934 og restaureret flere gange. Kostaldene er opført 1934 og
1974, laden er ombygget til foderhus i 1974 og maskinhuset er fra 1963. Gården drives
med en kvægproduktion på 9 årskøer, 7 ungdyr og 5 slagtekalve af racen SDM. På går
den er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 kornsilo og 1 kold lufts tørreri. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
SANDETVEJ 17, SDR. FELDING,
7280 SDR. FELDING. tlf 97198203.
EGON ANDERSEN, gårdejer,
født den 15.-3.-1922, søn af Ane
og Anders Andersen, Tarp.
E.A. overtog gården i august
1974 fra Børge Andersen, som
byggede den i 1949.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 21
ha.
Stuehuset er opført i 1949 og re
staureret i 1983. Kostalden er
opført 1949, laden er ombygget til kostald, i maskinhuset fra 1977 er der foderhus.
Gården drives med en ammekobesætning på 22 ammekøer, 22 ungdyr og 11 slagtekalve
af racen Charolais. Planteproduktionens salgsafgrøder er græs. På gården er der 1
traktor og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
SANDETVEJ 18, SANDET, 7270
STAKROGE. tlf 75-347056.
JØRGEN V. JØRGENSEN, gård
ejer, født den 19.-2.-1950, søn
af Dagmar og Hans Jørgensen,
Standager, gift den 15.-10.-1978
med Lis Straarup, født den 10.4.-1944, datter af Agnethe og
Hans Straarup, Gravens.
Parret har børnene: Hans, født
den 2.-2.-1966, Ejner, født den
22.-10.-1968, Leif, født den 25.11.-1973, Erik, født den 11.-4.-1978 og Niels, født den 24.-5.-1980.
L.S.J. er medlem af Menighedsrådet ved Illerhede Kirke, og deltager i 4.H arbejdet i
Aaskov. J.J. er klovbeskærer, han overtog gården den 15.-7.-1978 fra Peter Lassen.
Areal 11,2 ha. Der er forpagtet 3 ha.
Stuehuset er restaureret og tilbygget omkring 1975. Kostalden er fra 1920, desuden er
der garage, carport og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer
og 20 ungdyr af racerne SDM og Jersey, desuden er der 1 hest og 11 får. På gården
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er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
SANDETVEJ 21, SANDET, 7280
SDR. FELDING. tlf 97-198289.
ARNE LUND NIELSEN, gårdejer,
født den 16.-12.-1932, søn af An
na og Otto Nielsen, Sdr. Felding,
gift den 16.-2.-1957 med Mari
ane Christensen, husassistent,
født den 29.-9.-1933, datter af
Marie og Poul Christensen, Bøvling. Parret har børnene: Ruth,
født den 28.-3.-1959 og Jørgen,
født den 28.-3.-1962.
A.L.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-2.-1957
fra Kristian Madsen.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 41,5 ha., heraf tilkøbt 20 ha., der er 5 ha. kulgrave og
sandgrave samt skov. Der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemrestaureret i 1968. Kostalden fra 1912 er ombyg
get til goldststald i 1974, samme år blev der bygget sostald, slagtesvinestald opført
1979, halmhus og lade 1960, maskinhus 1968 og foderhus 1984, der er gylletank. Går
den drives med en svineproduktion på 65 årssøer, der sælges ca. 1000 smågrise og 300
slagtesvin årligt, desuden er der 18 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og
fabrikskartofler. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo, 1
varm lufts tørreri og 1 halm- og træfyr. Der er en skoledreng til hjælp og der bruges
en del maskinstation.

SANDETVEJ 22, "JUULSGAARD"
ILLERHEDE, 7270 STAKROGE.
tlf 75-347076.
MARTH1NUS VESTERGAARD
JENSEN, gårdejer, født den 23.10.- 1926, søn af Else og Christi
an Ildskov Jensen, Ilskov, gift
den 23.-10.-1952 med Else Nora
Hansen, født den 19.-3.-1931,
datter af Marie og H.P. Hansen,
Ilskov.
Parret har børnene: Anne Marie,
født den 14.-9.-1955 og Anette, født den 31.-8.-1959.
M.V.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-10.-1952 fra
Niels Juul.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Der er forpagtet 12,5 ha.
Stuehuset er opført i 1975. Kostalden fra 1931 er udvidet og ombygget til svinestald i
1989, lade opført 1931 og maskinhus 1975. Gården drives med en svineproduktion på
25 årssøer, der produceres ca. 500 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter, raps og fabrikskartofler. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
1 plansilo og 1 varm lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.

SANDETVEJ 25, "MOSEVANG", SANDET, 7280 SDR. FELDING. tlf 97-198786.
LAURITS KRISTIAN PEDERSEN, landmand, født den 6.-3.-1914, søn af Nielsine og Pe
der Anton Pedersen, Hoven.
L.K.P. overtog gården den 1.-9.-1952 fra Sparekassen.
Ejendomsskyld 350.000. Areal 19 ha., heraf 5 ha. gammel kulgrave. Jorden er bortforpagtet. Stuehuset er opført i 1909. Kostalden er opført 1909 og desuden er der en la
de. Der har aldrig været traktor på gården. .

-624SANDETVEJ 27, "NYGAARD",
SANDET, 7280 SDR. FELDING.
tlf 97-198577.
KRISTIAN SØNDERGÅRD, gård
ejer, født den 25.-6.-1922, søn
af Anne Maria og Hans Peder Ni
elsen Søndergård, Ølstrup, gift
den 18.-9.-1948 med Elna Kjærgaard født den 1.-6.-1921, datter
af Ingeborg og Kristen Hansen
Kjærgaard, Tim.
Parret har børnene: Hans Kri
sten, født den 17.-2.-1950, Inge
Maria, født den 19.-7.-1952, Pe
der, født den 28.-3.-1956, Bodil, født den 23.-8.-1959 og Johanne, født den 7.-4.-1962.
K.S. har været på Ladelund Landbrugsskole, han har været i bestyrelsen for Sdr. Felding Mejeri og har været formand for kontrolforeningen, han har desuden været brand
foged. Han overtog gården den 1.-9.-1948 fra Karl Kristian Pedersen.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 21,6 ha., der er frasolgt 6 ha. og der er 1 ha. beplant
ning. Jorden er udlejet.
Stuehuset er opført i 1916 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden er ombygget
til svinestald i 1972, samme år blev der bygget ny svinestald, 1 halvtag fra 1951 er
indrettet til malkerum og værksted, staklade opført 1961, hønsehus 1954, laden fra
1916 er tilbygget i 1974 og maskinhuset er udvidet i 1960, desuden er der et drivhus.
Gården drives med en svineproduktion på 10 årssøer og der sælges ca. 200 smågrise.
På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og silo til
ensilage samt korntørreri.

SDR. GRENEVEJ 1, "GRØNDAMSGAARD", SDR. GRENE, 6933 KIBÆK. tlf 97-196207.
STEEN KRISTEN LUND, gårdejer, født den 8.-10.-1960, søn af Lilly og Aage Lund,
Sdr. Felding, gift den 27.-5.-1989 med Kirstine Marie Hansen, butiksassistent, født den
2.-3.-1966, datter af Anine og Jens Hansen, Sdr. Felding.
S.K.L. har været på Borris og Hammerum Landbrugsskoler, han overtog gården den
1.-6.-1989 fra sine forældre, Lilly og Aage Lund, som købte gården i 1957.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 44,1 ha., heraf 6 ha. skov og mose. Der er forpagtet
30 ha.
Stuehuset er opført omkring 1890 og gennemrestaureret i 1989. Kostalden er ombyg
get til forfedestald i 1989, slagtesvinestald opført 1978, værksted og garage 1959, ma
skinhus 1972 og 1982, der er desuden 1 lade, 1 gylletank og 3 gastætte siloer. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 1500 stk. årligt, desuden er der en hest. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og fabrikskartofler. På gården er der 3
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og 1 halmfyr. Der bruges maskinstati
on til skårlægning.
SDR. GRENEVEJ 4, "GRANLY",
SDR. GRENE, 6933 KIBÆK. tlf
97-198253.
JENS PEDER GRENE, gårdejer,
født den 26.-1.-1944, søn af Ma
rie og Jacob Peder Pedersen,
Sdr. Grene, gift den 23.-6.-1973
med Lisbeth Dalum, bankassi
stent, født den 4.-8.-1943, datter
af Magda og Søren Dalum, Hvil
sum.
Parret har datteren Marianne,
født den 30.-5.-1975.
J.P.G. har været på Hammerum
Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-1.-1969 fra sine forældre, Marie og Jacob
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P. Pedersen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedstefade
ren i 1893.
Sdr. Grenevej 4's ejendomsskyld er 980.000. Areal 46 ha., heraf 4 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1914 og gennemrestaureret, senest i 1978. Kostalden fra 1918 er
udvidet og tilbygget med ungdyrstald i 1977, samme år blev der bygget maskinhus,
laden er fra 1918, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 40 årskøer, 45 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.
SDR. HVEDDEVEJ 2, "SØNDER
MOESGAARD", ASSING, 6933 KI
BÆK. tlf 97-191245.
JULIN KVIESGAARD, gårdejer,
født den 20.-12.-1946, søn af Kristiane og Christian Kviesgaard,
Videbæk, gift den 27.-5.-1976
med Ingrid Palmelund Kjeldsen,
butiksassistent, født den 28.-1.1954, datter af Helga og Niels
Kjeldsen, Nørre Snede.
Parret har børnene: Rasmus,
født den 1.-10.-1976, Morten, født den 21.-3.-1979, Rita, født den 23.-7.-1985 og
Mads, født den 5.-9.-1988.
I.P.K. er i bestyrelsen ved Midtjyllands Hesteforsikring. J.K. er udlært tømrer, han
overtog gården den 28.-9.-1972 fra Sigfred Kviesgåd.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 27,7 ha. Der er forpagtet 21 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og restaureret og udvidet i 1977 og 1979. Kostalden er op
ført 1973-74, hestestald 1977 og maskinhus 1978, der er 2 udendørs køresiloer og gyl
letank. Gården drives med en kvægproduktion på 75 årskøer, 85 ungdyr og 40 slagtekal
ve af racen SDM, desuden er der 3 heste af racen Dansk Varmblod. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er hvede. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1
rundballepresser og 1 EDB-styret kraftfoderanlæg. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

SDR. HVEDDEVEJ 4, HVEDDE,
6933 KIBÆK. tlf 97-192013.
ERIK MØLLER NIELSEN, gård
ejer, født den 9.-7.-1963, søn af
Karla og Knud Møller Nielsen, Ki
bæk, gift den 9.-7.-1988 med Mo
na Nielsen, syerske, født d. 26.7.-1965, datter af Kirsten og Ove Nielsen, Skarrild.
Parret har datteren Anita, født
den 16.-6.-1984.
E.M.N. overtog gården den 1.-6.1987 fra sine forældre Karla og
Knud Møller Nielsen, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.180.000. Areal 27,9 ha.
Stuehuset er opført i 1913 og restaureret flere gange. Kostalden er opført 1953, ung
dyrstald 1978, svinestald 1963, hønsehuset fra 1967 er ombygget til kalvestald i 1989,
laden er delvis ombygget til svinestald og maskinhuset er fra 1977, der er 4 udendørs
køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 40 ungdyr og 34 slag
tekalve af racen SDM, der produceres ca.500 MS slagtesvin årligt. På gården er der 2
traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og 1 varm lufts tørreri. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
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DØVLING, 6933 KIBÆK. tlf 97196435.
ANTON MØLLER RASMUSSEN,
kriminalassistent, født den 13.10.-1951, søn af Meta og Peder
Møller Rasmussen, Bredsten, bor
sammen med Lena Vahl Bendixen, histolaborant, født den 23.12.-1954, datter af Lis og Bent
Bendixen, Oddense.
Parret har børnene: Katarina,
født den 21.-7.-1983, Kristian, født den 17.-4.-1986 og Anne Kristine, født den 29.3.-1988.
A.M.R. er ansat ved kriminalpolitiet i Herning. Parret driver gården som I/S Egeris,
den blev overtaget den 1.-4.-1985 fra Søren og Else Vestergård.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 57,4 ha., heraf 11 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1911 og gennemrestaureret i 1985. Kostalden fra 1911 er ombyg
get til sostald i 1990, lade opført 1928 og maskinhus 1986. Gården drives med en svi
neproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1000 smågrise. Planteproduktionens salgsaf
grøder er ærter, raps, frøgræs og korn. På gården er der 4 traktorer, 1 markvandings
anlæg, 1 plansilo, 1 varm lufts tørreri og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.

SDR. OMMEVEJ 25, DØVLING,
6933 KIBÆK. tlf 97-196241.
KNUD KRISTEN PEDERSEN,
gårdejer, født den 6.-1.-1939, søn
af Andrea og Maugnus Pedersen,
Kibæk, gift den 4.-6.-1967 med
Karen Marie Jensen, syerske født
den 1.-3.-1944, datter af Kirstine
Amalie "Stinne" og Poul Kristian
Jensen, Snejbjerg.
Parret har børnene: Anne Herdis,
født den 16.-3.-1968, Poul Erik,
født den 8.-7.-1969 og Hans Henrik, født den 13.-5.-1975.
K.K.P. har været i bestyrelsen for Skarrild Husmandsforening, og i repræsentantskabet
for MD Food. Han ovetog gården den 15.-2.-1964 fra Stinne og Sigfred Nielsen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 33,8 ha., heraf 5 ha. lyng og tilplantet areal.
Stuehuset er opført i 1972. kostald, lade og foderhus er i 1976, svinestald i 1936 og
maskinhus i 1966, der er udendørs køresilo og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 24 årskøer, 30 ungdyr og 14 slagtekalve af blandet race. På gården er
der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og 1 varm- og kold
lufts tørreri. Der bruges maskinstation til finsnitning.

SDR. OMMEVEJ 28 "VESTERLUND", DØVLING, 6933 KIBÆK.
tlf 97-196312.
MICHAEL VESTERGAARD, gård
ejer, født den 5.-12.-1963, søn
af Esther og Mads Vestergaard,
Døvling.
M.V. har været på Borris og Vejl
by Landbrugsskoler, han overtog
gården den 1.-2.-1985 fra P.P.
Hedegård.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 62 ha., heraf tilkøbt 19 ha. Der er forpagtet 101 ha.
Stuehuset er opført i 1957. Kostalden fra 1921 er ombygget til kalvestald i 1978, sam-
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1960, og der er indendørs køresilo, foderhus og gylletank. Gården drives med en kvæg
produktion på 130 årskøer, 130 ungdyr og 70 slagtekalve af racen SDM. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og maltbyg. På gården er der fem traktorer, 1
markvandingsanlæg og automatisk kraftfodertildeling. Der er en fodermester på
gården, samt en fast medhjælper og en skoledreng, der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

SDR. OMMEVEJ 35, "DØVLINGLUND", DØVLING, 6933 KIBÆK. tlf 97-196313.
KARSTEN KIRKEBY ANDREASSEN, gårdejer, født den 10.-3.-1950, søn af Anne og
Christian Andreassen, Simmelkjær, gift den 7.-10.-1972 med Kamma Hansen, syerske,
født den 7.-1.-1952, datter af Anna og Johannes Hansen, Vildbjerg.
Parret har børnene: Michael, født den 30.-3.-1973, Morten, født den 28.-4.-1976 og
Per, født den 12.-8.-1979.
K.K.A. har været på Vejlby Landbrugsskole, han overtog gården den 1.-11.-1977 fra
Gudmund Karstoft.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 54 ha., heraf 5 ha. plantage.
Stuehuset er opført i 1985. Kostalden er ombygget til goldsostald i 1973, samme år
blev der bygget maskinhus og ammekostald, den er senere ombygget til spaltestald,
farestald opført 1978, det gamle maskinhus er ombygget til ungsvinestald i 1989, ma
skinhuset er fra 1987, der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en svinepro
duktion på 160 SPF årssøer, der sælges ca. 3200 smågrise årligt, og desuden er der 4
ponyer. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, kartofler, spindehør og byg. På går
den er der 1 traktor, 1 markvandingsanlæg og 3 fodersiloer. Der bruges maskinstation
til en del af markarbejdet.

SILSTRUPVEJ 2, SILSTRUP,
6933 KIBÆK, tlf. 97-196179.
HARRY FINN CHRISTENSEN,
landmand, født den 29.-3.-1948,
søn af Marie og Verner Christen
sen, Sdr. Felding, gift den 25.7.-1970 med Ragna Aastrup,
født den 10.-5.-1950, datter af
Stinne og Jens Aastrup, Albæk.
Parret har børnene: Jens, født
den 14.- 6.-1971, Anna Marie,
født den 28.-5.-1973, Bodil, født
den 3.- 8.-1975 og Søren, født
den 25.-11.-1977. R.C. har i flere år været med i 4H-arbejdet og i skolenævnet ved
Skarrild Skole. H.F.C. overtog gården den 1.-4.-1970 fra faderen som købte den i
1942. Nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 34 ha., deraf er tilkøbt ca. 8 ha. i 1982.
Stuehuset er opført 1930 og gennemrestaureret 1979-80, kostalden fra 1940 er moder
niseret i 1969, ungdyrstald opført 1970, svinestalden fra 1970 er i 1975 ombygget til
kostald, lade opført 1975. Desuden er der foderhus i laden samt maskinhus og køresilo.
Gårdens besætning er på 38 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af racen SDM. Der
er 2 traktorer og markvandingsanlæg samt de nødvendige maskiner til gårdens drift.
Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
SILSTRUPVEJ 3, 6933 Kibæk Telf. 97-196038.
GUNNER TRANEKÆR SØRENSEN, landmand, født den 12.-7.-1920, søn af Kirstine og
Jens Peder Sørensen, Rondum, gift den 7.-9.-1948 med Gudrun Jørgensen, ekspedient,
født den 26.-4.-1928, datter af Karla og Karl Jørgensen, Silstrup. Parret har børnene:
Tove, født den 29.-7.-1953 og Jens født den 2.-6.-1957.
G.T.S. ovetog gården den 1.-5-. 1948 fra sin svigermor Karla Jørgensen, svigerforæl
drene købte gården i 1912. Areal 7 ha. Der er frasolgt 1 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1700, og er restaureret flere gange. Kostalden er opført
1914, sostald 1974, goldsostald 1956, og maskinhus og lade 1978. Gården drives udeluk-
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traktorer. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

SILSTRUPVEJ 7, 6933 KIBÆK, telf. 97-196331.
STEEN PETERSEN, landmand, født den 14.-11.-1959, søn af Inga og Johannes Peter
sen, Brædstrup, gift den 5.-6.-1982 med Birgitte Larsen, butiksass., født den 16.-10.1960, datter af Ragna og Folmer Larsen, Brædstrup. Parret har en søn Nicolai, født
den 23.-10.1988.
S.P. har været på Ladelund og Byghom Landbrugsskoler. Han overtog gården den 1.10.-1986, fra Grete og Hans Nygård. Ejendomsskyld 610.000. Areal 10,5 ha.
Stuehuset er opført 1900, og gennemrestaureret i 1976. Kostalden er ombygget til
slagtesvinestald i 1987, samme år blev der bygget drægtighedsstald, farestald, klima
stald og hønsehus, laden er opført 1989, og der er gylletank. Gården drives med en
svineproduktion på 50 årssøer, der sælges ca. 1100 smågrise pr. år, desuden er der ca.
3500 skrabehøns, og 10 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn.
På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo, kornmagasin og 1 halm
fyr. Der er en skoledreng til hjælp, og der bruges en del maskinstation.

