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HANSTHOLM KOMMUNE

"AMSTEDBRO". GDR. ERIK BRIX ANDERSEN, Amstedbrovej 3, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991137, født d. 1.-9.-1928, søn af Johannes Andersen.E.B.A. har været i bestyrelsen for gymnastikforeningen, formand for Det konservative Folkepartis vælgerforening i Tømmerby-Lild i en årrække. Han overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Thomas P. Madsen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 48 ha.Stuehuset er opført i 1892, svinestald i 1942 kostald 1960, lade og maskinhus 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 65 stk. malkekvæg + opdræt af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, gylletank, kornsilo og korntørreri. Der er ansat 1 fodermester.
"NYGÅRD". GDR. EJNER JENSEN, Amstedbrovej 7, Lund, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991269, født d. 2.-12.-1903, søn af Christian Jensen, gift med Carla Jensen, født d. 26.-9.-1906, datter af Carl Madsen, Klim.E.J. overtog gården d. 1.-10.-1931.Matr. nr. 4d. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 153.000. Areal 20,2 ha.Bygningerne er opført 1931. Der findes 2 traktorer og kornopbevaring i laden.I øjeblikket er jorden forpagtet ud til en datter og svigersøn.

"LUNDEGÅRD". GDR. KRISTIAN BLIKSTED SKADHAUGE, Amstedbrovej 18, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991162, født d. 26.-3.-1907, søn af Lars Skadhauge, gift med Marianne Skadhauge, født d. 17.-6.- 1904, død 1975, datter af Carl Madsen, Klim.K.B.S. er i bestyrelsen for Venstre i Liid, samt bestyrelsesmedlem for hesteforsik- ring.Gården har været en slægtsgård siden 1870, K.B.S. overtog den d. 1.-10.-1928fra forældrene. Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 750.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1911, stald, maskinhus og hønsehus 1952 og lade 1954. Salgsafgrøder er byg og halm. Der findes 1 traktor. En søn har 10-12 ungkreaturer på græs på ejendommens jorde.
"NØRKLITGÅRD". GDR. ANDERS CHRISTENSEN, Baggeskjær 6, Nørklit, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991153, født d. 2.-7.-1931, søn af gdr. Jens Christensen, Klim, gift med Kirstine Pedersen, født d. 17.-9.-1934, datter af landm. Frans Pedersen, Hanbjerg.K.P. er hjemmehjælper i Bjerget og Lildstrand. A.C. overtog gården d. 1.-12.-1966 fra faderen.
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Nørklitgård. Matr. nr. 57a. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 235.000. Areal 42 ha., derudover er 12 ha. i forpagtning. 1 ha. er skov og 5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1821, lade 1821, stald 1961 og tilbygget 1976, maskinhus opført 1973 og lade 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 malkekøer + opdræt, ialt 100 dyr, hvoraf de 20 stk. opfedes pr. år. Planteavlen består af korn og græs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg og plansilo til korn.10 ha. er drænet i årene 1978-1980 med automatisk pumpestation.

LANDM. ARNOLD VERNER JENSEN, Bjerrevej 10, Bjerre, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965281, født d. 10.-8.-1937, søn af Johannes Jensen, Nors, gift med Kamma Gregersen, født d. 28.-9.-1939, datter af landm. Sigfred Gregersen, Tved.A.V.J. overtog gården d. 1.-10.-1964 fra landm. Peter Søe.Matr. nr. 4a. Areal 43,8 ha., deraf tilkøbt 18,4 ha. i 1971. V2 ha. er skov og 6 ha. er eng.Stuehuset er opført 1864, stald og lade 1971 efter brand. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 55 malkekøer + opdræt, hvoraf ca. 30 fedes op, racerne er Jersey og SDM. Der findes 2 traktorer og gylletank. Der er ansat 1 medhjælper.
"BAUN". Bjerrevej 37, GDR. ANNE GRETHE KJÆRGAARD, Bjerrevej 37, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965102.A.G.K. overtog gården i 1969 fra Kristian Marius Jensen.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 600.000.Grundskyld 207.000. Areal 33 ha.Stuehuset er opført 1879, stald og lade 1936 efter brand. Gården drives sammen med "Tousgård", Hjardemålvej 45, Bjerre, og "Kragholm", Bjerrevej 37.