SKARRILD OVERBYVEJ 2, "DAMGÅRD" SKARRILD OVERBY, 6933 KIBÆK, tlf. 97196187.
JØRGEN VESTERGÅRD, gårdejer, født den 17.-6.-1961, søn af Ninna og Børge Vester
gård, Studsgård. Gift den 17.-8.-1984 med Irene Marie Jessen, kontorassistent, født
den 17.-1.-1963, datter af Mette Marie og Vagn Aage Jessen, Roust Høje. Parret har
børnene: Jacob, født den 21.-4.-1986, og Nicolai, født den 27.-8.-1987.
J.V. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1-7.-1987 fra
Magne Thomsen. Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 30 ha.
Stuehuset er opført 1912, og er restaureret flere gange. Kostalden er ombygget til
farestald, slagtesvinestald opført 1974, goldsostald og lade er 1915, desuden er der 1
rundbuehal som maskinhus og der er gylletank og gastæt silo. Gården drives med en
svineproduktion på 80 årssøer, der sælges ca. 600 smågrise og ca. 1100 slagtesvin år
ligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og frøgræs. På gården er der 2
traktorer, stuehuset og farestald er opvarmet med 1 grundvandsvarmeanlæg. Der bru
ges maskinstation til en del af markarbejdet.
SKARRILD OVERBYVEJ 5, "KRA
GELUND" SKARRILD OVERBY,
6933 KIBÆK, tlf. 97-196071.
CHRISTIAN SIGGÅRD, gårdejer,
født den 19.-3.-1939, søn af Met
te Kristine og Peder Siggaard
Kristensen, Hammerum, gift den
6.-10.-1962 med Eva Karen Møl
ler, født den 20.-9.-1937, datter
af Johanne og Jens Theodor Møl
ler, Skærlund ved Brande. Parret
har børnene: Kirsten, født den
24.-11.-1963, og Søren født den 26.-2.-1965.
C.S. har været medlem af bestyrelsen for Aaskov Landboforening og for Herningegnens Mejeriselskab. Han overtog gården den 22.-8.-1962 fra Knud G. Knudsen, gården
blev bygget i 1915.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 62 ha., heraf er tilkøbt 46 ha. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1915, og er gennemrestaureret og tilbygget i 1973. Kostalden er
ombygget til goldsostald i 1970, slagtesvinestald opført 1969, samme år blev laden om
bygget til foderrum, farestald opført 1973 og maskinhus 1972, der er gylletank og 2
gastætte siloer. Gården drives med med en besætning på 150 årssøer, der sælges ca.
2700 smågrise og ca 300 slagtesvin årlig. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter,
raps og frøgræs. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, og 1 markvandingsan
læg. Stuehuset og farestalden er opvarmet med grundvandsvarmeanlæg. Gården drives
uden fremmed arbejdskraft.
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SKARRILD OVERBYVEJ 7, "PILEGAARDEN", SKARRILD 0VERBY, 6933 KIBÆK, tlf. 97196280.
JØRGEN NIELSEN, gårdejer,
født den 25.-10.-1942, søn af
Betty og Harry Nielsen, Fly ved
Skive, gift den 21.-8.-1970 med
Hanne Hørlyck, født den 17.-4.1951, datter af Magda Birgitte
og Karl Aksel Hørlyck, Søgård.
Parret
har børnene: Susanne,
født d. 26.-6.-1971, Vibeke, født
d. 14.- 10.-1972, David, født d.
19.-7.- 1976, og Birgitte, født d.
13.- 5.-1986. J.N. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er formand for Aaskov Landboforening, og i bestyrelsen for Royal Dåne Quality. Han overtog gården den
27.-8.-1970 fra Magnus Haugård.
Ejendomsskyld 4.800.000. Areal 125 ha., heraf tilkøbt 87 ha. Der er forpagtet 200 ha.
Stuehuset er opført i 1917, og er gennemrestaureret og tilbygget i 1985, kostalden er
ombygget til løbeafdeling i 1971, der er en 5. sektioners farestald, 8 klimastalde, 5
forfedestalde, 10 fedestalde i sektioner, 1 drægtighedsstald og 1 løbeafdeling, desuden
er der lade, maskinhus, 3 gylletanke og gastæt silo. Gården drives med en svinepro
duktion på en 420 årssøer, der produceres ca. 8000 slagtesvin årligt. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er ærter, raps, raigræs og rug. På gården er der 4 traktorer, 2 me
jetærskere, 1 plansilo, 1 varm lufts tørreri og halmfyr til rundballer, og der er automa
tisk blande- og vådfodringsanlæg. Der er 3 fodermestre på gården, og 2 faste medhjæl
pere. Gården drives sammen med Skarrild Overbyvej 11.
SKJERNVEJ 1, "KROGGAARD",
KROG, 6933 KIBÆK, tlf. 97196291.
SVEND ERIK BIRKEBÆK RASMUS
SEN, gårdejer, født den 20.-9.1949, søn af Dagny og Ejvind
Rasmussen, Skarrild, gift d. 30.12.-1989 med Bente Skovby Di
nesen, født den 27.-3.-1961, dat
ter af Kirsten og Jens Christian
Skovby Dinesen, Skarrild. Parret
har børnene: Irene, født den 25.6.-1981, og Evan, født den 25.-10.-1983.
S.E.B.R. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1978
fra sin far Ejvind Rasmussen, som købte den omkring 1962.
Ejendomskyld 1.000.000. Areal 71.1 ha., heraf 6,5 ha. skov og ca. 14 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1925, og er restaureret af flere gange, kostalden fra 1931 er re
staureret 1977-1985, svinestalden fra 1931 er ombygget til kalvestald, laden fra 1931
er delvis ombygget til kreaturer, maskinhuset er fra 1983, der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 38 årskøer, 50 ungdyr, 30 slagtekalve af race SDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. På gården er der 4 traktorer, 2 mejetær
skere, 1 markvandingsanlæg, 1 rendegraver, 1 roeoptager med tank, 1 finsnitter, plansi
lo, 1 varm lufts tørreri og 1 fastbrændselfyr. Der drives maskinstation fra gården, og
der er medhjælp i høst, en skoledreng er medhjælper.
SKJERNVEJ 17, "ENGHOLM", SILSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf. 97-196174.
KARL BØNDERGÅRD, gårdejer, født den 8.-11.-1945, søn af Margrethe og Peter Bøn
dergård, Sdr. Felding, gift den 22.-3.-1967 med Inger Marie Jensen, født den 9.-9.1945, datter af Johanne og Jens Aksel Jensen, Troldhede. Parret har børnene: Kaj,
født den 15.-11.-1968, Keld, født den 15.-11.-1971, Bent, født den 23.-9.-1974 og Ulla,

-630Ulla, født den 17.-6.-1980.
Karl Bøndergård har været på
Hammerum Landbrugsskole, han
er i bestyrelsen for Aaskov Land
boforening og for Skjern Aa An
del og han har været i menig
hedsrådet ved Skarrild Kirke si
den 1977. Han overtog gården d.
1.- 12.-1968 fra Christian Terkelsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
55 ha., heraf tilkøbt 15 ha., der
er 1 ha. skov, og 4. ha. eng.
Stuehuset er opført 1912 og er
gennemrestaureret flere gange.
Kostalden er tilbygget senest i 1975, svinestalden anvendes til kalvestald, laden er om
bygget til fodersilo i 1970, ny lade opført 1975 og maskinhus 1978, der er udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr,
20 slagtekalve af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler og korn.
På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo, 1 varm lufts tørreri,
der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehus, og der er anparter i Rishøj Vindmøllelaug. Der bruger maskinstation til en del af markarbejdet.
SKJERNVEJ 29, "SILSTRUPGAARD", SILSTRUP, 6933 KI
BÆK, tlf. 97-196118.
BØRGE MORTENSEN, gårdejer,
født den 6.-2.-1925, søn af Else
og Marius Mortensen, Silstrup,
gift den 19.-4.-1984 med Anna
Dorethe Pedersen, født den 2.2.-1928, datter af Karen og Ma
rinus Pedersen, Skjern. Parret
har børnene: Erland, født d. 12.2.-1950, Ingolf, født den 25.-2.1953, Ellen, født den 17.-3.-1955.
B.M. var på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-1.-1954 fra sine
forældre Else og Marius Mortensen, som købte gården i 1939. Ejendomsskyld 750.000.
Areal 15 ha., der er frasolgt 13 ha., der er 4 ha. eng og 2 ha. tilplantet.
Stuehuset er opført i 1880, og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1927 er
ombygget til svinestald i 1977, østerhus og vesterhus er opført 1880, svinestald 1969,
lade 1927 og maskinhus 1987. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestå
ende af kartofler og porrer. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg. Der
bruges ingen fremmed arbejdskraft.

SKJERNVEJ 32, OVERBY, 7280
SØNDER FELDING, tlf. 97 198283.
HELGE BIRKEBÆK, gårdejer,
født den 24.-11.-1941, søn af Jo
hanne og Niels Birkebæk, Sønder
Felding, gift den 13.-11.-1965
med Lis Sørensen, husmor, født
den 4.-8.-1941, datter af Kirsti
ne og Juul Sørensen, Mejlby ved
Århus. Parret har sønnen Steen
født den 5.-7.-1967. Siden 1977
har der været familiepleje på
gården.
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Lis Sørensen er formand for skolenævnet i Sønder Felding. H.B. har været på Vejlby
Landbrugsskole, han er i bestyrelsen for Aaskov landboforening. Han overtog gården
den 1.-11.-1965 fra forældrene, Johanne og Niels Birkebæk, der købte gården i 1935.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 4 ha., der er forpagtet 140 ha.
Stuehuset er opført i 1890, og gennemrestaureret af flere gange. Kostald og lade er
fra 1939, gården nedbrændte dette år, maskinhuset er fra 1985, og der er gylletank.
Gården drives med en kvægproduktion på 45 årskøer, 55 ungdyr, 20 slagtekalve af ra
cen SDM. Planteproduktiones salgsafgrøder er ærter, raps, græsfrø og byg. På gården
er der 4 traktorer og 2 markvandingsanlæg. Der er 1 fodermester og 1 deltidsmed
hjælper på gården, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
H.B. driver også GI. Skolevej 2, Skjernvej 53 og Sandetvej 2.

SKJERNVEJ 33, "LANGAGER
GÅRD", SILSTRUP, 6933 KIBÆK,
tlf. 97-196209.
GUNNER JOHANNES THORKILD
SEN, gårdejer, født den 11.-8.1942, søn af Anne Kirstine og
Andreas Thorkildsen, Bording Kir
keby, gift den 20.-5.-1972 med
Lene Friis Pedersen, bankassi
stent, født den 28.-6.-1951, dat
ter af Inger og Svend Pedersen,
Kibæk. Parret har børnene: Re
né, født den 13.-10.-1973, Lilian,
født den 1.-9.-1975 og Carsten,
født den 10.-1.-1980. L.F.P. er i social forbrugerrådet i Aaskov kommune. G.J.T. har
været anlægsgartner. Han overtog gården den 17.-3.-1972 fra Svend Aage Nielsen.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 43 ha., der er tilkøbt 5 ha., der er 1,5 ha. marginal
jord.
Stuehuset er opført i 1920, og gennemrestaureret og tilbygget af flere gange, have
stue 1984. Kostalden er fra 1972, den gamle kostald er ombygget til ungkreaturer i
1974, lade opført 1929, maskinhus 1975, og roehus 1972, der er udendørs køresilo og
gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 41 ungdyr og 15 slagte
kalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er fabrikskartofler, ærter og
korn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo, 1 korntørreri, der
bruges staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
SKJERNVEJ 34, "WINBÆKGAARD"
GAARDSVIG, 7280 SDR. FEL
DING, tlf. 97-198075.
HENNING MAJBOHM JENSEN,
gårdejer, født den 22.-2.-1960,
søn af Olivia og Frederik Jensen,
Grindsted, gift den 14.-4.-1984
med Lene Vilhelmsen, pædagog,
født den 17.-6.-1961, datter af
Ena og Knud Vilhelmsen, Hvid
bjerg på Thyholm. Parret har søn
nen Lasse, født den 10.-11.-1985.
H.M.J. er pædagogmedhjælper. Han overtog gården den 15.-8.-1989 fra forældrene, Olivia og Frederik Jensen, som købte gården i 1952.
Ejendomsskyld 780.000. Areal 25 ha., deraf 8 ha. mose og skov. Der er bortforpagtet
17 ha.
Stuehuset er opført i 1928 og gennemrestaureret og tilbygget flere gange. Kostalden
fra 1961 er ombygget til svinestald i 1967, svinestald opført 1970, laden er ombygget
til svinestald i 1967, der er 1 maskinhus. Gårdens besætning er på 3 ammekøer, af ra
cen RDM. På gården er der 2 traktorer, 1 tårnsilo, 1 varmlufttørreri og 1 halm- og
træfyr.
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SKJERNVEJ 35, SILSTRUP, 6933
KIBÆK, tlf. 97-196314.
ALFRED BUECHE, gårdejer, om
tales under Skernvej 37.
A.B. overtog gården den 15.-12.1981 fra Børge Jørgensen.
Ejendomsskyld 470.000. Areal
16,1 ha. Stuehuset er opført i
1982. Foruden stuehuset er der
kun en garage på gården. Gården
drives sammen med Skjernvej
37.

SKJERNVEJ 37, SILSTRUP, 6933
KIBÆK, tlf. 97-196314.
ALFRED BUECHEK, chauffør,
født den 28.-7.-1950, søn af Bir
the og Johan Buechek, Arnborg,
gift den 15.-12.-1973 med Ottilie Nielsen, født den 13.-8.-1943,
datter af Signe og Trier Nielsen,
Gejlbjerg.
A.B. overtog gården den 1.-10.1972 fra Jens Lund.
Ejendomsskyld 840.000. Areal
23,8 ha., heraf tilkøbt 9 ha.
Stuehuset er opført i 1920, og gennemrestaureret i 1973. Kostalden fra 1973 er til
bygget i 1982, spaltestald opført 1985, stakladen er ombygget i 1974, og maskinhuset
er fra 1978. Gården drives med en kvægproduktion med 30 årskøer, 30 ungdyr, 15
slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er korn. På gården er
der 3 traktorer, markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og 1 varm lufts tørreri. Der er en fast
medhjælper og der bruger maskinstation til en del af markarbejdet. Gården drives sam
men med Skjernvej 35.

SKJERNVEJ 43, "MELDGÅRD", MINDS, 7280 SDR. FELDING, tlf. 97-198226.
HENRY OLESEN OG KURT OLESEN, gårdejere, omtales under Dalgasvej 4.
Far og søn overtog gården den 5.-11.-1984 fra Jacob Bonde, gården drives som I/S
Meldgård.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 38 ha.
Stuehuset er opført i 1927. Kostald og lade er opført 1911 og maskinhus 1965. Gården
drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 20 ungkøer og 20 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens slagsafgrøder er ærter og raps. På gården er der 2 trakto
rer og 2 markvandingsanlæg.
SKJERNVEJ 47, "DRONGSTRUPGAARD", DRONGSTRUP, 7280
SDR. FELDING, tlf. 97-198449.
FRITS VESTERGÅRD ANDER
SEN gårdejer, født den 4.-2.-1957,
søn af Kirsten Marie og Arnold
Andersen, Tarp, gift den 17.-12.1988 med Joan Nielsen, pæda
gog, født den 13.-11.-1965, dat
ter af Lis og Kristian Nielsen,
Sdr. Felding. Parret har datteren
Helle, født den 13.-7.-1988.
F.V.A. har været på Ladelund
og Grinsted Landbrugsskoler, han er i bestyrelsen for Aaskov husmandsforening og for
mand for planteavlsudvalget i husmandsforeningen. Han overtog gården den 7.-9.-1985
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fra Niels Holtum Birkebæk og Jens Møller Birkebæk, gården har været ude af slægtens
eje i ca. 65 år og er tilbagekøbt af nuværende ejer. Omkring år 1500 tilhørte gården
Kongehuset, og den var dengang på ca. 600 ha.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 49,5 ha., heraf ca 15 ha. hede, skov og eng, der er
forpagtet 22 ha.
Stuehuset er opført i 1914, og er gennemrestaureret flere gange. Svinestaldene er op
ført 1958, 1913 og 1977, karantænestald 1986, kartoffelhuset er 1956, lade 1939, og
maskinhuset fra 1923 blev senere tilbygget, der er gylletank.
Gården drives med en svineproduktion på 100 SPF årssøer,, der sælges ca. 2000 smågrise, og ca. 50 slagtesvin årligt. Planteproduktionens slagsafgrøder er ærter og raps.
På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 3 vandingsmaskiner, 1 mobil tårnsilo, og
varm- og kold lufts tørreri. Der drives maskinstation fra ejendommen.
SKJERNVEJ 49-51, "MOESGAARD"
MOESGAARD, 7280 SØNDER
FELDING, tlf. 97-198159.
EJNER OG NIELS JØRN BONDE
PEDERSEN, gårdejere, E.B.P er
født den 14.-11.-1927, søn af Ka
ren Marie og Marinus Pedersen,
Gaasdal, gift den 4.-5.-1957 med
Anne Karen Nielsen, husmor,
født den 18.-1.-1931, datter af
Kaja og Peder Nielsen, Borris.
Parret har børnene: Kaja, født
den 4.-4.-1958, Inge Marie, født
den 15.-1.-1960, Peder, født den
25.-10.-1961, Niels Jørn, født den 1.-5.-1965.
E.B.P. har været på Borris Landbrugsskole, han overtog gården den 7.-5.-1958 fra Kri
stian Olldag. Gården drives i dag som I/S Moesgaard af far og søn, sønnen er Niels
Jørn Bonde Pedersen, født den 1.-5.-1965, bor sammen med Bodil Nielsen, født den
20.-7.-1964, datter af Ketty og Kaj Nielsen, Sønder Omme. N.J.B.P. har været på Bor
ris og Hammerum Landbrugsskoler.
Ejendomsskyld 2.100.000. Areal 89 ha., heref 10 ha. eng, 6 ha.skov og 3 ha. fiskedam
me. Der er forpagtet 30 ha.
Stuehuset er opført i 1854, og gennemrestaureret flere gange. Kostalden, kalvestald
og værksted opført 1978, ungdyrstald med spalte er 1974, ungdyr- og kalvestald 1966,
fodermesterbolig 1967, maskinhuset er fra 1968 og 1985, desuden er der indendørs
køresilo, roe- og foderhus samt gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på
100 årskøer, 130 ungdyr, 50 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 5 ungdyr af
racen Limosiner. Planteproduktiones salgsafgrøder er korn. På gården er der 5 trak
torer, 1 mejetærsker og 4 stk. markvandingsanlæg, 1 minilæsser, 1 plansilo, 1 tårnsilo,
1 varmlufttørreri og automatisk kraftfodertildeling. Der er fast medhjælper på gården.
SKOVBJERGVEJ 27, "LILLE FRUERDGAAD", 7280 SDR. FELDING,
tlf. 97-198176.
HENNING KARSTENSEN, gård
ejer, født den 14.-6.-1941, søn af
Nina og Mads Karstensen, Vester
Bjerre, gift den 8.-11.-1963 med
Gerda Jensen, født den 21.-3.1943, datter af Kirstine og Peter
Jensen, Sdr. Felding. Parret har
børnene: Ib, født den 3.-1.-1967
og Allan, født den 29.-11.-1973.
H.K. overtog gården den l.-ll.1963 fra sine svigerforældre Kirstine og Peter Jensen, som købte gården i 1934.
Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 29 ha., og forpagtet 8 ha.
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om- og tilbygget flere gange, sidst 1976, kartoffelhus fra 1978, laden fra 1943 er
tilbygget i 1974, og maskinhuse er fra 1965 og 1976, der er udendørs køresilo. Gården
drives med en kvægproduktion på 40 årskøer, 40 ungdyr og 70 slagtekalve af racen
SDM, der indkøbes en del tyrekalve. Planteproduktionens salgsafgrøder er kartofler,
ærter, raps og korn. På gården er der 4 traktorer, 1 mejetærsker, 3 markvandings
anlæg, plansilo og varm lufts tørrer. Gården drives sammen med Nygårdsvej 3.

SKOVBJERGVEJ 34, "FRUELUND", FRUERGÄRDMARK, 7280 SDR.FELDING, tlf.
97-198095.
EGON NIELSEN, gårdejer, født den 21.-11.-1928, søn af Anna og Christian Nielsen,
Fruergårdmark, gift den 10.-3.-1956 med Inger Rosenlund, hjemmehjælper, født den
22.-9.-1935, datter af Oline og Rasmus Rosenlund, Farstrup. Parret har børnene:
Bjarne, født den 4.-3.-1958, Bo, født den 16.-7.-1961, og Christian, født den 21.2.-1966.
E.N. ovetog gården den 1.-1.-1964 fra sine forældre Anna og Christian Nielsen, som
købte den i 1926.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 41 ha., deraf 1 ha. skov.
Stuehuset er om- og tilbygget samt restaureret flere gange. Kostalden fra 1937 er
udvidet i 1964, laden fra 1935 og maskinhuset fra ca. 1975. Gården drives med en
kvægproduktion på 25 ammekøer, 20 ungdyr og 8 slagtekalve af racen Hereford. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er korn og græs til fabrik. På gården er der 2 traktorer,
1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der bruges lidt
maskinstation.

SKOVBJERGVEJ 42, "SKOVBJERGHUSE", SKOVBJERG, 7280 SDR.
FELDING, tlf.97-198184.
HELGE SKOV CHRISTENSEN,
gårdejer, født den 26.-2.-1926,
søn af Anna og Henning Chri
stensen, Skovbjerg, gift den
13.-2.-1955 med Erna Madsen,
født den 6.- 1.-1936, datter af
Nina og Marinus Madsen, Skarrild. Parret har børnene: Henrik,
født den 20.-7.- 1955, Lise Lot
te, født den 2.- 4.-1958, Finn,
født den 21.-4.-1960, og Rita, født den 12.-11.-1962.
H.S.C. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.4.-1958 fra sin
mor Anna Christensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom i slægtens
eje i 1883.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 33,3 ha., heraf 7 ha. eng og skov.
Stuehuset blev opført i 1934 og gennemrestaureret i 1966. Kostalden fra 1957 er til
bygget 1975, lade og maskinhus er fra 1976, der er gylletank. Gården drives med en
kvægproduktion på 28 årskøer, 28 ungdyr og 14 slagtekalve af racen SDM. Sønnen,
Henrik Christensen, har en minkbestand på 500 alvstæver på gården. Planteproduktio
nens salgsafgrøder er græs og byg. På gården er der 3 traktorer, 1 markvandingsan
læg, kornmargasin, varm luft tørreri og halmfyr. Der bruges maskinstation til gylleud
kørsel.
SKOVSBORGVEJ 2, "HEDEGÅRD", LUSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf. 97-196369.
KNUD AAGAARD, gårdejer, født den 29.-11.-1948, søn af Anna Louise og Niels
Aagaard, Skarrild, gift den 14.-7.-1978 med Karen Nielsen, født den 19.-11.-1958,
datter af Margrethe og Herluf Gustav Nielsen, Karstoft. Parret har børnene: Jette,
født den 5.-9.-1982, og Martin, født den 20.-1.-1985.
K.A. har været på Asmildkloster Landbrugsskole, han er næstformand i Aaskov Hus
mandsforening. Han overtog gården den 20.-12.-1971 fra sin far Niels Aagaard, som
købte gården i 1933, jorden var da uopdyrket hede.
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975.000. Areal 34 ha.
Stuehuset er opført i 1942 og
gennemrestaureret i 1980. Ko
stalden fra 1934 er ombygget til
sostald 1985, sostalden fra 1971
blev renoveret i 1989, laden fra
1934 er ombygget til siloer i
1986, maskinhus og foderhus fra
1988, der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion
på 100 SPF-årssøer og der sæl
ges ca 2.400 smågrise årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg, plansilo, varm og kold luft tørreri og der anvendes staldvarme til
opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til høst.

SKOVSBORGVEJ 5, "SKOVBORG",
LUSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf. 97196185.
LAURIDS SØNDERGAARD EG,
gårdejer, født den 2.-6.-1934, søn
af Jenny og Aksel Eg, Karstoft,
gift den 13.-3.-1970 med Inge
Marie Maarbjerg Munk, født den
20.-10.-1941, datter af Ingeborg
og Kresten Maarbjerg Munk, Kibæk. Parret har børnene: Dorthe
Anette, født den 23.-12.-1970,

og Mette Christina, født den 15.- 9.-1973.
L.S.E. er ansat på Troldhede Pladefabrik, han har været på Borris Landbrugsskole, og
overtog gården den 1.-2.-1970 fra Kristian Rosenkvist.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 32,4 ha., heraf ca. 4 ha. skov og krat.
Stuehuset er opført i 1974. Kostalden er fra 1960 og spaltestald fra 1977, desuden er
der en lade. Gårdens besætning er på 8 ammekøer, 6 ungdyr og 15 slagtekalve af blan
det race, desuden er der 25 får. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. På gården er der 2 traktorer, tårnsilo og kold luft tørreri. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
SKOVSBORGVEJ 7, HVEDDE,
6933 KIBÆK, tlf. 97-191329.
VERNER MADSEN, gårdejer,
født den 30.-5.-1939, søn af Ag
nes og Viggo Madsen, Kibæk,
gift den 3.-11.-1961 med Krista
Plauborg, født den 27.-4.-1941,
datter af Agnes og Svend Plau
borg, Stauning. Parret har bør
nene: Solvejg, født d. 9.-10.-1962,
Alice, født den 29.-5.-1964, og
Viggo, født den' 3.-1.-1969.
V.M. overtog gården den 21.-6.-1961 fra Thorvald Krog Jensen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 26,4 ha., der er 0,5 ha. mose. Desuden er der forpagtet 25 ha.
Stuehuet er opført 1920, gennemrestaureret og udvidet i 1974. Kostaldene er fra 1929
og 1978, svinestald fra 1967, ny lade 1979, gammel lade ombygget til kostald i 1965,
staklade fra 1968, foderhus fra 1969, maskinhus fra 1989 og der er gylletank. Gården
drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 50 ungdyr og 18 slagtekalve af racen
SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og byg. På gården er der 2 trak-
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til opvarmning af stuehuset. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet, men
der presses samtidig halm for naboer.
SKOVVEJEN 1 "LANGVANG",
TARP, 7280 SØNDER FELDING,
tlf. 97-198094.
LAURITS VESTERGAARD, gård
ejer, født den 12.-6.-1920, søn
af Marie og Jens Vestergaard
Pedersen, Skarrild, gift den 12.11.-1944 med Anne Kirstine Ol
sen, husmor, født den 18.-12.1921, datter af Katrine og Chre
sten Olsen, Ikast. Parret har bør
nene: Jens Christian, født den
7.-6.-1946, Knud, født den 2.-4.-1949 og Holger, født den 28.-2.-1954.
L.V. har været i bestyrelsen for Sønder Felding foderstofforening. Han overtog gården
den 1.-11.-1944 fra Niels Knudsen.
Ejendomsskyld 940.000. areal 25 ha., deraf 2 ha. eng og 2 ha. opdyrket hede.
Stuehuset er opført i 1915 og gennemrestaureret af flere gange. Kostalden fra 1915 er
udvidet i 1959, laden fra 1935, maskinhuset fra 1948 er udvidet 1964. Gården drives
med en svineproduktion på 8 årssøer, der produceres ca 170 slagtesvin årligt. Plante
produktionens salgsafgrøder er raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetær
sker, tårnsilo og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

SKOVVEJEN 2-4, "NYGAARD",
TARP, 7280 SDR. FELDING, tlf.
97-198268.
JØRGEN LARSEN, gårdejer, født
den 26.-10.-1957, søn af Erna og
Peder Christian Larsen, Jernved.
gift den 8.-8.-1981 med Bente
Andersen, sygehjælper, født den
13.-3.-1962, datter af Mette og
Erik Andersen, Mogenstrup. Par
ret har børnene: Brian, født den
16.-6.-1982, Jakob, født den 6.10.-1983, Heidi, født den 8.-10.1986 og Rikke, født den 10.-10.-1988
J.L. har været på Lægård og Hammerum landbrugsskoler, han er formand for Aaskov
og omegns Kontrolforening samt formand for Landboungdom, han blev i 1988 udnævnt
til åres unge landmand i Aaskov. Han overtog gården den 1.-5.-1982 fra Kristian
Storgård Pedersen.
Ejendomsskyld 1.550.000. Areal 39,7 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1920 er
restauret 1987, ungdyrstald fra 1976, aftægtshus fra 1955, lade fra 1920,maskinhus fra
1978 og der er gylletank samt udendørs køresilo. Gården drives med en kvægprodukti
on på 60 årskøer og 60 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og hestebønner. På gården er der 2 traktorer, markvandningsanlæg,
rundballepresser, 3 fodersiloer og halmfyr. Der er 1 fast medhjælper og 1 skolepige til
hjælp, og der drives lidt maskinstation.

SKOVEJEN 5 "KLASHØJE", DRONGSTRUP, 6933 KIBÆK, tlf. 97-194097.
SVEND ERIK BAK, gårdejer, født den 21.-1.-1939, søn af Clara og Michael Bak, Hejis,
gift den 24.-6.-1961 med Erna Søvad Madsen, medhjælpende hustru, født den 19.-10.1938, datter af Kirstine og Mads Søvad Madsen, Skarrild. Parret har børnene: Henning,
født den 7.-7.-1962 og Lone, født den 5.-4.-1967.
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lund Landbrugsskole. Han over
tog gården den 20.- 5.-1961 fra
Knud Kristian Nielsen, der var
anden generation på gården.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
21 ha., heraf tilkøbt 2 ha.
Stuehuset er opført i 1975, ko
stalden og roehus fra 1971, lade
fra 1954, maskinhus fra 1978,
desuden er der svinestald, kalve
stald og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 25
årskøer og 35 ungdyr af racen SDM, svineproduktionen er på 2 årssøer og der produ
ceres ca. 30 slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 mark
vandingsanlæg og kornsilo. Der bruges maskinstation til roer og gylle.
SKOVVEJEN 7, "NØRAGER", HE
DEBY, 6933 KIBÆK, tlf. 97194374.
ULRIK CONRADSEN, gårdejer,
født den 28.-4.-1961, søn af Ing
rid og Jens Conradsen, Troldhe
de, gift den 2.-3.-1985 med An
nie Elgård Jørgensen, zonetera
peut, født den 1.-8.-1962, datter
af Mary og Erling Jørgensen,
Troldhede. Parret har børnene:
Claus, født den 14.-7.-1983 og
Kenneth, født den 6.-4.-1986.
U.C. er repræsentant. Han har
været på Borris og Midtjyllands
landbrugsskoler. Han overtog

gården den 1.-1.-1984 fra Lisbeth Jensen.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 28,4 ha., heraf ca. 3 ha. eng.
Stuehuset er opført omkring 1911 og restuareret i 1972, kostalden fra 1954 er ombyg
get til fedesvin i 1985, slagtesvinestald fra 1911 er ombygget i 1954, lade fra 1954 og
maskinhus fra 1961. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 2.000 årlig.
Planteproduktiones salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. På gården er der 1
traktor, 1 markvandingsanlæg, plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
SKOVVEJEN 8, BUKKJÆR, 6933
KIBÆK, tlf. 97-194294.
KJELD SØNDERKJÆR, gårdejer,
født den 27.-1.-1944, søn af Edith og Mads Sønderkjær, Kibæk,
gift den 9.-5.-1964 med Bodil
Pedersen, husmor, født den 1.10.-1940, datter af Emma og
Kerner Pedersen, Kibæk. Parret
har børnene: Per, født d. 24.-3.1966, Kurt, født den 13.-2.-1969
og Jens, født den 16.-2.-1979.
K.S. ovetog gården den 1.-11.-1974 fra Jette Mortensen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 17 ha., 3 ha. er eng. Der er forpagtet 8 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1929 er
udvidet i 1976, lade fra 1929 og maskinhus fra 1983, desuden er der et gammelt
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er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og transportabelt
korntørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
SKOVVEJEN 10 "VIRKELYST", HEDEBY, 6933 KIBÆK, tlf. 97-194098.
GUNNAR AHLE JENSEN, omtales under Skovvejen 11.
G.A.J. overtog gården den 1.-5.-1989 fra Jørgen Fonnesbek.
Ejendomsskyld 650.000. Areal 12 ha. Stuehuet er opført i 1971, svinestaldene er fra
1965 og 1967 og maskinhus fra 1970. Gården drives sammen med Skovvejen 11.

SKOVVEJEN 11, "BAKKELUND",
HEDEBY, 6933 KIBÆK, tlf. 97194098.
GUNNAR AHLE JENSEN, gård
ejer, født den 8.-9.-1935, søn af
Marie og Anton Jensen, Hemmet,
gift den 16.-7.-1966 med Erna
Kibsgaard, ekspedient, født den
8.-7.-1943, datter af Gerda og
Henrik Kibsgaard, Frøslev. Par
ret har børnene: Nina, født den
11.-5.-1969 og Søren, født den
3.-4.-1973.
G.A.J. blev gift første gang den 23.-12.-1956 med Mary Fonnesbek Krog, datter af
Birthe og Ernst Krog, Skibbild. Parret har børnene: Hanne, født den 29.-3.-1957,
Kristian, født den 8.-4.-1958, Harald, født den 30.-12.-1960 og Annette, født den
5.-5.-1963.
M.F.K. døde. G.A.J. er medlem af byrådet i Aaskov kommune, han er viseborgmester.
Han overtog gården den 1.-11.-1957 fra Viggo Jensen, gården har været i slægtens eje
siden 1951.
Ejendomsskyld 3.500.000. Areal 77 ha., hertil tilkøbt 61 ha., der er 1 ha. eng., der er
forpagtet 60 ha.
Stuehuset er opført i 1916, gennemrestaureret og tilbygget i 1978, kostalden er om
bygget til svin i 1965-67, farestald fra 1973, fedestald 1971, klimastald 1979, goldsostald 1979, maskinhuse er fra 1978 og 1987, der er gylletanke og gastætte siloer. Går
den drives med en svineproduktion på 300 årssøer af racen SPF, der sælges ca. 4.500
smågrise og ca. 3.000 slagtesvin årligt. Planteproduktinens salgsafgrøder er ærter og
raps. På gården er der 4 traktorer, 3 mejetærskere, 3 markvandingsanlæg, plansilo,
varm lufts tørreri, der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset og der er an
parter i Rishøj Vindmøllelaug. Der er 1 fodermester og 1 fast medhjælper på gården,
hvorfra der drives en del maskinstation. Gården drives sammen med Skovvejen 10.
SKOVVEJEN 13, HEDEBY, 6933
KIBÆK, tlf. 97-194121.
LARS HENRIK BERWALD, gård
ejer, født den 9.-8.-1960, søn af
Karin og Jens Berwald, Fjelstrup,
bor sammen med Gitte Jørgen
sen, kommis, født den 1.-4.-1965,
datter af Hedvig og Poul Jørgen
sen, Ørnhøj. Parret har datteren
Tina, født den 31.-5.-1988.
L.H.B. er afdelingsleder ved Su
perfos. Han overtog gården den
1.-8.-1981 fra sin bedstefar Ma
rinus Larsen, gården kom i slægtens eje 1940.
Ejendomsskyld 560.000. Areal 16,8 ha. Der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1936 og er restaureret flere gange, slagtesvinestalden er
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gennemrestaureret i 1983, lade fra 1959 og maskinhus fra 1968. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 800 stk årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter, raps, kartofler og korn. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 mark
vandingsanlæg. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
SOLHJEMVEJ 2, "GRØNBJERGGAARD", SANDET, 7280 SDR.
FELDING, tlf. 75-347156.
HANS JØRGEN KRISTENSEN,
gårdejer, født den 21.-7.-1948,
søn af Gerda og Johannes Kri
stensen, Vandel Mark, gift den
24.- 5.-1970 med Karen Dorthea
Hansen, rengøringsassistent, født
den 18.-2.-1951, datter af Edith
Kirstine og Jens Esbern Hansen,
Stakroge. Parret har børnene:
Heidi Helena, født den 5.-6.1971, Berit Katrine, født den 16.-11.-1974 og Niels Erik, født den 27.-2.-1979.
H.J.K. har været i bestyrelsen for Aaskov Husmandsforening. Han overtog gården den
1.-10.-1969 fra Peder Hansen Madsen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 51 ha., heraf 2 ha. hede, der er forpagtet 16 ha..
Stuehuset er opført i 1928 og gennemrestaureret flere gange, kostald og lade er fra
1976, kartoffelhus fra 1981 og maskinhus fra 1974, der er indendørs køresilo og
foderhus. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 350 stk. årligt, desuden
er der en slagtekalveproduktion på 60 stk. af blandet race. Planteproduktionens salgs
afgrøder er kartofler til fabrik, spisekartofler, ærter, raps og korn. På gården er der 4
traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og proprionssyreanlæg. Der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet.

SOLHJEMVEJ 3 "VÆVEMOSEGAARD", SANDET, 7280 SDR.
FELDING, tlf. 75-34721 1.
SVEND JØRGENSEN, gårdejer,
født den 10.-2.-1946. søn af Dag
mar og Hans Jørgensen, Sanda
ger, gift den 23.-3.-1967 med
Ingrid Jensen, fiskeriarbejder,
født den 21.-4.-1947, datter af
Ellen og Karl Jensen, Smidstrup.
Parret har børnene: Henrik, født
d. 5.12.-1967, Carsten, født den
27.- 6.-1969 og Mogens, født den
7.- 8.-1971.
S.J. har været på Bygholm Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-5.-1975 fra
Jørgen Futtrup.
Ejendomsskyld 2.300.000. Areal 39 ha. og der er forpagtet 50 ha.
Gården nedbrændte i 1983 med undtagelse af kostald. Stuehuset blev genopført i 1983,
kostalden er fra 1977, og der blev genopført ungdyrstald kombineret med maskinhus
og lade, desuden er der gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 110
årskøer og 130 ungdyr af racen SDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På
gården er der 4 traktorer, 1 markvandningsanlæg ogcomputerstyret kraftfoderanlæg.
Der er 1 fodermester samt 2 medhjælpere og der bruges en del maskinstation. Gården
drives sammen med Nygårdsvej 6.
SOLHJEMVEJ 4, "HEDELYKKE", SANDET, 7280 SDR. FELDING, tlf. 97-198107.
JENS LAUTRUP LARSEN, gårdejer, født den 16.-2.-1963, søn af Grethe og Christian
Lautrup Larsen, Sandet.
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Jens L. Larsen har været på
Hammerum Landbrugsskole 2
gange. Han overtog gården den
1.- 5.-1989 fra sine forældre
Grethe og Christian L. Larsen,
nuværende ejer er 3. generation
på gården, som blev købt af
bedstefaderen i 1922.
Ejendomsskyld 1.000.000. Areal
56 ha., heraf 14 ha. plantage og
ca. 6 ha. hede.
Stuehuset er opført i 1910 og
gennemrestaureret i 1973, ko
stalden er om- og tilbygget flere gange, senest 1987, gammel maskinhus og hønsehuset
er fra 1965, lade fra 1978, maskinhus fra 1989 og der er gylletank. Gården drives med
en kvægproduktion på 42 årskøer, 40 ungdyr og 8 slagtekalve, de fleste sælges som
små, besætningen er af racen Jersey. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
markvandningsanlæg, plansilo og kold lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.
SOLHJEMVEJ 5, "ENGHOLM",
SANDET, 7280 SØNDER FELDING,
tlf. 97-198284.
KAREN EDITH JENSEN, omtales
under Hedebyvej 14.
K.E.J. overtog gården den 15.-4.1989 fra sine forældre Eva og
Verner Borch Kristensen, som
købte den i 1957.
Ejendomsskyld 300.000. Areal
10,5 ha., der er 2,5 ha. have.
Stuehuset er opført ca. 1900 og
gennemrestaureret af flere gan
ge. Gården drives sammen med Hedebyvej 14.

SOLHJEMVEJ 7, "SOLHJEM",
SANDET, 7280 SDR. FELDING,
tlf. 97-198598.
NIELS HENNING JØRGENSEN,
gårdejer, født den 28.-3.-1958,
søn af Stella og Arne Jørgensen,
Sandet, bor sammen med Jytte
Nygård Nielsen, kontorassistent,
født den 25.-5.-1960, datter af
Gerda og Johannes Nielsen, Stakrog. Parret har børnene: Linda,
født den 16.-4.-1986 og Mads,
født den 5.-2.-1990.
N.H.J. arbejder på Rationel Vinduer og er i bestyrelsen for Bedriftssundhedstjenesten
Vest Tarm. Han overtog gården den l.-l.- 1987 efter sine forældre, Stella og Arne
Jørgensen, nuværende ejer er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje
siden 1850, da den blev købt af oldefaderen Andreas Jørgensen. Ejendomsskyld
790.000. areal 46,5 ha., der er 4 ha. skov og ca 7 ha. eng. 25 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1943 og restaureret flere gange fra 1980-89., kostalden er fra
1914, aftægtsbolig, hestestald og fyrrum er fra 1896, svinestalden fra 1914 er udvidet
i 1943, lade fra 1914 og maskinhus fra 1943. Gårdens besætning er på 13 moderfår
med lam, desuden er der 4 pony heste, og der eksperimenteres med flodkrebs i en mer
gelgrav. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskin
station til del af markarbejdet.
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FRUERGÅRD MARK, 7280 SDR.
FELDING, tlf. 97-198524.
JENS KNUDSEN JENSEN, hus
mand, født den 19.-10.-1929, søn
af Maren og Kristian Thorvald
Jensen, Tarp, gift den 7.-3.-1959
med Rita Rindom Jensen, hus
assistent, født den 24.-4.-1942,
datter af Methea og Sigurd Rin
dom Jensen, Uldtoft. Parret har
børnene: Kristian, født den 25.8.-1959, Mona, født den 2.-8.1960, Thea, født den 10.-3.-1965, Marianne, født den 12.-6.-1972 og Bruno, født den
13.-3.-1974.
J.K.J. har været på Østjysk Husmandsskole. Han overtog gården i november 1966 fra
Kurt Østergård, som opførte den som statsejendom i 1959-60.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 22 ha. og der er forpagtet ca. 2 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og gennemrestaureret efter brand i 1987, kostalden fra
1959 er ombygget til svinestald i 1987, svinestald og garage er fra 1972, maskinhus
fra 1966, roehus og foderhus fra 1972. Gården drives med en svineproduktion på 15
årssøer, der produceres ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er
raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 markvandingsanlæg.
Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 2, ILDERHEDE, 7270 STAKROGE, tlf. 75-347302.
LARS WAAD SVENDSEN, maskinarbejder, født den 14.-5.-1964, søn af Lilly og Peder
Svendsen, Karstoft, gift den 7.-9.-1985 med Lone Gran Pedersen, fabriksarbejder, født
den 13.-4.-1965, datter af Mary og Herluf Gran Pedersen, Sdr. Felding. Parret har
sønnen Frederik, født den 8.-8.-1988.
L.W.S. overtog gården den 1.-6.-1986 fra Niels Kristian Haubjerg Sørensen.
Ejendomsskyld 340.000. Areal 0,5 ha.
Stuehuset er opført i 1959 og er restaureret senere, kostalden fra 1959 er delvis
ombygget til hobbyværksted, desuden er der en lade. På gården er der 1 traktor.