"KRAGHOLM". GDR. ANNE GRETHE KJÆRGAARD, Bjerrevej 37, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965102.A.G.K. overtog gården d. 1.-5.-1985 fra Kreditforeningen i Herning.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 430.300. Areal 34 ha.Stuehuset er opført 1934, kostald 1956 og svinestald 1979. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 500 fedesvin af racen LY.



Gärden "Kragholm" drives i samdrift med "Baun", Bjerrevej 37, og "Tousgård", Hjardemälvej 45, Bjerre.
"BLOUSGÅRD". GDR. JAKOB JØRGENSEN PEDERSEN, Blovsgärdsvej 12, Hjardemäl, 7741 Frøstrup, tlf. 07-995056, født d. 15.-3.-1898, søn af landm. Jens Peter Pedersen, gift med Martha Margrethe Nesgaard, født d. 27.-6.-1902, datter af landm. Jens Nesgaard.J.J.P. overtog gärden fra faderen.Matr. nr. 12e. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 208.400. Areal 52,1 ha., deraf 18 ha. vedvarende græs.Stuehuset er opført 1860, stald og lade 1860, svinehus 1918 og garage 1960. Gärden bliver drevet med en kvægbesætning på 10 malkekøer + opdræt. Planteavlen består af korn og græs. Der findes 1 traktor og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDM. MARIUS KRISTIAN JAKOBSEN, Borupvej 8, Ræhr, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965085, født d. 10.-5.-1927, søn af husm. Jens Kr. Jakobsen, Grejs Østermark v. Vejle, gift med Inga Hundalh Jensen, født d. 4.-3.-1929, datter af husm. Jens Hundalh Jensen.M.K.J. er landpostbud. Han overtog gården d. 12.-4.-1951 fra Chr. Peter Madsen.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 115.400. Areal 28,5 ha., derudover er 12 ha. i forpagtning. 4 ha. er vedvarende græs.Stuehuset er opført 1894 og ombygget 1968, stald opført 1963/64 og ny lade 1984. Gården bliver drevet med en besætning på 7 stk. fedekvæg og 15 fedesvin af racen LY. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor og plantørreri til korn.

"ØSTERGÅRD". GDR. THOMAS CHRISTIAN PEDERSEN, Borupvej 21, Sårup, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965015, født d. 19.-5.-1939, søn af gdr. Peder Chr. Thomsen Pedersen, Østergård Sårup, gift med Esther Elfrida Sørensen, født d. 16.-3.-1943, datter af gdr. Johannes Sørensen, Skyum. •T.C.P. er ansat ved Tåbel og Co. i Hanstholm. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra Alfrida Pedersen.Matr. nr. 5a 6a m.fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 236.200. Areal 32 ha., derudover er 3,6 ha. i forpagtning. 3 ha. er skov og 4,8 ha. eng. Stuehuset er opført 1912, tilbygget og restaureret 1975, stald og lade omforandret 1967 og nyt maskinhus opført 1977. Gården bliver drevet med en fede- svineproduktion på 500 stk. pr. år. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
"BROTBJERGGÅRD". GDR. KURT HYLDGAARD ODDERSHEDE, Bygmarken 76, 7730 Hanstholm, tlf. 07-962128, født d. 23.-7.-1952, søn af gdr. Marius Oddershede.K.H.O. er mekaniker i Hanstholm. Han er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1947. Han overtog halvpart i gården d. 1.-9.-1985.



"DIGEGÅRDEN". GDR. HENRY EMIL CHRISTENSEN, Febberstedvej 15, Ræhr, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965129, født d. 5.-6.-1944, søn af gdr. Robert Christensen, Tvorup, gift med Kirsten Boisen, født d. 31.-5.-1946, datter af Chr. Boisen, Skrydstrup.H.E.C. overtog gärden d. 10.-8.-1968 fra Johannes Jeppesen.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 407.400. Areal 81 ha., deraf tilkøbt 27 ha. Derudover er 70 
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ha. i forpagtning. 2 ha. er skov og 35 ha.er eng.Stuehuset er ca. 100 år gammelt og restaureret i årene 1975-1987, gi. kostald opført 1954, maskinhus 1972, ny kostald 1975, lade og ungdyrstald 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 60 malkekøer + opdræt af racen SDM, hvoraf der opfedes ca. 50 tyre om året, samt der leveres ca. 100 fedesvin om året. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo med tørreri til korn og varmegenvindingsanlæg fra mælkekøler. Der er ansat 1 medhjælper.
LÆRER OG LANDM. JENS HALD, Fjordvej 15, Kærupholme, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991352, født d. 28.-5.-1949, søn af Jørgen Hald, Hou, gift med gdr. og lærer Ellen-Marie Hald, født d. 25.-6.-1947, datter af Kaja Grønkjær Nielsen, Hillerslev.Ægteparret er begge lærer på Hanstholm Skole. De overtog gården d. 1.-4.-1973 fra Ella og Peder Bak, Frøstrup.Matr. nr. 3g 8c. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 65.100. Areal 14,3 ha., heraf tilkøbt 4,4 ha.Stuehuset er opført 1965 og løbende moderniseret med tilbygning i 1986, staldlænger og lade opført 1880 og restaureret de seneste år og maskinhus opført 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 5 køer + opdræt, samt lidt får + opdræt og 2 heste. Salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer og kornsilo med tørringsmuligheder.Ægteparret har anlagt naturpleje med vildænder o.s.v.