SØNDERBYVEJ 3, ILDERHEDE,
7270 STAKROGE, tlf. 75-347180.
HANS SIMON LAURIDSEN, land
mand, født den 23.-12.-1943, søn
af Elly og Peder Lauridsen, Ilder
hede, gift den 3.-12.-1966 med
Grethe Blåberg Nielsen, født den
25.-4.-1942, datter af Johanne og
Viggo Nielsen, Solvang. Parret
har børnene: Pia, født d. 30.-8.1967, Laila, født den 18.-3.-1975,
Winnie, født den 17.-1.-1978 og
Peder, født den 13.-1.-1980.

G.B.N. arbejder på Troldhede Mejeri.
H.S.L. driver firmaet Cirkelhuse i Stakroge. Han ovetog gården den 1.-3.-1979 efter
sine forældre Elly og Peder Lauridsen.
Areal 73 ha., hertil tilkøbt ca. 21 ha. fra Sønderbyvej 2.
Stuehuset er opført i 1948 og restaureret 1979. Avlsbygninger består af kostald,
hønsehus, lade, 2 maskinhuse og en garage. Gårdens besætning består af 2 heste og 30
høns. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, byg, hvede, rug og kartofler.
På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og kombifyr. Der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
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SØNDERBYVEJ 4 "LÆGAARDEN", ILDERHEDE, 7270 STAKROGE, tlf. 75-347063.
AAGE MARINUS FREDERIKSEN,
gårdejer, født den 4.-11.-1920,
søn af Nielsine og Christen Fre
deriksen, Ilderhede, gift den 20.12.-1953 med Kirsten Marie Han
sen, født den 25.-11.-1930, dat
ter af Frederikke og Oskar Han
sen, Nørup. Parret har børnene:
Aase, født den 16.-2.-1955 og
Jens, født den 16.-11.-1957.
Aa.M.F. har været på Asmildkloster Landbrugsskole. Han overtog gården d. I.-4.-1952
fra sin far, Christen Frederiksen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som kom
i slægtens eje i 1880, dengang var gården på ca. 200 tdl.
Ejendomsskyld 760.000. Areal 47 ha., heraf 5 ha. skov, 5 ha. mose og eng og 2 ha.
hede. Der er bortforpagtet ca. 22 ha.
Stuehuset er opført i 1886, restaureret og tilbygget af flere gange, kostalden er fra
1920, garage og maskinhus fra 1984, laden er ombygget 1982 og der er hønsehus. Går
den drives udelukkende med planteproduktion bestående af korn. På gården er der 1
traktor, 1 markvandingdsanlæg og 1 halm- og træfyr. Der bruges maskinstation til en
del af markarbejdet.

SØNDERBYVEJ 5, "SØNDERBYGAARD", ILDERHEDE, 7270
STAKROGE, tlf. 75-347089.
HANS HENRIK SIMONSEN, gård
ejer, født den 2.-3.-1941, søn af
Agnes og Niels Simonsen, Hjedding, gift den 8.-11.-1968 med
Karen Johansen, født den 30.-6.1947, datter af Agnes og Johan
nes Johansen, Hennebjerg. Parret
har børnene: Anette, født den
9.-1.-1970, Niels Erik, født den

18.-1.-1973 og Ole, født den 30.-9.-1982.
H.H.S. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-9.-1968 fra
Karl Sadova. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 30,6 ha., heraf 5 ha. eng og 0,5 ha. skov.
Der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1924 og senere gennemrestaureret, kostald fra 1927 er om- og
tilbygget flere gange, svinestalden er fra 1980, desuden er der lade, maskinhus og
udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 42 årskøer, 45 ungdyr og
20 slagtekalve af blandet race, svineproduktionen er på 15 årssøer og der produceres
ca. 300 slagtesvin årligt. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo
og varm lufts tørreri. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
SØNDERBYVEJ 6, ILDERHEDE,
7270 STAKROGE, tlf. 75-347195.
KNUD PEDERSEN, gårdejer,
født den 2.-11.-1938, søn af Sig
ne og Valdemar Pedersen, Ilder
hede, gift den 18.-10.-1969 med
Kirstine Skovlyst Pedersen, født
den 20.- 4.-1949, datter af Signe
og Sigvald Skovlyst, Sdr. Felding.
Parret har børnene: Laila, født
den 12.-7.-1970, Kim, født d. 4.
1.- 1973, Bo, født den 27.-6.-

-6431975 og Rene, født 8.-7.-1981.
K.P. overtog gården den 25.-4.-1967 fra sine forældre Signe og Valdemar Pedersen,
som købte den i 1926.
Ejendomsskyld 640.000. Areal 22 ha. Der er forpagtet 4 ha.
Stuehuset er opført i 1910 og restaureret flere gange, kostalden fra 1910 er ombygget
til kalvestald 1967, samme år blev der bygget ny kostald, ungdyrstald fra 1978, lade
fra 1931 og der er bygget minkhal i 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 32
årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af blandet race, minkproduktionen er på 100
avlstæver. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.

SØNDERKÆRVEJ 1, BUKKJÆR,
6933 KIBÆK, tlf. 97-191203.
JØRGEN KRISTIANSEN, gårdejer,
født den 19.-5.-1951, søn af Ella
og Jens Peter Kristiansen, Studs
gård, gift den 15.-5.-1976 med
Mary Rahbek, sygeplejerske,
født den 31.-1.-1954, datter af
Erna og Villiam Rahbek, Bukkjær.
Parret har børnene: Brian, født
den 15.-3.-1977, Alex, født den
15.- 1.-1980 og Rune, født den
2.-12.- 1983.
J.K. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog første halvdel af gården den 1.-8.-1977 fra sine sviger
forældre, og sidste halvdel den 1.-3.-1988 fra sin svigermor Erna Rahbek, nuværende
ejer er 3. generation på gården, som har været i slægtens eje siden november 1911.
Ejendomsskyld 2.150.000 Areal 44 ha., hertil tilkøbt 18 ha., der er 1,5 ha. eng.
Stuehuset er fra ca. 1900 og gennemrestaureret i 1966-68, desuden er der en medhjæl
perbolig fra 1976. Kostalden er fra 1978, lade fra 1915 og maskinhus fra 1976 og
foderlade fra 1978, desuden er der en gammel stald, der er 2 gylletanke og udendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungdyr og 35 slag
tekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og der er
automatisk grov- og kraftfodertildeling. Der bruges maskinstation til en del af
markarbejdet.
SØNDERKÆRVEJ 19, "TAGESMINDE", UHRE, 7330 BRANDE, tlf. 97-187088.
REGNER STOUSTRUP omtales under Bjørnkjærvej 12.
R.S. overtog gården i marts 1972 fra Lilly Kristensen og Tage Karstensen.
Ejendomsskyld 420.000. Areal 17 ha. Jorden er udlejet.
Bygninger består af stuehus, kostald, hønsehus, lade og maskinhus.
TARPVEJ 2, TARP, 7280 SDR.
FELDING, tlf. 97-198181.
ANDERS LIND KJÆR, statshus
mand, født den 14.-1.-1929, søn
af Ane og Niels Lind Kjær, Sdr.
Felding, gift den 18.-11.-1954
med Kirsten Helstrup Pedersen,
født den 16.-9.-1927, datter af
Agnethe og Peder Helstrup Pe
dersen, Tarp. Parret har børnene:
Niels Peder, født den 19.-8.-1955,
Anna og Bent, født den 19.-4.-1958.
Ægteparret Lind Kjær har været ringer og graver ved Sdr. Felding Kirke.
A.L.K. har været på Lægård Landbrugsskole og været formand for husmandsforenin
gen. Han overtog gården i november 1954 fra sine sine svigerforældre, Agnethe og
Peder H. Pedersen, gården er udstykket fra "Overgård" i 1954.
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Stuehuset er opført i 1954, kostald og lade nedbrændte i 1967 og blev genopført med
kostald og lade samt maskinhus, hønsehus er fra 1973 og der er foderhus. På gården
er der 1 traktor.
TARPVEJ 6, "ØSTERGAARD",
TARP, 7280 SDR. FELDING, tlf.
97-198451.
OLE CHRISTIAN MELDGAARD
JENSEN, gårdejer, født den 3.2.-1946, søn af Elna og Hans Fre
derik Jensen, Sdr. Felding, gift
den 23.-11.-1968 med Anna Ma
rie Nygaard, født den 25.-4.-1947,
datter af Ester og Alfred Ny
gaard, Stauning. Parret har bør
nene: Charlotte, født den 8.-3.1971, Birgitte, født den 23.-2.1976 og Jens Frederik, født den .-7.-1978.
O.C.M.J. har været på Lyngby Landbrugsskole. Han ovetog gården den 1.-8.-1973 fra
sine forældre Elna og Hans F. Jensen og bedstefader Andreas Jensen, den nuværende
ejer er 5. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1850.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 55,4 ha., heraf 3,5 ha. skov og plantage, der er
forpagtet 10 ha. S
tuehuset er opført i 1912 og gennemrestaureret af flere gange. Aftægtshuset er fra
1911 og gennemrestaureret 1976, kostalden fra 1925 er om- og tilbygget 1974, ung
dyrstald 1976, svinestald 1959, laden er delvis ombygget til kreaturer 1975, maskin
husene er fra 1962 og 1977 og halmlade fra 1957 er ombygget i 1975, der er gylle
tank. Gården drives med en kvægproduktion på 51 årskøer, 79 ungdyr og 30 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres der ca. 300 slagtesvin årlig. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, frøgræs, korn og industrikartofler. På gården er der 4
traktorer, 1 mejetærsker, 2 markvandingsanlæg og 1 rendegraver. Der anvendes stald
varme til opvarmning af stuehus. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

TIMLUNDVEJ 43 "MOSE STATIONEN", SANDET, 7270 STAKROGE, tlf. 75-347179.
KIRSTEN OLSEN, gårdejer, født den 5.-11.-1945, datter af Lilian og Henry Olesen,
Lund, gift den 7.-11.-1967 med Ejner Olsen, gårdejer, født den 6.-11.-1945, søn af
Rigmor og Knud Olsen, Ørsted. Parret har børnene: Dorte, født den 6.-3.-1965, Søren,
født den 20.-6.-1968, Mette, født den 13.-4.-1972, Thomas, født den 10.-3.-1975 og
Morten, født den 21.-5.-1976.
E.O. har været på Nordisk Landbrugsskole og han er kasserer i Aaskov Kvægsund
hedsforening. K.O. overtog gården den 5.-7.-1984 fra Eskild Holm.
Ejendomsskyld 2.000.000. Areal 90 ha., heraf 16,5 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1894 og restaureret og tilbygget af flere gange. Kostalden er fra
1972, der er en gammel svinestald, laden er fra 1900 og foderhus fra 1975, der er 3
stk. indendørs køresiloer. Gården drives med en kvægproduktion på 68 årskøer, 70
ungdyr og 25 slagtekalve af racen Jersey. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps
og maltbyg. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårn
silo og varm lufts tørreri. Gården drives uden fremmed hjælp.
TIMLUNDVEJ 45, "DAMHOLT", SDR.GRENE, 6933 KIBÆK, tLF. 97-196079.
AAGE GREEN, født den 11.-4.-1941, søn af Signe og Anton Green, Sdr. Grene, gift
den 10.-12.-1966 med Else Kristensen, født den 28.-5.-1945, datter af Anna og Inge
mann Kristensen, Ølby. Parret har børnene: Anne, født den 25.-4.-1968, Jørgen, født
den 9.-11.-1970 og Karsten, født den 16.-4.-1974.
Aa.G. har været på Hammerum Landbrugsskole og har været medlem af menigheds
rådet ved Skarrild Kirke. Han overtog gården den 1.-5.-1970 fra sine forældre Signe
og Anton Green, nuværende ejer er 3. generation på gården, som blev købt af bedste
faderen i 1895, dengang var jorden uopdyrket hede som blev udstykket fra Jens P.
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Green's gärd.
"Damholt"s ejendomsskyld er
1.500.000. Areal 62 ha., heraf 10
ha. hede og skov, der er forpag
tet 30 ha.
Stuehuset er fra 1976, kostalden
fra 1935 er tilbygget flere gan
ge, sidst 1973, maskinhus og la
de er fra 1977, der er gylletank.
Gården drives med en kvægpro
duktion på 48 årskøer, 50 ungdyr
og 25 slagtekalve af racen SDM
og RDM. Planteproduktiones salgs
afgrøder er korn. På gården er der 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, kornsilo og
varm lufts tørreri, der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
TIMLUNDVEJ 48, DØVLING,
6933 KIBÆK, tlf. 97-196272.
HOLGER HANSEN KYSTER,
landmand, født den 8.-8.-1927,
søn af Dortea og Jes Hansen
Kyster, Vejstrup, gift den ll.-ll.1954 med Inga Lauridsen, født
den 12.-4.-1935, datter af Johanne Katrine og Marius Lauridsen,
Brandlund. Parret har børnene:
Arne, født den 11.-2.-1956, Uffe,
født den 28.-10.-1957 og Helge,
født den 25.-4.-1966.
H.H.K. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1956 fra
Eva og Henry Erik Jensen, gården blev bygget i 1931.
Ejendomsskyld 400.000. Areal 16 ha., der er forpagtet 10 ha.
Stuehuset er opført i 1931 og restaureret flere gange, kostalden fra 1931 er tilbygget
flere gange, senest 1972, laden fra 1974 blev ombygget til kreaturer og maskinhuset
er fra 1989, der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 24
årskøer, 24 ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer, der
bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

TIMLUNDVEJ 51, SDR. GRENE,
6933 KIBÆK, tlf. 97-196026.
ERIK PEDERSEN, husmand, født
den 24.-7.-1914, søn af Mette
Marie og Søren Pedersen, Sdr.
Grene, gift den 9.-5.-1942 med
Kirsten Pedersen, født d. 19.-10.1919, datter af Anne Margrete
og Søren Chr. Pedersen, Nr. Gre
ne. Parret har børnene: Ingrid,
født den 31.-7.-1947, Bodil, født
den 31.-12.-1948 og Anne Marie,
født den 3.-4.-1954.
E.P. ovetog gården den 1.-5.-1942 fra sine forældre, Mette Marie og Søren Pedersen,
som købte gården 1903. Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 52,9 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført i 1913 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1927 er
om- og tilbygget, svinestalden er fra 1963, tørve- og hønsehus fra 1943 og laden fra
1928 ertilbygget 1960. Gården drives med en slagtesvineproduktion på ca. 200 årligt,
desuden er der 20 slagtekalve af blandet race. Planteproduktionens salgsafgrøder er
byg og rug. På gården er der 2 traktorer, kornsilo og varm lufts tørreri. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
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TROLDHEDEVEJ 9 "SMEDEGAARD", 7280 SØNDER FEL
DING, tlf. 97- 198098.
ERHARDT SIMMELSG AARD,
gårdejer, født den 30.-8.-1945,
søn af Katrine og Christian Simmelsgaard, Smedegaard, gift den
8.-7.- 1973 med Lilly Bøjgaard,
lærer, født den 13.-1.-1952, dat
ter af Stinne og Harald Bøjgaard,
Lysholm. Parret har børnene: Ni
elli, født den 18.-4.-1974, Dianna,
født den 13.-12.-1975, Ramona, født den 10.-6.-1987, Christian, født den 11.-9.-1981
og Kenny, født den 11.-7.-1989.
E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han ovetog gården den 1.-11.-1967 fra
sin far, Christian Simmelsgaard, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har
været i slægtens eje siden 1918.
Ejendomsskyld 1.540.000. Areal 60 ha., heraf tilkøbt 33 ha.
Stuehuset er opført i 1920 og gennemrestaureret flere gange, kostalden fra 1907 er
ombygget til goldso- og slagtesvinestald 1976, ungsvinestalden er ombygget i 1977 og
sostald 1975, laden er fra 1909, maskinhus fra 1978, der er 3 gylletanke og 1 gastæt
silo. Der hører et aftægtshus til ejendommen, det blev bygget i 1932. Gården drives
med en svineproduktion på 70 årssøer, og der produceres ca. 1400 slagtesvin årligt,
størsteparten af grisene er af racen Antonius. Planteproduktionens salgsafgrøder er
ærter og raps. På gården er der 3 traktorer, 3 markvandningsanlæg og der anvendes
staldvarme til opvarmning af stuehus. Der bruges maskinstation til en del af markar
bejdet. Gården drives sammen med GI. Skolevej 4. Denne ejendom er medtaget i vur
deringen.
TROLDHEDEVEJ 10, "LAULUND",
SDR. FELDING, 7280 SDR. FEL
DING, tlf. 97-198460.
HELGE WILLUMSGAARD, gårdejer,
født den 7.-5.-1929, søn af Kir
sten og Augustinus Willumsgaard,
Sdr. Felding, gift den 20.-3.-1970
med Martha Andersen, husmor,
født den 8.-4.-1940, datter af Ma
ry og Gustav Andersen, Stakroge.
Parret har datteren Mary, født
den 21.-5.-1971.
H.W. overtog gården den 1.-4.1954 efter sine forasldre Kirsten og Augustinus Willumsgaard, gården har vaeret i familiens eje langt tilbage i det 18. århundrede, gården var dengang på ca. 200 ha..
Ejendomsskyld ca. 840.000. Areal 19 ha., heraf tilkøbt 3 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret flere gange, kostald og lade fra 1928,
maskinhus fra 1936 og 1988. Gården drives med en kvægproduktion på 20 årskøer, 21
ungdyr og 12 slagtekalve af racen SDM. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker,
1 markvandingsanlæg, kornsilo og kold luft tørreri. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

TROLDHEDEVEJ 14, "HEDEBO", HEDEBY, 7280 SDR.FELDING, tlf. 97-198323.
VERNER JENSEN, landmand, født den 16.-5.-1924, søn af Marie og Hans Nissen Jen
sen, Skarrild, gift den 28.-12.-1952 med Inger Marie Højberg Kristensen, sygehjælper,
født den 8.-8.-1933, datter af Kirstine og Otto Kristensen, Brørup. Parret har bør
nene: Dorrit, født den 2.-7.-1958 og Hans Otto, født den 4.-6.-1963.
V.J. overtog gården den 1.-2.-1960 fra Otto Møller Nielsen.
Ejendomsskyld 510.000. Areal 11,9 ha., herag tilkøbt ca 3 ha.
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1914 og gennemrestaureret og
tilbygget 1972, kostalden er fra
1914, lade fra 1945, desuden er
der fyrrum og garage. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på ca.80 stk. årlig. Plante
produktionens salgsafgrøder er
ærter, raps og korn. På gården
er der 1 traktor og 1 træfyr.
Gården drives uden fremmed ar
bejdskraft.

TROLDHEDEVEJ 20 "BAGGESGAARD", HEDEBY, 6933 KI
BÆK, tlf. 97-194230.
KRISTIAN RICHARD GAARDSVIG,
gårdejer, født den 13.-3.-1931,
søn af Marie og Maugnus Gaardsvig, Hedeby, gift den 22.-10.-1955
med Gudrun Elisabeth Andersen,
damefrisør, født den 21.-12.-1931,
datter af Kristine og Holger An
dersen, Aistrup. Parret har børne
ne: Jens, født den 24.-3.-1959 og
Karen, født den 1.-6.-1961.
K.R.G. har været på Vejlby Landbrugsskole og har været formand for Aaskov Landbo
forening. Han overtog gården den 1.-11.-1959 fra sine forældre Marie og Maugnus
Gaardsvig, gården har været i slægtens eje siden 1916.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 62 ha., heraf 1 ha. skov, der er tilkøbt 43 ha.
Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret og tilbygget 1971-75, kostalden fra
1969 er ombygget til kartoffellager 1975, svinestalden er ombygget til lager i 1989,
laden er fra 1931, maskinhus fra 1977 og der er gylletank. Gården drives udelukkende
med planteproduktion bestående af kartofler til detailhandel, korn, ærter og raps. På
gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges maskinstation til en del
af markarbejdet.