"NYGÅRD". GDR. FREDE GULDHAMMER FUGLSANG, Fyrvej 2, Nytorp, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965319, født d. 27.-9.- 1938, søn af landm. Hans Chr. Fuglsang, Tømmerby, gift med Lilli Larsen Nes- gaard, født d. -21.-2.-1942, datter af landm. Niels Micael Nesgaard, GI. Skovsted.F.G.F. overtog gården d. 10.-6.-1982 fra D.L.R.Matr. nr. 42a m. fl. Ejendomsskyld2.000.000. Grundskyld 211.000. Areal 22,4 ha., derudover er 30 ha. i forpagtning. 20 ha. ereng.Stuehuset er opført ca. 1900, kostald og lade 1972, svinestald 1978 og minkhaller 1982- 1987, gården er delvis genopbygget efter brand i 1972. Gården bliver drevet med en fede- svineproduktion på 3.000 stk. af racen LY, samt 550 minktæver, 125 rævetæver, 14 stk. ammekøer m. kalve, 9 kvier og 1 tyr af racerne RDM og Limousine. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn, korntørreri, halmfyringsanlæg, foderblandingsanlæg og automatisk fodringsanlæg ved grisene.



LANDM. BØRGE GUNNAR JENSEN, Fyrvej 10, Nytorp, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965324, født d. 30.-6.-1947, søn af landm. Niels Iversen Jensen, Fårtoft v. Thisted.B.G.J. overtog gården d. 31.-12.-1977 fra faderen.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 960.000. Areal 10,2 ha., derudover er 40 ha. i forpagtning. 7 ha. er eng.Stuehuset er opført efter brand i 1935, stald opført efter brand 1935 og tilbyg

-6-

get 1965, lade opført 1935 og maskinhus 1984. Gården bliver drevet med en fedesvinepro- duktion på 300 stk. pr. år samt opdræt af 40 stk. kvier årligt af racen SDM. Salgsafgrøder er korn, raps og roer. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, tørresilo til korn og foder- bladeanlæg.
LANDM. EGON SØRENSEN, Fyrvej 30, Nytorp, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965066, født d. 1.-2.-1928, søn af murer Jens Chr. Sørensen, Aggersborg, gift med Sara Marie Bunk, født d. 24.-8.-1931, datter af landm. Lars Bunk, Ræhr.E.S. overtog gården i 1968 fra svigerfaderen, der havde overtaget den i 1901.Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 227.000. Areal 40 ha., derudover er 20 ha. i forpagtning. 20 ha. er eng.Stuehuset er opført 1964, stald 1963, maskinhus 1965 og lade 1978, gi. stuehus er over 100 år gammelt og bruges som svinehus. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 malkekøer + opdræt af racen SDM, der opfedes ca. 10 stk. samt 9 søer og 200 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og portionstørreri til korn. Der er ansat 1 medhjælper på halvtid.

nabo. Der findes 1 traktor og plansilo tilkom.