VARDEVEJ 2, VELHUSTED,
6933 KIBÆK, tlf. 97-191240.
KRISTIAN RAHBEK, gårdejer,
født den 9.-3.-1930, søn af Olga
og Eli Rahbek, Kibæk, gift den
7.- 4.-1963 med Gerda Simonsen,
født den 5.-3.-1933, datter af
Ninna og Kristian Simonsen, Velling. Parret har børnene: Sonja,
født den 30.-4.-1963, Ove, født
den 20.-1-1965, Kurt, født den
29.- 1.-1966 og Jens, født den
21.- 1.-1967.
K.R. ovetog gården den 1.-7.-1963 fra sin mor Olga Rahbek, forældrene købte gården
i 1929.
Ejendomsskyld 550.000. Areal 9,4 ha., der er forpagtet 9 ha.
Stuehuset er fra ca. 1927 og gennemrestaureret flere gange, kostald fra 1927 er re
staureret og tilbygget i 1973, laden er lagt til kostalden, maskinhuset er ombygget i
1977 og der er udendørs køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 22 årskøer,
22 ungdyr og 11 slagtekalve af racerne SDM og Jersey. Der er 1 årsso og produceres
ca. 15 slagtesvin årligt. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo og varm
lufts tørreri. Der bruges maskinstation til finsnitning.

-648VARDEVEJ 6, "GRØNVANG", KI
BÆK, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191196.
MAGNUS MORTENSEN, gårdejer,
født den 18.-1.-1916, søn af Kir
stine og Otto Mortensen, Snejbjerg, gift den 20.-11.-1940 med
Emma Fonnesbæk, husmor, født
den 23.-1.-1921, datter af Petrea
og Jens Fonnesbæk, Nørlund. Par
ret har børnene: Jytte, født den
18.-7.-1944, Jens Otto, født den
21.-6.-1948, Hanne, født den 9.1.-1954 og Anette, født den 12.- 10.-1957 men død den 2.-5.-1972.
M.M. har været dyrskuedommer i flere år, han er med i kommisionen på 3 mand, der
tager stilling til erstatning efter land- og byzoneloven i Ringkøbing Amt. Han overtog
gården den 1.-4.-1946 fra Kristian Bro.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 13 ha.
Stuehuset er opført i 1912 og gennemrestaureret af flere gange, kostalden fra 1912 er
om- og tilbygget til svinestald 1985, laden er fra 1909, maskinhuset fra 1964. Gården
drives med en svineproduktion på 13 årssøer og der produceres ca. 210 slagtesvin
årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps, hvede og byg. På gården er der 2
traktorer, og 1 tårnsilo. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
VARDEVEJ 7, VELHUSTED, 6933
KIBÆK, tlf. 97-191427.
LARS BUSK MOESGAARD, gård
ejer, født den 21.-9.-1921, søn af
Maren og Jens Christian Moesgaard, Skovby, gift den 9.-9.-1961
med Inger Henriksen, født d. 1.4.-1941, datter af Mariane og
Kresten Henriksen, Velhusted.
Parret har børnene: Gitte, født
den 17.-1.-1962 og Henrik, født
den 30.-8.-1972.
L.B.M overtog gården den 7.-4.-

1954 fra Troels Kristensen.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 14 ha., der er forpagtet ca. 6 ha. af Hedeselskabet.
Stuehuset er opført i 1937, restaureret og tilbygget i 1975, kostalden er ombygget i
1946, lade fra 1939 og maskinhus fra 1964. Gårdens besætning er på 3 årskøer og 5
slagtekalve af racen SDM/RDM. Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og korn. På
gården er der 2 traktorer og der er anparter i Rishøj Vindkraft. Der bruges maskin
station til en del af markarbejdet.
VARDEVEJ 8, "NØRGÅRD", ASSING, 6933 KIBÆK, tlf. 97192175.
LAILA RUSE, gårdejer, født den
2.-12.-1959, datter af Sonja og
Jens Riise, LI. Nørlund, bor sam
men med Steen Eriksen, falckred
der, født den 24.-11.-1953, søn
af Ruth og Knud Eriksen, Her
ning. Parret har børnene: Randi,
født den 12.-2.-1985 og Lars,
født den 29-5-1987.
L.R. har været på Kongensgård, Nr. Nissum og Hammerum landbrugsskoler. Hun over
tog gården den 1.-8.-1985 fra Frede Jensen.
Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 27,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.
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bygget 4 svinestalde fra 1971 til 1974, garage og værksted fra 1972, lade fra 1900 og
maskinhus fra 1975, der er gylletank. Gården drives med en slagtesvineproduktion på
ca. 2.600 årligt, desuden er der 10 årssøer. Planteproduktionens salgsafgrøder er ær
ter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 slamsuger, 2 fodersiloer, 1 halmfyr
og aut. vådfodringsanlæg. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.

VARDEVEJ 22, "FJORDAL",
BUKKÆR, 6933 KIBÆK, tlf. 97191701.
SVEND FAUERBYE, gårdejer,
født den 14.-9.-1949, søn af An
ne og Otto Fauerbye, Herning,
gift den 6.-7.-1974 med Jeanette
Slumstrup Larsen, sygehjælper,
født den 18.-6.-1949, datter af
Viola og Jens Kristian Slumstrup
Larsen, Nyborg. Parret har bør
nene: Jørgen, født den 9.-7.-1977
og Morten, født den 17.-7.-1979.
S.F. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1975 fra
Ejner Hauge.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 17 ha., og der er forpagtet 13 ha.
Stuehuset er opført i 1929 og restaureret flere gange, kostalden er ombygget i 1960
og igen ombygget til drægtighedsstald i 1975, fare- og fravænningsstald opført 197779, klimastald 1985, lade fra 1926, maskinhus fra 1989 og der er gylletank. Gården
drives med en svineproduktion på 134 MS årssøer, der sælges ca. 2.700 smågrise og
ca. 30 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. På gården er der 3
traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, kold lufts tørreri, der anvendes staldvarme til op
varmning af stuehuset og der er anparter i Rishøj Vindkraft. Der bruges lidt ma
skinstation.
VARDEVEJ 23, "KIRKEGAARD",
ASSING, 6933 KIBÆK, tlf. 97191939.
BENT RASMUSSEN, EDB-konsulent, født den 2.-4.-1948, søn af
Betty og Rudolf Rasmussen, Al
bæk Hede, gift den 20.-1.-1968
med Ulla Vestergaard Olesen, sy
gehjælper, født den 4.-2.-1951,
datter af Johanne og Christian
Vestergaard Olesen, Kibæk. Par
ret har børnene: Ulrik Rene, født
den 1.-6.- 1968, Pauli, født den
23.-7.-1971, Dorthe, født den 3.-8.-1978 og Helle Marie, født den 24.-9.-1983.
B.R. forpagtede gården fra 1979 til 1983. Han overtog gården den 1.-3.-1983 fra Ragn
hild og Kristian Sandfeld Olesen, gården har været i slægtens eje i flere generationer,
6 eller 7.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 28 ha., heraf 5 ha. eng. Der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1899. Avlsbygningerne består af kostald, kalvestald, svinestald
og lade. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af ærter, raps og
korn. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.
Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
VARDEVEJ 33, "SORGENFRI", BUKKJÆR, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191177.
NIELS JESPERSEN, gårdejer, født den 18.-2.-1934, søn af Elma og Peder Jespersen,
Kibæk, gift den 24.-5.-1957 med Ane Christiansen, postarbejder, født den 6.-5.-1934,
datter af Johanne og Sigfred Christiansen, Lammedal. Parret har børnene: Svend Erik,
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den 11.-11.-1958, Peter, født
den 6.-10.-1960, Bruno, født den
5.- 6.-1963 og Tove, født den
26.-2.- 1966.
Niels Jespersen er klovbeskærer,
han har været St. Restup Hus
mandsskole 1953-54, han har væ
ret medlem af bestyrelsen på Assing Husmandsforening samt i
Kvægbrugsudvalget i Ringkøbing
Amt, han har haft demonstrati
onsbrug for husmandsforeningen.
Han overtog gården den 24.-5.-1957 fra sine forældre Elna og Peder Jespersen, gården
har været i slægtens eje siden 1926, da blev der købt ca. 8 ha. lyng og der blev
startet med 1 ko, 1 ged og 1 hest.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 43 ha., heraf 1 ha. skov og 10 ha. eng. Der er tilkøbt
27 ha.
Stuehuset er fra 1926 og gennemrestaureret og tilbygget. Kostalde om- og tilbygget
flere gange, spaltestald fra 1976, løsdriftsstald fra 1974, lade fra 1979 og maskinhus
fra 1977. Gården drives med en ammekobesætning på 36 ammekøer, 40 ungdyr, 20
slagtekalve af racerne RDM/Simentaler/Limousine, desuden er der 1 hest. Plantepro
duktiones salgsafgrøde er korn. På gården er der 4 traktorer, 1 markvandingsanlæg,
kornsilo, plansilo og varm lufts tørreri. N.J. har en hobby med samling af gamle
traktorer, bl.a. Moline Diesel importeret fra USA som brugt i 1945. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
VARDEVEJ 36, "NØRRE HØJVANG", TARP, 7280 SDR. FELDING, tlf. 97-198112.
BENT SUNESEN, murermester, født den 2.-7.-1938, søn af Ingeborg og Niels Sunesen,
Hillerslev, gift den 14.-9.-1963 med Ingrid Bækgaard, frisør, født den 14.-9.-1939,
datter af Grethe og Hans Bækgaard, Fjelstervang. Parret har børnene: Brian, født den
14.-8.-1964, Benny, født den 3.-9.-1966 og Anita, født den 13.-10.-1970.
B.S. har været på Malling Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-7.-1973 fra
Jenny og Peder Ferdinand Pedersen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 18,3 ha., heraf 6 ha. eng.
Stuehuset er gennemrestaureret og tilbygget i 1975, kostald og lade er fra 1978 og
garage fra 1980. Gården drives med en ammekobesætning på 20 ammekøer, 13 ungdyr
og 10 slagtekalve af racen Charolais, det er en avlsbesætning. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. På gården er der 1 traktor. Der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet.
VARDEVEJ 36 A, "DRONGSTRUP",
DRONGSTRUP, 7280 SDR. FEL
DING, tlf. 97-198019.
JØRN DRONGSTRUP JENSEN,
gårdejer, født den 24.-6.-1959,
søn af Maren Kirkegård og Ole
Vestergård Jensen, Sdr. Felding.
J.D.J. har været på Borris Grund
skole samt på Hammerum Land
brugsskole. Han overtog gården
den 1.-3.-1985 fra sin far, Ole
Vestergård Jensen, den nuvæ

rende ejer er 8. generation på gården, måske mere.
Ejendomsskyld 2.998.000. Areal 110 ha., heraf 10 ha. skov og mose samt 5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1876 og gennemrestaureret flere gange, kostalden er ombygget til
svinestald i 1970, samme år blev der bygget goldso- og fedestald, farestald 1978,
klimastald fra 1986, 2 halmhuse fra 1986 og 1989, laden er restaureret flere gange,
maskinhuset er fra 1974 og der er gylletank. Gården drives med en svineproduktion på
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210 SPF-årssøer, der sælges ca. 4.000 smågrise og ca. 900-1.000 slagtesvin årligt,
desuden er der 6 ammekøer og 4 ungdyr af racen Angus. Planteproduktionens salgs
afgrøde er korn. På gården er der 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo, varm
lufts tørreri og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af markarbejdet.
VARDEVEJ 45, "HEDELUND",
BUKKJÆR, 6933 KIBÆK, tlf.
97-198314.
HANS JAKOB KJÆRSGAARD,
landmand, født den 23.-11.-1948,
søn af Cecilie og Gregers Mad
sen, Bukkjær, gift d. 18.-8.-1972
med Ingeborg Skovbjerg Hvelplund, lærer, født d. 24.-2.-1950,
datter af Johanne og Jens
Hvelplund, Ørbæk. Parret har
børnene: Peder, født den 23.-2.1973, Jeppe, født den 30.-3.-1975, Jakob, født den 23.-2.-1977, Cecilie, født den
5.-7.-1982 og Esben, født den 7.-8.-1984.
H.J.K. er uddannet lærer, han har været medlem af Aaskov kommunalbestyrelse. Han
overtog gården den 1.-3.-1973 fra sine forældre Cecilie og Gregers Madsen, som købte
gården den 1.-11.-1925.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 13 ha., heraf 1 ha. eng.
Stuehuset er opført 1975, kostalden er fra 1928, laden fra samme år og maskinhus fra
1976. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af raps og korn. På
gården er der 1 traktor og 1 halmfyr. Der bruges maskinstation til en del af mark
arbejdet.

VARDEVEJ 49, SØNDER FELDING
PRÆSTEGÅRD, 7280 SDR. FEL
DING, tlf. 97-198014.
JØRGEN CHRISTIAN JØRGEN
SEN, forpagter, født den 27.-5.1941, søn af Cilie og Claus Jør
gensen, Padborg, gift den 19.-10.1963 med Ester Pedersen, født
den 6.-7.-1943, datter af Helga
og Ludvig Pedersen, Oddense.
Parret har børnene: Claus, født
den 13.-6.-1964, Hanne, født den
1.- 4.-1966, og Lone, født den
14.- 5.-1968.
J.C.J. har været på Gråsten Landbrugsskole, han er kasserer i Aaskov Landboforening
samt medlem af regnskabsudvalget og konsulentsammenslutningen. Han overtog for
pagtningen af gården den 1.-4.-1977 fra Niels Jeppesen, den gamle præstegård blev
nedlagt i 1971-72, et jordtilliggende på nær 16 ha. blev solgt til byen, og de 16 ha.
blev lagt under den nuværende præstegård, der blev købt i 1972.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 46 ha. heraf tilkøbt 16 ha., der er frasolgt 16 ha. i
1989, 5 ha. er skov.
Stuehuset er opført i 1916 og gennemrestaureret 1976. Kostalden, svinestald og lade
er fra 1970, desuden er der maskinhus, udendørs køresilo og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 30 årskøer og 30 ungdyr af racen Jersey, desuden produ
ceres ca. 250 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. På gården er
der 3 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 skoledreng til hjælp og der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
VARDEVEJ 54, ILDERHEDE, 7280 SDR. FELDING, tlf. 97-198328.
NIELS BJARNE FREDERIKSEN, gårdejer, født den 6.-5.-1950, søn af Tinne og Anders
Frederiksen, Sdr. Felding, gift den 10.-6.-1972 med Ninna Frandsen, født d. 18.-11.-
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1950, datter af Mary og Niels
Frandsen, Borris. Parret har bør
nene: Tina, født den 15.-6.-73,
Vinni, født den 27.-6.-1975, Jes
per, født den 15.-5.-1980 og Jet
te, født den 15.-3.-1982.
Niels B. Frederiksen er uddannet
maskinsnedker. Han overtog går
den den 15.-7.-1976 fra sine for
ældre Tinne og Anders Frederik
sen, som købte gården i 1948.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
61 ha., heraf tilkøbt 28 ha., Illerhøj udgør ca. 0,5 ha. Desuden er der forpagtet 80 ha.
Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1989. Kostalden fra 1963 er ombygget til
svinestald ca. 1969, svinestald fra 1978 er ombygget til kartoffelhus 1988 og der er
maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af kartofler,
raps og korn. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges lidt
maskinstation.
VARDEVEJ 56 "ILDERHEDE MA
SKINSTATION", 7280 SDR. FEL
DING, tlf. 97-198223.
JENS BØJGAARD, entreprenør,
født den 28.-1.-1945, søn af Ce
cilie og Børge Bøjgaard, Herning,
gift den 18.-11.-1972 med Kir
sten Falk Pedersen, køkkenleder,
født den 2.-10.-1952, datter af
Vera og Harald Pedersen, Lem
vig. Parret har børnene: Palle,
født den 5.-10.-1973, Jane, født
den 26.-2.-1975, Karin, født den

18.-11.-1980 og Maria, født den 28.-2.-1982.
J.B. driver maskinstation fra gården. Han overtog gården den 1.-1.-1979 fra sin mor,
Cecilie Bøjgaard, forældrene købte deni 1946.
Ejendomsskyld 730.000. Areal 12,1 ha. og der er forpagtet 24 ha.
Stuehuset er opført i 1923, gennemrestaureret og tilbygget 1971. Kostald og lade er
fra 1923 og maskinhus fra 1979. Gården drives udelukkende med planteproduktion be
stående af ærter, raps, kartofler og korn. Gården drives som maskinstation og maskin
parken er på 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 kartoffeloptager,
roeoptager, 1 amoniaknedfælder, gyllevogn, kombi såmaskine samt andre nødvendige
maskiner. Der er 2 traktorførere på maskinstationen.

VARDEVEJ 57 "ØSTER BJERGEGÅRD" SDR. FELDING, 7280
SDR. FELDNG, tlf. 97-198591.
POUL ANDERS LOMHOLT, gård
ejer, født den 25.-5.-1946, søn
af Christa og Jørgen Lomholt,
Erritsø, gift den 31.-7.-1971 med
Anna Abildtrup, lærer, født den
27.- 10.-1947, datter af Jenny
og Niels Abildtrup, Nybo. Parret
har børnene: Majbritt, født den
24.- 5.-1973, Susanne, født d.
31.-3.- 1976 og Rene, født d.
5.-7.-1981.
P.A.L. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1976
fra Karsten Dalby.
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Ejendomsskyld 2.912.500. Areal 53 ha., der er tilkøbt 18 ha. og forpagtet 32 ha.
Stuehuset er opført 1927, gennemrestaureret og tilbygget 1986. Løsdriftstald er om
bygget til svinestald i 1976, samme är blev en hal på 900 kv.m. ombygget til svine
produktion, svinestaldene er fra 1978, 1981, 1982 og 1984, laden er ombygget i 1989,
maskinhus er fra 1979 og foderhus fra 1977, der er 2 gylletanke og 1 gastæt silo. Al
produktion drives som Aps. Palo, produktionen er på 325 SPF-årssøer, der sælges ca.
600 smågrise og 3.000 slagtesvin årligt, desuden sælges 2.400 sopolte til avl, besæt
ningen er opformeringsbesætning. Planteproduktionens salgsafgrøder er industrikartof
ler, raps, ærter og korn. På gården er der 4 traktorer 1 mejetærsker, 1 markvandings
anlæg, 12 fodersiloer og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset samt
automatisk foderanlæg i svinestaldene. Der er 2 fodermestre og 1 fast medhjælper,
ligeledes er der hjælp i huset.
VARDEVEJ 59, "NYGAARD",
ØSTERBJERRE, 7280 SDR. FEL
DING, tlf.97-198391.
JENS JAKOB LINDING, gårdejer,
født den 9.-10.-1937, søn af Mar
grethe og Jens Hedegaard tin
ding, Ølgod, gift d. 9.-11.-1961
med Edith Hansen, født d. 31.-7.1940, datter af Sofie og Kristian
Hansen, Lem. Parret har børne
ne: Jørgen, født den 12.-7.-1963,
Hanne, født den 26.-10.-1967 og
Bjarne, født den 27.-11.-1968.
J.J.L. har været på Borris Landbrugsskole og er formand for Aaskov Husmandsfor
ening. Han ovetog gården den l.-l 1.-1962 fra Hans Bjerg Bertelsen.
Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 21 ha. og der er forpagtet 20 ha.
Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret 1974, kostalden er gennemrestaureret
1967, ny kostald er fra 1977, lade og maskinhus fra 1979, der er udendørs køresilo og
gylletank. Gården har kvægproduktion med 33 årskøer, 40 ungdyr og 20 slagtekalve af
racen RDM/SDM og der produceres ca, 200 slagtesvin årligt. Planteproduktions salgs
afgrøde er raps. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der er 1 sko
ledreng til hjælp, og der bruges maskinstation.
VEJELSIGVEJ 1. "MOESGÅRD",
PÅRUP, 6933 KIBÆK. tlf.97194037.
DAN NIELSEN, gårdejer, født d.
29.-11.-1953, søn af Ellen og Kaj
Nielsen, Velling, gift den 15.-8.1980 med Doris Rasmussen, smørrebrødsassistent, født den 4.-11.1956, datter af Johanne og Merrild Rasmussen, Kibæk. Parret
har børnene: Torben, født d. 3.9.-1982, Anders, født den 21.6.-1985 og Bjarne, født den 16.-4.-1989.
D.N. har været på Borris Landbrugsskole. Han overtog gården den 10.-8.-1983 fra sine
svigerforældre, Johanne og Merrild Rasmussen, nuværende ejer er 5. generation på
gården, som har været i slægten siden ca. 1825-1830.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 37 ha., heraf 7 ha. eng.
Stuehuset er opført 1964. Kostald fra 1914 er udvidet i 1965, svinestald fra 1951 er
udvidet 1967, lade fra 1921, maskinhus 1953 og foderhus fra 1989, der er indendørs
køresilo. Gården drives med en kvægproduktion på 38 årskøer og 45 ungdyr af racen
SDM/RDM, der er en slagtesvineproduktion på ca 800 årligt. Planteproduktions salgs
afgrøde er byg. På gården er der 2 traktorer og 1 markvandingsanlæg. Der bruges
maskinstation til en del af markarbejdet.
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6933 KIBÆK, tlf. 97-194158.
JENS CONRADSEN, gårdejer,
født den 5.-3.-1933, søn af Eleonora og Martin Conradsen, Her
ning, gift den 30.-11.-1957 med
Ingrid Marie Mejer, født d. 15.5.- 1935, datter af Ane og Johan
nes Mejer, Bording. Parret har
børnene: Ulrik, født d. 28.-4.-1961,
Ellinor, født d. 29.-8.-1962, Lis
beth, født den 6.-4.-1966 og An
nette, født den 18.-3.-1970.
J.C. er i repræsentantskabet for Tulip Slagterierne og i kredsledelsen i DLG. Han
overtog gården den 1.-2.-1969 fra Jens Tarp Christiansen.
Ejendomsskyld 2.150.000 Areal 43 ha., heraf o,5 ha.skov.
Stuehuset er opført i 1911 og gennemrestaureret flere gange. Kostalden fra 1911 er
ombygget til svinestald i 1970, løsdriftstald fra 1972-74, slagtesvinestald fra 1918,
hestestald fra 1911 er ombygget til løbestald i 1978, samme år blev der bygget so
stald, som er udvidet i 1984, slagtesvinestald fra 1983, klimastald fra 1984, lade 1911
og maskinhus fra 1975 er udvidet 1985, der er indendørs køresilo og 2 gylletanke. Går
den drives med en svineproduktion på 185 MS-årssøer, der sælges ca. 2.900 smågrise
og ca. 1.600 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøde er raps. På gården er
der 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo, varm lufts tørreri og
halmfyr. Der er 1 fodermester på gården.
VEJELSIGVEJ 3, "LYKKENSMINDE", PÅRUP, 6933 KIBÆK, tlf. 97-194073.
JOHANNES DANIEL JØRGENSEN, gårdejer, født den 2.-12.-1936, søn af Karen og
Viggo Jørgensen, Pårup, gift den 5.-10.-1964 med Bodil Engedal Jacobsen, sygeple
jerske, født den 20.-1.-1941, datter af Ida og Jakob Jakobsen, Pårup. Parret har
børnene: Lilian, født den 18.-4.-1967, Torben, født den 26.-3.- 1970 og Astrid, født
den 5.-4.-1972.
J.D.J. har været på Haslev Landbrugsskole, han er medlem af meninghedsrådet ved
Trolhede Kirke. Han ovetog gården den 1.-9.-1964 fra sine svigerforældre Ida og Jakob
Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 33 ha., heraf 1 ha. mose.
Stuehuset blev opført i 1929 og gennemrestaureret. Slagtesvinestalde fra 1971 og
1978, lade fra 1989 og maskinhus fra 1984, der er gylletank. Gården drives med en
slagtesvineproduktion på ca. 3.000 stk. årligt, det er en SPF-besætning. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. På gården er der 2 traktorer, 1 meje
tærsker og automatisk vådfodringsanlæg ved slagtesvinene, der bruges staldvarme til
opvarmning af stuehus. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.

VEJELSIGVEJ 4, "BAKKEN",
TROLDHEDE, 6933 KIBÆK. tlf.
97-194101.
VIKTOR MORTENSEN, landmand,
født den 17.-6.-1924, søn af Ka
roline og Georg Mortensen, Finderup, gift den 26.-10.-1951 med
Edith Arntsen, født den 29.-4.1932, datter af Dagmar og Jakob
Jakobsen, Skarrild. Parret har
børnene: Jens Erik, født den 26.2.-1957 og Lena, født den 4.-2.1961.
V.M. overtog gården den 1.-8.-1951 fra Svend Gravesen.
Ejendomsskyld 500.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha.
Stuehuset er opført 1942 og gennemrestaureret 1975. Kostald er fra 1942, staklade fra
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12 ammekøer, 12 ungdyr og 6 slagtekalve af racerne SDM/Limousine. Planteproduktio
nens salgsafgrøde er byg. På gården er der 1 traktor, 1 mejetærsker og 1 markvan
dingsanlæg. Gården drives uden fremmed hjælp.
VEJELSIGVEJ 6, "MOSEGAARD",
TROLDHEDE, 6933 KIBÆK, tlf.
97-194027.
JOHANNES BØRGE HANSEN,
gårdejer, født den 16.-2.-1929,
søn af Maren Kirstine og Eli
Hansen, Troldhede, gift den
6.-5.-1954 med Karen Skovbjerg
Jensen, født den 26.-9.-1934,
datter af Johanne og Jens Aksel
Jensen, Troldhede. Parret har
børnene: Birthe, født d. 2.-4.1955, Jonna, født den 5.-4.-1957, Poul Erik, født den 27.-7.-1958, Jens Aksel, født den
6.-3.-1963 og Hans Ove, født den 11.-4.-1968.
J.B.H. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-4.-1954
fra sine forældre, Kirstine og Eli Hansen. Gården har været i slægten siden 1916.
Ejendomsskyld 980.000. Areal 31 ha.
Stuehuset blev opført 1962 og restaureret i 1977, kostald og lade er fra 1956 og ma
skinhuset 1983. Gården drives med en kvægproduktion på 27 årskøer, 10 ungdyr og 15
slagtekalve af racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er fremavlskorn. Der er 2
traktorer og 1 markvandingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VEJELSIGVEJ 8 "NYGAARD",
TROLDHEDE, 6933 KIBÆK, tlf.
97-194170.
AKSEL EMIL SANGILL, gårdejer,
født den 20.-1.-1948, søn af Mar
tha og Sigurd Sangill, Troldhede,
gift den 22.-5.-1971 med Anni
Hansen Videbæk, sygehjælper,
født den 9.-7.-1947, datter af
Elly og Richard Videbæk, Snejbjerg. Parret har børnene: Mari
anne, født den 25.-7.-1972, Anet
te, født den 11.-12.-1974, Lena,
født den 25.-10.-1978 og Kristian, født den 6.-7.-1984.
A.E.S. har været på Hammerum Landbrugsskole, han er i kredsledelsen ved DLG. Han
overtog gården den 1.-8.-1972 fra sine forældre, Martha og Sigurd Sangill, som købte
den 1941.
Ejendomsskyld 1.350.000. Areal 30 ha., heraf 2 ha. plantage, der er forpagtet 5,5 ha.
Stuehuset er opført i 1911 og gennemrestaureret flere gange, kostalden er gennemre
staureret i 1975, svinestald er fra 1978, maskinhus fra 1982 og roehus fra 1975,
desuden er der lade og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer
og 26 ungdyr af racen SDM/RDM, desuden produceres også ca. 1 300 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 markvan
dingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stuehuset. Der bruges ma
skinstation til en del af markarbejdet. Gården ligger på grænsen til Videbæk Kommune
med ca. halvdelen af jorden i hver kommune.
VEJLGÅRDVEJ 1 "NY VEJLGÅRD", VEJLGÅRD, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191264.
CHRISTIAN RAHBEK, gårdejer, født den 6.-5.-1935, søn af Sine og Thomas Christen
sen, Tarm, gift den 4.-11.-1959 med Tove Kristine Krogh, hjemmehjælper, født den
30.-3.-1935, datter af Anna og Johannes Krogh, Billum. Parret har datteren Anette,
født den 7.-3.-1966.
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Christian Rahbek har været på
Hammerum Landbrugsskole og er
næstformand for Skjern Ä Andel.
Han overtog gården den 6.-10.1950 fra Jens Vejlgård.
Areal 50 ha., heraf tilkøbt 14
ha., der er 4 ha. eng og forpagtet 19 ha.
Stuehuset er opført 1907 og gen
nemrestaureret senest i 1989, ko
stald fra 1939 er ombygget til
svinestald 1985, farestald fra
1965, svinestald bygget af kam
pesten fra 1907, lade fra 1939 og maskinhus fra 1964. Gården drives med en svine
produktion på 40 årssøer, der produceres ca. 750 slagtesvin årligt, desuden er der 73
stk hjorte på Ollinghedevej 15. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps.
Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo, tårnsilo og kold lufts tørreri. Gården
drives uden fremmed arbejdskraft.
VEJLGÅRDVEJ 2, "GL. VEJLGAARD", VEJLGÅRD, 6933 KI
BÆK, tlf. 97-191223.
CARL ERIK KOLIND, gårdejer,
født den 30.-3.-1935, søn af Ane
og Søren Kolind, Rønde, gift den
12.-11.-1960 med Anna Marie
Markmann Kristiansen, født den
17.-12.-1938, datter af Stinne og
Kristian Markmann Kristiansen,
Kibæk. Parret har tvillingerne:
Esther og Marianne, født den 11.12.-1961 og sønnen Henning, født
den 10.-3.-1966.
C.E.K. har været på Hammerum Landbrugsskole og har været medlem af Åskov Byråd
samt i Menighedsrådet ved Assing Kirke. Han overtog gården den 14.-11.-1960 fra sine
svigerforældre, Stinne og Kristian M. Kristiansen, som købte gården i 1945.
Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Der er forpagtet 67 ha.
Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret 1978, kostalden fra 1913 er om- og
tilbygget flere gange, kviestalden er fra 1972, slagtgesvinestaldene er fra 1913, 1969
og 1979, lade fra 1914 og maskinhus fra 1970, der er 2 gylletanke, 3 udendørs køresiloer og 1 gastæt silo. Gården drives med en kvægproduktion på 46 årskøer, 50 ung
dyr og 18 slagtekalve af racen SDM, desuden produceres ca. 2.500 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og spindhør. Der er 2 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og der anvendes staldvarme til opvarmning af stue
huset. Der 1 fodermester på gården og der bruges en del maskinstation.

VEJLGÅRDVEJ 5, "VESTERHOLM",
VEJLGÅRD, 6933 KIBÆK, tlf.
97-191176.
ALFRED ØSTERGAARD CHRI
STENSEN, gårdejer, født den 16.3.-1928, søn af Amalie og Chri
stian Østergaard Christensen,
Vejlgård, gift den 27.-11.-1954
med Marie Christine Martensen,
født den 15.-8.-1932, datter af
Nissine og Martin Martensen,
Nørre Løgum. Parret har børne
ne: Britta, født den 21.-5.-1955,
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Lilly, født den 8.-4.-1957, Birger, født den 19.-3.-1960, Solveig, født den 21.-3.-1961
og Mona, født den 24.-10.-1965.
A.Ø.C. overtog gården den 1.-11.-1957 fra sine forældre Amalie og Christian 0. Chri
stensen, som købte gården i 1921.
Areal 42, ha., heraf tilkøbt 10 ha.
Stuehuset er opført 1914, kostald fra 1938, lade fra 1946 og maskinhus fra 1978.
Gården drives med en kvægproduktion på 18 årskøer, 18 ungdyr og 10 slagtekalve af
racen RDM. Planteproduktionens salgsafgrøde er korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetær
sker, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og varm lufts tørreri. Gården drives uden
fremmed arbejdskraft.
VEJLGÅRDVEJ 6, VEJLGÅRD,
6933 KIBÆK, tlf. 97-191262.
ERIK RAHBEK SØRENSEN,
gårdejer, født den 19.-3.-1932,
søn af Dagny og Arnold Rahbek
Sørensen, Vejlgård, gift den
17.-9.-1960 med Birgit Isager,
født den 7.-5.-1939, datter af
Ellen Margrethe og Peter Isager,
Kibæk. Parret har børnene: Le
ne, født den 22.-6.-1961, Helle,
født den 27.- 7.-1965, Lars,
født d. 15.5.-1973 og Bodil, født den 7.-10.-1974.
E.R.S. har været på Lægård Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-6.-1969 fra
sine, forældre Dagny og Arnold R. Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på går
den, som kom i slægtens eje i 1893.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 21 ha.
Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret senest i 1977, kostalden er ombygget
til sostald i 1970, sostald fra 1964, garage fra 1976 og lade delvis ombygget til
svinestald i 1972 og maskinhus fra 1966. Gården drives med en svineproduktion på 55
årssøer, der sælges ca. 900 smågrise årligt. Der er 2 traktorer, tårnsilo og varm lufts
tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VELHUSTEDVEJ 14, VELHUSTED, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191458.
NIELS ARNE BØJGAARD, gårdejer, født den 19.-1.-1920, søn af Dortea og' Peder
Bøjgaard, Sdr. Felding, gift den 19.-1.-1955 med Binna Henriksen, hjemmehjælper, født
den 8.-6.-1932, datter af Marianne og Kristian Henriksen, Følbæk. Parret har børnene:
Christian, født den 19.-2.-1957, Bjarne, født den 18.-11.-1959 og Dorthe, født den
10.-12.-1963.
N.A.B. har været på Hammerum Landbrugsskole, han overtog gården den 15.-3.-1949
fra Johannes Tinggård.
Ejendomsskyld 800.000. Areal 23 ha., heraf tilkøbt 3 ha. 3 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret og tilbygget udestue i 1987, kostald
fra 1931 er blevet udvidet, lade er tilbygget i 1964 og delvis ombygget til svinestald
og kreaturer, maskinhuset er fra 1954. Gården drives med en kvægproduktion på 22
årskøer, 22 ungdyr og 11 slagtekalve af blandet race. Desuden er der 2 årssøer og der
produceres ca. 30 slagtesvin årligt, der er 2 ammekøer, 2 ungdyr og 1 slagtekalv af
racen Limousine. På gården er der 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg,
plansilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VELHUSTEDVEJ 21, "HØJLÆ", VELHUSTED, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191303.
BERNHARD SIMONSEN, gårdejer, født den 2.-9.-1931, søn af Klara og Simon Simon
sen, Børsmose, gift den 7.-12.-1957 med Ulla Winther Sørensen, født den 5.-7.-1937,
datter af Ulla og Henry Winther Sørensen, København. Parret har børnene: Hanne,
født den 4.-9.-1958 og Axel, født den 17.-4.-1961.
B.S. arbejder på møbelfabrik, han overtog gården i marts 1972 fra Axel Nielsen.
Gården har været i slægtens eje siden 1931.
Areal 24 ha. Jorden er udlejet.
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og restaureret 2 gange siden, ko
stalden fra 1931 er senere tilbyg
get, svinestald fra 1973, lade fra
1931 og maskinhusene er fra
1950 og 1980. Der er 1 traktor,
1 markvandingsanlæg, kornsilo,
varm lufts tørreri og halmfyr.

VELHUSTEDVEJ 23, "VESTERGAARD", VELHUSTED, 6933
KIBÆK, tlf. 97-191261.
MARIUS EGON MORTENSEN,
gårdejer, født den 1.-10.-1922,
søn af Kirstine Elisabeth og Otto
Mortensen, Snejbjerg Bjerre, gift
den 25.-11.-1947 med Ruth Viola
Jespersen, født den 20.-2.-1925,
datter af Marie og Jens Arberg
Jespersen, Bæktoft. Parret har
børnene: Ivan, født den 21.-1.-1949,
Eigil, født den 24.-2.-1951, Ketty, født den 23.-7.-1955 og Maie Elisabeth, født den 14.-6.-1959.
M.E.M. har været medlem af sognerådet i Assing Kommune og har været i husmands
foreningens bestyrelse, bl.a. som formand. Han overtog gården den 1.-11.-1947 fra
Kristian Rosenkvist.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 35,4 ha., 8 ha. er beplantet med ca. 30.000 træer.
Stuehuset er opført 1890 og restaureret og ombygget 1969, kostalden fra 1890 er omog tilbygget flere gange, hønsehus fra 1953, garage og fyrrum fra 1941, lader fra 1890
og 1969, maskinhus fra 1953, desuden er der udendørs køresilo. Gården drives med en
kvægproduktion på 8 årskøer, 10 ungdyr og 10 slagtekalve af racen RDM. Desuden er
der 10 årssøer og der produceres ca. 200 slagtesvin årligt. Desuden er der 1 nordbakke
hingst. Planteproduktionens salgsafgrøde er ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker,
plansilo, tårnsilo, varm lufts tørreri og træfyr. Der er fodermester på gården og der
bruges en del maskinstation.

VELHUSTEDVEJ 31, VELHUSTED, 6933 KIBÆK, tlf. 97-192074.
BRUNO SKOVBJERG JOHNSEN, traktormekaniker, født den 3.-3.-1960, søn af Ingrid
og Eigil Skovbjerg, Velhusted.
B.S.J. overtog gården den 1.-4.-1984 fra Gunhild Bækgård.
Areal 14,9 ha., heraf 2 ha. mose. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1953, avlsbygningerne er indrettet til lager,
værksted og fyrrum. Der er mejetærsker og halmfyr.
VELHUSTEDVEJ 35, VELHUSTED, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191151.
FINN JENSEN, gårdejer, født den 13.-7.-1947, søn af Anne og Egon Jensen, Velhusted,
gift den 17.-11.-1973 med Birte Christiansen, Ketler, født den 4.-6.-1949, datter af
Helene og Børge Christiansen, Sinding. Parret har børnene: Pia, født den 12.-2.-1974
og Lis, født den 11.-6.-1976.
F.J. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården i 1971 fra sine for
ældre, Anne og Egon Jensen, som købte den i 1946.
Areal 62 ha., heraf tilkøbt 30 ha., der er 12 ha. kulgrave og skov. Der er forpagtet 16
ha.
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ført 1953 og restaureret i 1986,
kostald ombygget til svinestald i
1985, sostald fra 1973 er udbyg
get i 1976, lade fra 1950 og ma
skinhuse fra 1964 og 1979. Går
den drives med en svineprodukti
on på 50 årssøer, og der produ
ceres ca. 900 slagtesvin årligt.
Planteproduktionens salgsafgrøder
er ærter og raps. Der er 2 trak
torer, 1 mejetærsker, 1 markvan
dinganlæg, 1 tårnsilo, 1 varm
lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
VELHUSTEDVEJ 37, "BAKKEBO", VELHUSTED, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191305.
ALFRED VINDBÆK SJØGAARD, landmand og repræsentant, født den 28.-2.-1942, søn
af Krisitan Jacob Sjøgaard, gift den 20.-6.-1964 med Anna-Marie Olsen, beskæftigels
esvejleder, født den 15.-10.-1944, datter af Lars Olsen. Parret har børnene: Anette,
født den 3.-7.-1965, Annebet, født den 10.-5.-1969 og Allan, født den 7.-5.-1972.
A.V.S. overtog gården den 11.6.-1964 fra Alma og Jens Kristian Kristensen.
Ejendomsskyld 970.000. Areal 16,4 ha., heraf 1 ha. marginaljord.
Stuehuset er opført 1972. Gården nedbrændte i 1981 og blev genopført med kostald,
lade og maskinhus. Gården drives udelukkende med planteproduktion bestående af
korn, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, combisæt m/såmaskine, plansilo, varm lufts tørreri og halmfyr. A.V.S. ejer Velhustedvej 16.

VELHUSTEDVEJ 39, "HVILESTED",
VELHUSTED, 6933 KIBÆK, tlf.
97-164078.
EJGIL SKOVBJERG JOHNSEN,
landmand, født den 19.-6.-1930,
søn af Jenny og Carl Skovbjerg
Johnsen, Ejstrupholm, gift den
24.-1.-1959 med Ingrid Christen
sen, husmor, født d. 3.-12-.-1936,
datter af Marianne og Johannes
Christensen, Holmsland. Parret
har børnene: Bruno, født den 3.3.-1960, Grethe, født den 22.-4.-1962, Bodil, født den 6.-2.-1966 og Erik, født den
14.-12.-1973. E.S.J. har været på Korint Landbrugsskole. Han overtog gården den
20.-11.-1958 fra Laurits Jensen.
Ejendomsskyld 900.000. Areal 44 ha., heraf 7 ha. plantage. Jorden er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1973, kostalden er ombygget til værksted i 1970, garage fra 1975
og lade 1972. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg og halmfyr.
Der drives maskinstation på ejendommen og der er 2 medhjælpere i skoven.

VELHUSTEDVEJ 43, "VELHU
STED", 6933 KIBÆK, tlf. 97191229.
JENS ANTON LARSEN, gårdejer,
født den 13.-4.-1928, søn af Pouline og Laurits Larsen, Vorgod,
gift den 25.-4.-1959 med Lilly
Ørskov Madsen, født den 2.-6.1936, datter af Marie og Ole
Madsen, Vorgod. Parret har bør
nene: Aase, født den 10.-7.-1960
og Karsten, født d. 5.-11.-1966.
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Ejendomsskyld 730.000. Areal 19 ha.
Stuehuset er opført 1955 og tilbygget og ombygget flere gange, kostalden fra 1955 er
ombygget til svinestald i 1985, svinestald 1970, lade 1959 og maskinhuse 1966 og
1971. Gården drives med en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Planteprodukti
onens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 markvandindsanlæg, korn
silo, varm lufts tørreri og fast brændselsfyr. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.

VESTERBJERGEVEJ 2, "HØJGAARD", VESTERBJERGE, 7280 SØNDER FELDING, tlf.
97-198144.
NIELS THYREGAARD KRISTENSEN, gårdejer, født den 12.-1.- 1912, søn af Gunda og
Lars Kristensen, Vesterhede, gift d. 29.-4.-1933 med Anna Frederikke Sørensen, hus
mor, født den 14.-1.-1913, datter af Johanne Marie og Søren Frederik Sørensen, Vejen.
Parret har børnene: Inger, født den 19.-6.-1933, Svend, født den 9.-7.-1934 og død den
12.-9.-1979, Grete, født den I.-2.-1936 og død den 5.-7.-1982, Villy, født den 1.-8.1937 og død den 18.-11.-1984, Erik, født den 10.-1.-1940 og Bent, født den 11.-6.1941. N.T.K. døde den 12.-6.-1989. Han overtog gården den 1.-4.-1942 fra Marinus
Kristensen.
Ejendomsskyld 600.000. Areal 20 ha., heraf 5 ha. hede og skov, der er frasolgt 12 ha.
Der er bortforpagtet 15 ha. til sønnen Erik.
Stuehuset er opført 1969, kostald 1959, garage 1989, desuden er der 1 maskinhus.

VESTERBJERGEVEJ 4, VESTER
BJERGE, 7280 SØNDER FEL
DING, tlf. 97-198180.
HAN JENSEN, husmand, født
den 29.-11.-1920, søn af Petrine
og Søren Jensen, Bjerre, gift den
4.-12.-1951 med Valborg Jensen,
født den 4.-7.-1930, datter af Ane og Jens Kristian Jensen,
Troldhede. Parret har børnene:
Knud Erik, født den 5.-6.-1952,
Margit, født den 25.-2.-1955,
Bodil, født den 23.-9.-1959 og Søren, født den 18.-2.-1964.
H.J. overtog gården den 1.-11.-1951 fra sine forældre Petrine og Søren Jensen, som
købte gården i 1907.
Ejendomsskyld 680.000. Areal 29 ha., der er frasolgt 2,5 ha. eng. Der er bortforpagtet
29 ha.
Stuehuset er opført 1870 og restaureret flere gange, kostald ombygget 1959, svine
stald opført 1927, hønsehus og garage 1957, lade ombygget til svinestald 1972 og ma
skinhus 1943. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri.
VESTERBJERGEVEJ 5, "EGE
BJERG", VESTERBJERGE, 7280
SØNDER FELDING, tlf. 97-198099.
JENS KRISTIAN ANDERSEN,
gårdejer, født den 11.-12.-1917,
søn af Berta og Ehlert Andersen,
Øster Lind, gift den 3.-4.-1947
med Johanne Marie Stensgaard,
født den 1.-12.-1923, datter af
Marie og Christian Nielsen, Snejbjerg. Parret har børnene: Birte,
født den 24.-7.-1947, Karen, født
den 26.-9.-1949, Inger, født den

30.-12.-1952 og Lena, født den 7.-6.-1957.
J.K.A. har været på Hammemrum Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-3.-1947
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fra Kristian Madsen. Gården var i sin tid fæstegård under "Møldrup Herregård".
Ejendomsskyld 760.000. Areal 44,6 ha., der er frasolgt 72 ha., til militæret, der er
tilplantet 10 ha. med juletræer. 20 ha. er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1940 og restaureret flere gange, kostald og lade opført 1955, des
uden er der maskinhus og gastæt silo. Planteproduktionens salgsafgrøder er juletræer.
Der er 1 traktor, markvandingsanlæg og træfyr. Gården drives uden fremmed arbejds
kraft.
VESTERBJERGEVEJ 7, "VESTERBJERGGAARD", VESTERBJERGE, 7280 SØNDER FELDING,
tlf. 97-198215.
PAUL PEDERSEN, landmand,
født den 7.-1.-1946, søn af Signe
og Aksel Pedersen, Bording, gift
den 16.-3.-1968 med Anne Grete
Dreier, driftsleder, født den 9.3.-1947, datter af dens Aage og
Asta Dreier, Snejbjerg. Parret
har børnene: Gunilla, født den
22.-11.-1977 og Jens Kristian, født den 5.-11.-1982.
A.G.P. har været på Fjordvang Landbrugsskole, hun har siden taget landbrugskurser i økonomi, planteavl og svineavl. P.P. er vurderingsinspektør ved DLR. Han har været på
Hammerum Landbrugsskole og er formand for Herningegnens Konsulentsammenslutning
og kredsformand for Grindsted Nord MD Food. Han overtog gården den 1.-2.-1972 fra
Laurits Lauritsen.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha., der er 2,5 ha. hedeareal
og 1 ha. beplantning. Der er forpagtet 25 ha.
Stuehuset er opført 1967 og restaureret og tilbygget 1982, avlsbygningerne er opført
efter brand i 1972/73, der blev bygget kostald, svinestald og lade. Kalvestald opført
1976, malkestald 1979, slagtesvinestald 1977, garagebygning 1978 og maskinhus 1975,
der er både indendørs- og udendørs køresilo samt foderhus og gylletank. Gården drives
med en kvægproduktion på 60 årskøer, 60 ungkøer og 30 slagtekalve af blandet race.
Desuden er der en slagtesvineproduktion på ca. 1.200 stk. årligt. Planteproduktionens
salgsafgrøder er ærter, raps og fabrikskartofler. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, 2
markvandingsanlæg, 1 minilæsser, 1 fodersilo, 1 plansilo, 1 kold lufts tørreri og au
tomatisk kraftfodertildeling samt vådfodringsanlæg til svinene. Der er en fast medhjæl
per og der bruges en del maskinstation.
VESTERBJERGEVEJ 9, VESTERBJERGE, 7280 SDR. FELDING,
tlf. 97-198278.
GUNNAR ØSTERGAARD MAD
SEN, gårdejer, født den 7.-9.1923, søn af Dagny og Peder 0stergaard Madsen, Nr. Vium, gift
d. 8.-11.-1947 med Johanne Niel
sen, født den 24.-7.-1923, datter
af Maren og Niels Kr. Vejen Ni
elsen, Vorgod. Parret har børne
ne: Herdis, født den 2.-2.-1949,
Niels Peder, født den 1.-11.-1951, Rita, født den 11.-10.-1955, Dagny, født den 27.11.-1957 og Bjarne, født den 5.-1.-1960.
G.Ø.M. overtog gården den 17.-3.-1951 fra Georg Hansen.
Ejendomsskyld 960.000. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1957, lade og svinestald 1977 og maskinhus 1965.
Gården drives med en kvægproduktion på 23 årskøer, 23 ungdyr og 14 slagtekalve af
racen SDM. Der er en slagtesvineproduktion på 250 stk. årligt. Der er 2 traktorer, 1
markvandinganlæg og plansilo. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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KARSTOFT", KARSTOFT, 6933
KIBÆK, tlf. 97-196178.
VICTOR HANSEN, gårdejer, født
den 21.-5.-1937, søn af Anne Ju
lie og Jens Hansen, Tøstrupgård,
gift den 8.-12.-1963 med Signe
Kathrine Kristensen, født den
4.-8.-1941, datter af Poula og
Arne Kristensen, Hjedding. Par
ret har børnene: Jens Verner,
født d. 28.-1.-1965, Henrik, født
den 26.-10.-1966, Hugo, født den 24.-4.-1968, Claus, født den 8.-10.-1970, Brian, født
den 22.-5.-1974 og Jakob, født den 16.-12.-1976.
S.K.K. har været på Oddense Husmandsskole. V.H. har været på Borris Landbrugsskole.
Han overtog gården den 1.-11.-1963 fra Hans Korshøj.
Ejendomsskyld 1.700.000. Areal 58 ha., heraf 5 ha. skov og 5 ha. marginaljord. Der er
forpagtet ca. 14 ha.
Stuehuset er opført 1912 og restaureret flere gange, kostald opført 1979, den gamle
kostald er ombygget til kalvestald, løsdriftsstald er opført 1979, desuden er der lade,
foderhus, gylletank og indendørs køresilo. Gården drives med en kvægprodutkion på 80
årskøer, 90 ungdyr og 40 slagtekalve af racen SDM. Der er 4 traktorer og markvan
dingsanlæg. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VESTERGÄRDSVEJ 10, "FUGLSIGGAARD", KARSTCFT, 6933
KIBÆK, tlf. 97-196014.
ERIK EG, landmand, født den
17.-7.-1940, søn af Jenny og Ak
sel Eg, Karstoft.
E.E. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han overtog går
den den 1.-7.-1975 fra sine for
ældre Jenny og Aksel Eg, nuvæ
rende ejer er 4. generation på
gården, som har været i slægtens
eje siden 1898.
Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 57 ha., heraf 5 ha. eng og mose.
Stuehuset er opført 1898 og restaureret flere gange, kostald opført 1900 og om- og
tilbygget flere gange, senest 1984, ungdyrstald opført 1976, svinestald ombygget til
kalvestald, lade opført 1965, maskinhus 1977 og foderhus 1988. Gården drives med en
kvægproduktion på 55 årskøer, 55 ungdyr og 30 slagtekalve af racerne SDM og RDM.
Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter og raps. Der er 3 traktorer, markvandings
anlæg, kornsilo og varm lufts tørreri. Der er en fast medhjælper på gården og der
bruges en del maskinstation.
VESTERGÅRDSVEJ 18, KARS
TOFT, 6933 KIBÆK, tlf. 97191612.
ANDERS PEDER EG, gårdejer,
født den 31.-5.-1931, søn af Ka
thrine og Søren Eg, Karstoft,
gift den 10.-4.-1952 med Gerda
Bertelsen, syerske, født den 8.9.-1932, datter af Magda og
Jens Bertelsen, Karstoft. Parret
har børnene: Ebbe, født den 14.5.-1952, Tove, født den 25.-4.1956 og Ketty, født den 16.-5.-1957.
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gede gården i 1927.
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Ejendomsskyld 740.000. Areal 29,4 ha.
Stuehuset er opført 1927 og restaureret flere gange, kostald opført 1926, lade 1929 og
maskinhus 1950. Gården drives med en slagtekalveproduktion på 50 stk. af blandet ra
ce, desuden produceres der 400 slagtesvin årligt. Der er 2 traktorer, plansilo og kold
lufts tørreri. Der bruges lidt maskinstation.
VISTELHØJVEJ 1, "KLITMOSE",
GEJLBJERG, 6933 KIBÆK, tlf.
97-196030.
PEDER SØRENSEN, gårdejer,
født den 12.-5.-1923, søn af Karo
line og Søren Sørensen, Ronnum,
gift den 3.-12.-1948 med Kirsten
Andersen, født den 17.-11.-1929,
datter af Anna og Mads Ander
sen, Karstoft. Parret har børne
ne: Vita, født den 5.-6.-1951 og
Anita, født den 1.-2.-1956.
K.A. døde den 5.-10.-1986. P.S. overtog gården den 1.-11.-1948 fra Egon Lysdal.
Areal 34 ha., heraf 4 ha. skov og 1 ha. eng.
Stuehuset er opført i 1933 og restaureret i 1975, kostald opført 1933 og tilbyyget
1957, en gammel lade er tillagt kostalden i 1957, lade opført 1957 og maskinhus 1981.
Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 30 ungdyr og 15 slagtekalve af
racen RDM. Der er 2 traktorer, der bruges en del maskinstation.

VISTELHØJVEJ 2-4, "GRØNDALS
LUND", GEJLBJERG, 6933 KIBÆK,
tlf. 97-196364.
NIELS CHRISTIAN NØRAGER,
gårdejer, født den 2.-1.-1946,
søn af Gudrun og Poul Nørager,
Ars, gift den 1.-11.-1968 med
Dagny Sørensen, guldsmed, født
den 13.-8.-1944, datter af Agnes
og Peter Sørensen, Sandvad. Par
ret har børnene: Dorte, født den
12.-6.-1969, Mette, født den 29.7.-1972 og Ann, født den 17.11.-1976.
N.C.N. har været på Hammerum
Landbrugsskole. Han blev besty
rer i 1971 og købte halvpart i gården i 1974 og resten købte han den 9.-6.-1983 fra
Jenny Cordes.
Ejendomsskyld 2.750.000. Areal 88 ha., heraf 5 ha. skov og lyng. Der er forpagtet 70
ha.
Stuehuset er opført 1973, kostald 1972, svinestalde 1959 og 1974, det sidste er ombyg
get til kartoffelhus. Roe og foderhus opført 1970, maskinhus 1980, der er udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægprodutkion på 80 årskøer, 115 ungdyr
og 40 slagtekalve af racen SDM, desuden er der 30 moderfår og 1 væder. Plantepro
duktionens salgsafgrøder er ærter, raps, frøgræs og fabrikskartofler. Der er 5 trak
torer, 1 mejetærsker, 4 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo og varm lufts tørreri. Der er en
fodermester og en fast medhjælper, som siden 1977 har været unge udlændinge, des
uden bruges der en del maskinstation.

VISTELHØJVEJ 6, "MOSELUND", GEJLBJERG, 6933 KIBÆK, tlf. 97-196245.
HENRY SØRENSEN, gårdejer, født den 10.-10.-1928, søn af Karen og Michael Søren
sen, Klovborg, gift den 25.-11.-1953 med Anna Ostersen, født den 10.-11.-1933, dat-
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ter af Elisabeth og Niels Oster
sen, Gejlbjerg. Parret har børne
ne: Jytte, født den 17.-6.-1954,
Lis, født den 30.-5.-1956 og Bjar
ne, født den 22.-4.-1967.
Henry Sørensen overtog gården
den 1.-4.-1955, fra sine sviger
forældre, Elisabeth og Niels Ostersen, nuværende ejer er 3. ge
neration på gården, som kom i fa
miliens eje i 1894.
Ejendomsskyld 1.200.000. Areal
65 ha., heraf 5 ha. skov og 8 ha.
hede og bakker.
Stuehuset er opført 1918 og gennemrestaureret flere gange, kostald opført 1928 og
tilbygget 1962, kartoffelhus opført 1978, lade 1928 og maskinhus 1981. Gården drives
med en kvægproduktion på 20 årskøer, 25 ungdyr, 12 slagtekalve af racen Jersey. Plan
teproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps, korn og kartofler. Der er 4 traktorer, 1
mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo, 1 varm lufts tørreri og halmfyr. Der er
en fast medhjælper og der bruges lidt maskinstation.
VISTELHØJVEJ 8, "VESTENHOLT"
6933 KIBÆK, tlf. 97-196094.
MARINUS VESTERGÅRD SØREN
SEN, gårdejer, født den 13.-10.1933, søn af Marie og Kristian
Vestergård Sørensen, Gejlbjerg,
gift den 15.-10.-1983 med Rig
mor Pedersen, sygehjælper, født
den 29.-3.-1928, datter af Marie
og Laurits Pedersen, Lærkenborg. Parret har børnene: Bo,
født den 7.-3.-1954 og Ulla, født
den 3.- 11.-1957.
M.W.S. har været på Ribe Kjærgaard Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.3.-1971, fra sine forældre, Maria og Kristian V. Sørensen, nuværende ejer er 3. gene
ration på gården.
Ejendomsskyld 870.000. Areal 38,6 ha., heraf 12 ha. skov, hede og mose.
Stuehuset er opført 1932, kostald er moderniseret 1978, sostald opført 1971, lade 1963
og maskinhus 1968. Gården drives med en kvægproduktion på 26 årskøer, 26 ungdyr og
13 slagtekalve af racerne RDM og Jersey. Svineproduktionen er på 12 årssøer og der
produceres ca. 240 slagtesvin. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg, 1 plansilo og
varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
VISTELHØJVEJ 10, "NR. MELDBO", GEJLBJERG, 6933 KIBÆK,
tlf. 97-196242.
KERNER HANSEN, gårdejer,
født den 17.-9.-1938, søn af Jen
ny og Kristian Hansen, Gejlbjerg,
gift den 27.-7.-1963 med Vanda
Møller, født den 24.-7.-1940, dat
ter af Nina og Hermann Møller,
Sdr. Felding. Parret har børnene:
Orla, født den 27.-11.-1966, Hei
di, født den 1.-8.-1969, Torben,

født den 5.-9.-1971 og Solvejg, født den 28.-9.-1972.
K.H. overtog gården den 11.-6.-1963, fra sine forældre, Jenny cg Kristian Hansen, som
købte gården i 1949.
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Ejendomsskyld 700.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 1 ha., der er 3 ha. beplantet areal.
Stuehuset er opført efter en brand i 1939, og er restaureret flere gange, kostald op
ført 1925 og tilbygget og moderniseret 1972 og 1977, lade opført 1930 og maskinhus
1989. Gården drives med en kvægproduktion på 30 årskøer, 40 ungdyr og 15 slagtekalve af racen Jersey. Planteprodutkionens salgsafgrøde er korn. Der er 3 traktorer,
markvandingsanlæg, tårnsilo og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af
markarbejdet.
VORGODVEJ 6, OLLING, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191349.
VAGN KLEMMENSEN, gårdejer, født den 28.-5.-1937, søn af Dagny og Hans Peder
Klemmensen, Skjern, gift den 9.-4.-1960 med Birthe Vendelbo Pedersen, født den
17.-8.-1936, datter af Katrine og Anders Vendelbo Pedersen, Skjern. Parret har børne
ne: Hanne, født den 16.-2.-1961, Jørn, født den 3.-12.-1962, Erling, født den 26.-4.1966 og Lenette, født den 7.-12.-1972.
V.K. har været på Hammerum Landbrugsskole. Han overtog gården den 8.-2.-1960 fra
Egon Jakobsen.
Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 17 ha.
Stuehuset er opført 1923 og er siden gennemrestaureret og tilbygget, kostald opført
1959 og siden udvidet, lade samme år, maskinhus opført 1974 og foderhus 1988, der er
gylletank. Gården drives med kvægproduktion på 36 årskøer, 36 ungdyr og 18 slagtekalve af racen SDM. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 markvandingsanlæg, 1 tårnsilo
og varm lufts tørreri. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.

VORGODVEJ 7, "AGEFELDTGÅRD", OLLING, 6933 KIBÆK,
tlf. 97-191348.
GUNNAR VINGTOFT, gårdejer,
født den 29.-5.-1926, søn af Sid
sel Marie og Laurits Vingtoft,
Aulum, gift den 24.-9.-1952 med
Karen Marie Nielsen, født den
9.-1.-1930, datter af Marie og
Mads Christian Nielsen, Hørdum.
Parret har børnene: Rita, født
den 21.-8.-1953, Svend, født den
15.-3.-1955, Per, født den 27.9.-1960 og Egon, født den 6.-2.1966.
G.V. overtog gården den 1.-10.-1952 fra Kristian Vestergård.
Ejendomsskyld 860.000. Areal 30,4 ha., heraf 1 ha. skov.
Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret flere gange, kostalden er tilbygget og
restaureret 1954, maskinhusene er fra 1954 og 1977, desuden er der en lade. Gården
drives med en slagtesvineproduktion på 225 stk. årligt. Planterproduktionens salgsaf
grøder er raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 tårnsilo, varm lufts
tørreri og anparter i Rishøj Vindmøllelaug. Maskinstation bruges til en del af markar
bejdet.

VORGODVEJ 13, "GRAADAHL",
OLLING, 6933 KIBÆK, tlf. 97191465.
JENS NYBOE KARSTENSEN,
gårdejer, født den 12.-9.-1945,
søn af Dorthea og Jens Peder
Karstensen, Finderup, gift den
17.-11.- 1973 med Rita Christen
sen, sygehjælper, født d. 31.-3.1951, datter af Katrine og Kristi
an Lykke Christensen, Hunborg.
Parret har børnene: Peter, født
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J.N.K. har været pä Hammerum Landbrugsskole. Han er medlem af bestyrelsen for
R.G.K. og overtog gården den 1.-6.-1974 fra Kurt Nielsen.
Areal 42,8 ha., heraf tilkøbt 16 ha. Der er forpagtet 6 ha.
Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret 1976, kostald opført 1966 og tilbygget
1977, spaltestald opført 1986, lade 1959, maskinhus 1978, og desuden er der udendørs
køresilo og gylletank. Gården drives med en kvægproduktion på 60 årskøer, 70 ungdyr
og 30 slagtekalve af racen RDM, besætningen er en RDM avlsbesætning, og der sælges
en del avlstyre til ind- og udland. Der er 3 traktorer, 1 markvandingsanlæg og anpar
ter i Rishøj Vindmøllelaug. Der er en medhjælper og der bruges en del maskinstation.
ØSTER HEDEGÅRDSVEJ 1, 6933
KIBÆK, tlf. 97-191708.
HENNING KRISTENSEN, land
mand, født den 21.-3.-1948, søn
af Asta og Peder Kristensen,
Vorgod, gift den 19.-9.-1987 med
Bodil Hedegaard Sørensen, syge
plejerske, født den 7.-9.-1951,
datter af Eva og Niels Hedegaard
Sørensen, Kibæk. Parret har søn
nen: Niels-Peder, født den 12.9.-1988.
H.K. overtog gården den 1.-6.-1988, fra sine svigerforældre, Eva og Niels Hedegaard
Sørensen, nuværende ejer er 3. generation på gården, som har været i familiens eje
siden 1898.
Ejendomsskyld 700.000. Areal 12 ha., heraf 0,5 ha. eng.
Stuehuset er opført 1950 og restaureret flere gange, senest i 1990, kostalden er opført
1931 og tilbygget 1962, hønseshus opført 1958, værksted og staklade ombygget til ma
skinhus i 1989, lade opført 1931 og maskinhus 1977, der er udendørs køresilo. Gårdens
besætning er på 2 årskøer, ungkøer og 35 slagtekalve af blandet race. Der er en slagtesvineproduktion på 125 stk. og der er 4 geder. Planteproduktionens salgsafgrøder er
korn, roer og græs. Maskinstation drives fra ejendommen og maskinparken består af 5
traktorer, gyllevogn, møgspreder, roeoptager med tank samt andre nødvendige maski
ner. Der er plansilo og kold lufts tørreri.

ØSTER HEDEGÅRDSVEJ 2, 6933 KIBÆK, tlf. 97-191136.
OLE CHRISTIAN MADSEN, landmand, født den 24.-5.-1931, søn af Kirstine og Mads
Chr. Madsen, Kibæk, gift den 26.-11.-1963 med Mary Frølund Jensen, født den 2.7.-1940, datter af Helga og Johannes Jensen, Kibæk. Parret har børnene: Torben, født
den 2.-10.-1964 og Tina, født den 15.-5.-1969.
O.C.M. har været på Haslev Landbrugsskole. Han overtog gården den 1.-11.-1960, fra
sine forældre, Kristine og Mads Chr. Madsen, som købte gården i 1946.
Ejendomsskyld 1.050.000. Areal 20 ha. Der er forpagtet 5 ha.
Stuehuset er opført 1928 og gennemrestaureret flere gange, kostald ombygget til svinestald i 1985, farrestald opført 1974, laden er delvis ombygget til svinestald i 1970 og
maskinhuset er fra 1976. Gården drives med en svineproduktion på 40 årssøer, der pro
duceres ca. 800 slagtesvin årligt. Planteproduktionens salgsafgrøder er ærter, raps og
korn. Der er 2 traktorer, 1 markvandingsanlæg og halmfyr. Maskinstation bruges til
høst.
ØSTER HEDEGÅRDSVEJ 3, "LILLE HEDEGÅRD", 6933 KIBÆK, tlf. 97-191740.
SVEND AAGE LARSEN, land- mand, født den 10.-6.-1920, søn af Maren og Lars
Peder Chr. Larsen, Oiling, gift den 16.11.-1957 med Anna Gunhild Nielsen, født den
19.-2.-1926, datter af Sørine og Søren Nielsen, Oiling. Parret har datteren Lene, født
den 12.- 12.-1958.
S.AA.L. har været ansat på Assing Mejeri. Han overtog gården den 3.-12.-1953 fra
Anna Knudsen.
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er 560.000. Areal 4,2 ha. Oorden
er bortforpagtet.
Stuehuset er opført 1909 og gen
nemrestaureret og tilbygget se
nest 1971, laden er lagt til ko
stalden i 1959, desuden er der ga
rage, fyrrum, lade og maskinhus.
Der er et combi-fyr.

ØSTER HEDEGÅRDSVE3 4, "0STER HEDEGÅRD", 6933 KI
BÆK, tlf. 97-191298.
ERLING SØRENSEN, gårdejer,
født den 13.-9.-1936, søn af Kir
stine og Thomas Sørensen, Vide
bæk, gift den 7.-5.-1966 med Eva Oohansen, syerske, født den
10.-5.-1946, datter af Maren og
Peder Oohansen, Skibbil. Parret
har børnene: Lone, født den 25.6.-2967 og Dorte, født den 23.11.-1969. E.S. overtog gården den 1.-4.-1967 fra Dynes Oespersen.
Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 27 ha., der er forpagtet 12 ha.
Stuehuset er opført i 1907 og gennemrestaureret og tilbygget flere gange, kostald er
ombygget 1969 og ombygget til svinestald 1978, svinestalden er indrettet til goldsostald i 1979, lade og slagtesvinestald opført 1986, staklade ombygget til kornsiloer,
lade ombygget til svinestald i 1976, og samme år blev der bygget maskinhus. Køresilo
er ombygget til udleveringsrum i 1983 og der er gylletank. Gården drives med en svi
neproduktion på 73 årssøer og der produceres ca. 1.200 slagtesvin årligt. Planteproduk
tionens salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1
tårnsilo, varm lufts tørreri og halmfyr. Gården drives uden fremmed arbejdskraft.
ØSTER HEDEGÅRDSVEJ 6,
"STORMLY", MOESGÅRD, 6933
KIBÆK, tlf. 97-191140.
BENT KRISTENSEN, gårdejer,
født den 3.-8.-1940, søn af Karo
line og Henrik Kristensen, Ansa
ger, gift den 1.-12.-1962 med In
ger Knudsen, født den 26.-10.1941, datte af Katrine og Emil
Knudsen, Moesgård. Parret har
børnene: Emil, født den 25.-7.1963, Erik, født den 21.-9.-1966
og Gerda, født den 9.-8.-1971.
B.K. overtog gården den 1.-11.-1962, fra sin svigermor, Katrine Knudsen, hvis foræl
dre købte gården i 1934, nuværende ejer er 3. generation på gården.
Ejendomsskyld 950.000. Areal 17,5 ha.
Stuehuset er opført 1976, kostaldene er om- og tilbygget flere gange, senest i 1974,
samme år blev der bygget maskinhus, svinestald og garage er opført 1972, der er fo
derhus. Gården drives med en kvægproduktion på 21 årskøer, 23 ungdyr af racen SDM,
desuden er der en slagtesvineproduktion på 400 stk. årligt. Der er 2 traktorer og 2
fodersiloer. Maskinstation bruges til en del af markarbejdet.
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EGVAD KOMMUNE.
Andrupsvej
Anderbjergevej
Bandsbølvej
Barslundvej
Bavnegårdsvej
Bindesbølvej
Bisgårdsvej
Bjerregårdsvej
Blåkildevej
Borbjergvej
Bredgade
Brosbølvej
Bundsgårdvej
Bøelvej
Dyrvigvej
Egvad Kirkevej
Egvadvej
Enggårdsvej
Fladhøjvej
Foersumvej
Galgebjergvej
Gammelagervej
Gejlgårdsvej
GI. Borrisvej
GI. Botoftevej
GI. Houmvej
GI. Skolevej
Glibstrupvej
Gi. Skuldbølvej
Grimlundvej
Grønsigvej
Gråhedevej
Gundesbølhedevej
Gundesbølvej
Hedegårdsvej
Henningsgårdsvej
Herningvej
Houmvej
Hulmosevej
Hulstedvej
Hærmandsgårdevej
Høglundvej
Højbovej
Hårkjærvej
Kildegårdsvej
Kirkehøjvej
Knaplundvej
Knudevej
Kærhusvej
Kærvej
Langagervej
Loustrupvej
Lundgårdsvej
Lydumvej
Lynevej
Lynggårdsvej

5 - 6
6 - 8
9-10
11 - 12
1212- 13
1313- 14
14- 15
1515115- 17
1717- 18
18- 19
1919- 21
21 - 22
22- 24
2424- 25
25- 27
27- 28
28- 29
29- 30
303030- 31
31 - 32
32- 33
33- 34
34- 37
37- 38
38- 41
41 - 42
4242- 43
43- 44
44- 45
45- 46
4646- 47
4747- 48
48- 49
49- 52
52- 53
53- 54
54555555- 56
56- 57
57- 59
59- 60
60- 61

Magårdevej
Mosegårdsvej
Mærskhusvej
Mærskvej
Møgelgårdvej
Møgelmosevej
Nedergårdvej
Nordenåvej
Nordre Skavenvej
Nr. Lydumvej
Nærildvej
Nørhedevej
Nørholmvej
Nørremarksvej
Oblingvej
Odderupvej
Præstbrovej
Puglundvej
Påbøl Plantagevej
Påbølvej
Rabækvej
Rosendalsvej
Saffelvej
Sdr. Østerbyvej
Skavenvej
Skodsbølvej
Skuldbølvej
Skærbækvej
Stenbjergvej
Stensagervej
Stoustrup Engvej
Stoustruphedevej
Stoustrupvej
Strellevej
Strømmesbølvej
Sønderbyvej
Sønderdigervej
Tanholmvej
Tarmvej
Teglgårdsvej
Teglværksvej
Tinghedevej
Tinghøjvej
Toftegårdsvej
Toftumvej
Torsbækvej
Tranekjærvej
Tøstrupvej
Ulbækvej
Vallund Hedevej
Vardevej
Varisbølvej
Vejlevej
Vejrupsøvej
Vesterbyvej
Vester Grenevej

61 61- 63
6363- 65
6565- 66
66- 67
676767- 68
6868- 72
72- 73
7373- 76
76- 78
7878- 79
79- 80
8081 - 82
82- 84
848484- 86
86- 87
87- 89
8989- 91
91 91 - 92
929292- 93
93- 94
95- 96
96- 97
9798- 101
101- 102
102- 103
103- 105
105- 107
108108108- 110
110- 111
111- 113
113- 114
114- 115
115-116
116-117
117- 122
122- 125
125126- 127

-669Vester Vejrupvej
Vestre Kyvlingvej
Vindingvej
Tittarpvej
Viumgårdsvej
Ølgodvej
Ørbækvej
Østerbyvej
Østerbækvej
Østergårdevej
Øster Hedevej
Østermarksvej
Øster Vejrupvej
Østre Kyvlingvej

127
127- 128
128- 129
129- 130
BO
BO- 131
131- 134
134- 135
135- 136
136- 139
139- 141
141- 142
142-144
144-

-670Register for
HOLMSLAND KOMMUNE.

Baggersvej
Bandsbyvej
Esbovej
Gadegårdsvej
Holmsland Klitvej
Houvig Klitvej
Ouelsgårdsvej
N. 3. Fjordsvej
Nyropsvej
Nørbyvej
Røjklitvej
Strædevej
Søgårdevej
Sønderbyvej
Sønder Klitvej
Søndervig Landevej
Søtangevej
Tambjergvej
Toftvej
Tueshøj

145-146
146- 150
150150- 151
151- 153
153- 155
155155- 156
156- 158
158- 161
161- 166
166- 167
167- 168
168- 172
172- 174
174- 177
177177- 178
178- 179
179- 181

-671Register for
RINGKØBING KOMMUNE.

Adelvej
Agersbækvej
Andbækvej
Astrupvej
Attenagrevej
Bakvej
Birkkjærvej
Bjergvej
Bjerregårdvej
Barkvej
Brinkvej
Byvejen
Bækbovej
Dalkjærvej
Engholmvej
Fjordsiden
Flytkær
Faarborgvej
Gammelbyvej
Gejlvej
GI. Landevej
Grimstrupvej
Grønbjergvej
Halkærvej
Heager Engvej
Heagervej
Hebolgårde
Hedevej
Heebro
Herningvej
Hjortmosevej
Holmager
Holmgårde
Holstebrovej
Hoverdalvej
Hovergårdevej
Hovervej
Hugvej
Husby Klitvej
Hvingelvej
Hykkelbjergvej
Høbrovej
I. C. Christensens Vej
3. Bjerg-Thomsensvej
Karsbækvej
Kilevej
Kirkegade
Klausievej
Klitmosevej
Korsvad
Koustrupvej
Kronhedevej
Kærbyvej
Kæret
Kærhusvej
Kaaesvej

183185188188189192194194194196198199199200200200201202204207207207207209209211212213213215219220222223230231232237238239244245248250251254255256257257257257260261263264-

185
188
189
192
194
196
198
199
200

201
202
204
206

209

211
212
213
215
219
220
222
223
230
231
232
237
239
244
245
248
250
251
254
255
256
257

260
261
263
264

Lambækvej
Langerdalvej
Lergravvej
Lervangvej
Lilkjærvej
Lille Ulf Kærvej
Lindholmvej
Lybækvej
Lyngsmosevej
Mejlbyvej
Muldbjerg Byvej
Mælkevejen
Møllebakken
Møllebyvej
Ndr. Ringvej
Nobjergvej
Novej
Nygårdsvej
Nymøllevej
Nørbyvej
Nørre Espvej
Nørremarksvej
Oksfeldvej
Opstrupvej
Præstevej
Refstrup
Rejkjærvej
Rindumvej
Rødebro
Røgindvej
Sdr. Lemvej
Sigvej
Skelmosevej
Skovbrynet
Skraldhedevej
Stadilvej
Stadiløvej
Stampevej
Stauningvej
Store Kjærgårdsvej
Svingelvej
Søgårdvej
Sønderland
Søruphusvej
Sørupvej
Tarpgårdevej
Tarpvej
Tim Kirkevej
Torstedvej
Tranmose
Trehedevej
Tændpibevej
Vadhovedvej
Vandmøllevej
Vastrupvej
Vedersø Klitvej

264268269270272274275276278280282283283283285287288294296297298302302304304306309310311312314315315317318319326329331331332333334335335335337340344351351353353354355355-
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269
270
272
274
275
276
278
280
282
283
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287
288
294
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297
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302
303
306
309
310
311
312
314
317

319
326
329
331
332
333
334
335
337
340
344
351

353
354

-672Vennervej
Vesterby
Vesterhavsvej
Vesterhede
Vestervej
Vesttarpvej
Voldbjergvej
Ølstrupvej
Østerbyvej
Øster Lemvej
Arbjergvej
Avej

355361362365365366367368377379384384-

361
362
365

366
367
368
377
379
384
385
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SKJERN KOMMUNE.
Adelvej
Ahlervej
Andbækvej
Andrup Engvej
Arnborgvej
Astrupvej
Borriskrogvej
Borrisvej
Bousøvej
Bratbjergvej
Brunbjergvej
Bundsbækvej
Bøllinglidevej
Bøllingvej
Clausagervej
Damslundvej
Debelmosevej
Dejbjergvej
Egerisvej
Egernvej
Ejsdal
Ejstrupvej
Engvandvej
Fasterkærvej
Fasterlundvej
Feldsingvej
Fiskbækvej
Flodgårdsvej
Fyrstenborgvej
Fårborgvej
Gadegårdvej
Ganervej
Gestengen
GI. Dejbjergvej
GI. Hanningvej
Granlyvej
Grenevej
Gribsvej
Grønborgvej
Grøndal
Gåsdalvej
Hannerupvej
Hanninggårdvej
Hedebyvej
Herborgvej
Hestkærvej
Hjoptarpvej
Hjorthusvej
Holkvej
Holstebrovej
Horsmosen
Hostedhøj
Hvirvelgårdvej
Højagervej
Højbjergvej
Højbo

387391392392392397400400405406407407408409410411411412415421 422422423423426428430430431432433434435435436437437438439439441444446446447449450453453454458459461463463463-

391
392
397
400

405
406
407

409
410
411
412
415
421

423
426
428
430
432
433
434
435

436
437
438
439

441
444
445
447
449
450
453
454
458
459
461
463
464

Højbyvej
Højgårdvej
Hølletvej
Kastbjergvej
Kildevej
Kirkebakken
Kirkebyvej
Kjelstrupvej
Klokmosevej
Knudgårdevej
Kongsholmvej
Kvembjergevej
Kærgårdvej
Langtingvej
Langkærvej
Lemvej
Letagervej
Lindvigvej
Lisenborgvej
Lille Skindbjergvej
Lodalvej
Lundgårdvej
Lyagervej
Lyngvejen
Længstedal
Lønborgvej
Mejlbyvej
Nr. Vognbjergvej
Nystedvej
Nørrelundvej
Præstevejen
Ragedal
Ringkøbingvej
Rishøj
Roderdal
Sdr. Vognbjergvej
Skovdalvej
Skovvejen
Skrebsgårdvej
Skyggehusvej
Skårupvej
Slumstrupvej
Solvangvej
Stauningvej
Stensbovej
Stensigvej
Stensædevej
Sæddinghedevej
Sæddingvej
Søgårdvej
Sønderbykærvej
Sønderbyvej
Sønderskovvej
Søvejen
Teglbakken
Terningvej
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466
468
469

471
472
473
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520
521
522
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530
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Toftevej
Toldhusvej
Tylvadvej
Uglbjergvej
Ulfkærvej
Vendelbovej
Vesteragervej
Vestergade
Vestergårdvej
V. Finderupvej
Videbækvej
Vigvej
V. Marupvej
Votkærvej
0. Finderupvej
0. Marupvej
0. Smedegärdvej
Østerbyvej
Østermarkvej
Äglimt
Änumvej
Ärupvej
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549
550
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552
555
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ÄSKOV KOMMUNE.

Agersigvej
Albækhedevej
Alkhøjvej
Arnborgvej
Assingvej
Barslundvej
Birkebyvej
Birkemosevej
Bjørnkærvej
Bjørslevvej
Blåhøjvej
Blåkærvej
Bukkærvej
Bæktoftvej
Clasonsborgvej
Dalgasvej
Døvlingvej
Engebækvej
Fjelstervangvej
Fjelstrupvej
Gammelmarksvej
Gejlbjergvej
Guldbjergvej
Hedebyvej
Hvedde Mosevej
Hveddevej
Højgårdsvej
Ilderhedevej
Kirkegårdevej
Kirsdalvej
Klinkegårdsvej
Kaerhedevej
Lyngholmvej
Mindsvej
Mosegårdsvej
Neder Agersigvej
Neder Bukkjærvej
Nr. Grenevej
Nr. Karstoftvej
Nygårdsvej
Odinsgårdsvej
Ollinghedevej
Ollingvej
Over Silstrupvej
Overtarpvej
Pårupvej
Ronnumvej
Rævehøjvej
Sandetvej
Sdr. Grenevej
Sdr. Hveddevej
Sdr. Ommevej
Silstrupvej
Skarrild Overbyvej
Skjernvej
Skovbjergvej
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558
561
562
565
567
570
571
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575
578
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591
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596
598
599
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601
602
603
605
606
607
608
609
611
612
616
618
620
624
625
627
628
629
633
634

Skovsborgvej
Skovvejen
Solhjemvej
Sønderbyvej
Sønderkærvej
Tarpvej
Timlundvej
Troldhedevej
Vardevej
Vejelsigvej
Vejlgårdvej
Velhustedvej
Vesterbjergevej
Vestergårdsvej
Vistelhøjvej
Vorgodvej
Øster Hedegårdsvej
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657- 660
660- 661
662- 663
663- 665
665- 666
666- 667

-676FOTOS TIL EGVAD KOMMUNE,
indgået efter redaktionens slutning.
BLÄKILDEVE3 4. "HUSTEDGAARD", KYVLING, 6880 TARM.
PER TØLBØL SKOVSTED, omta
les side 14.

EGVADVEO 15, "NYGÅRD", FOERSUM, 6880 TARM.
PER BONDE, omtales side 20.