LANDM. HENNING SAND, Fyrvej 40, Nytorp, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965038, født d. 19.-1.-1919, søn af landm. Kristian Sand, Hou, gift med Astrid Nikoline Bang, født d. 17.-8.-1919, datter af landmand Jens Bang, Nors.H.S. overtog gården d. 1.-5.-1950 fra Johannes Andersen Kjær.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 133.500. Areal 14,1 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha. 3,6 ha. er eng og 2,4 ha. hede.Stuehuset er opført ca. 1910, stald og lade 1955. Jorden er forpagtet ud til en
"NØRTORP SÆDEGÅRD". LANDM. ANDERS NIELSEN ANDERSEN, Fyrvej 55, Nytorp, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965008, født d. 24.-5.-1923, søn af landm. Anders Kr. Andersen, Ballerum, gift med Ellen Skydt, født d. 19.-11.-1931, datter af landm. Niels Chr. Jensen, Aldrup.A.N.A. overtog gården d. 1.-5.-1952 fra hotelejer Lars Bunch.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 650.000. Areal 39
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ha., heraf tilkøbt 6,1 ha. 14 ha. er eng.Nørtorp Sædegårds stuehus er opført 1903, stald og lade 1903 efter brand. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 18 malkekøer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn.I 1500-tallet var der 216 tdr. hartkorn til gården, hvor Niels 3uuls far havde gården.
"RØDBROGÅRD". LANDM. PREBEN JENSEN SØGAARD, GI. Ålborgvej 14, Tømmerby, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991534, født d. 15.-6.-1945,søn af arbejdsm. Leohard Søgaard, Thisted, gift med Inge- Lise Pedersen, født d. 25.-6.-1945, datter af arbejdsm. Laurits Pedersen, Ballerum. LP. er ansat som ufaglært sygehjælper på Frøstrup Plejehjem. P.J.S. er ansat på halv tid ved Thy Sand. Han overtog gården d. 1.-1.-1976 fra gdr. Alfred Hansen. Matr. nr. la. Ejendomsskyld 390.000. Grundskyld 96.400. Areal 61 ha., heraf 8ha. eng. Gården er fra før år 1900, stuehuset er restaureret i perioden 1977-1986, stald og lade genopført efter brand 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 8 amme- køer og 74 stk. tyrekalve. Planteavlen består af korn og græs. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo til ensilage.

"ROELSGÅRD". GDR. KJELD ROELS- GAARD, GI. Ålborgvej 46, Bjerget, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991421, født d. 12.-1.- 1939, søn af gdr. Niels Jensen Roels- gaard, Bjerget, gift med Gudrun Sørensen, født d. 19.-1.-1953, datter af graver Martin Sørensen, Års.Gården har været i slægtens eje i 3 generationer, K.R. overtog den d. 12.-9.- 1972 fra faderen, der havde overtaget den i 1927.Matr. nr. 23a m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 316.500. Areal 60 ha., derudover er 10 ha. i forpagtning. 28 ha. er hede og vedvarende græs.Stuehuset er opført 1974, gi. kostald 1930, lade 1951, spaltestald 1963, maskinhus 1965, kostald 1977 og foderhus 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 60 malkekøer + opdræt af racen SDM, hvoraf tyrekalvene fedes op, ialt 30 stk. årligt. Planteavlen består afrug, græs og helsæd. Der findes 2 traktorer, gylletank, foderhus og varmegenvindingsan- læg fra køletank. Der er ansat 1 medhjælper.
LANDM. BENT SMERUP JENSEN, GI. Ålborgvej 56, Bjerget, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991294, født d. 13.-7.-1942, søn af landm. Jens Jensen, Skinnerup, gift med Kjerstine S. Kristensen, født d. 5.-5.- 1950, datter af landm. Karl Peter Kristensen, Skovsgård.B.S.J. er chauffør ved Nordjysk Mejeriselskab. Han overtog gården d. 1.-4.-1984 fra faderen.Matr. nr. 24a m. fl. Ejendomsskyld 330.000. Grundskyld 66.600. Areal 8,2 ha.
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Stuehuset er opført 1916 og påbegyndt restaureringen 1985, lade opført ca. 1910 og stald tilbygget 1984. Gården bliver drevet med 10 får af blandet race. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor.
"HØJTOFTE". GDR. KARL CHRISTIAN JENSEN, GI. Ålborgvej 91, Bjerget, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991166, født d. 10.-3.- 1926, søn af gdr. Kristian Jensen, Pan- drup, gift med Ida Madsen, født d. 2.-10.-1929, datter af gdr. Jens Johan Madsen, Skårup.K.C.J. overtog gården d. 15.-3.-1952 fra gdr. Jens Fuglsang.Matr. nr. 30a m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 175.000. Areal 31,8 ha., derudover er 25 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1917 og restaureret 1974, stald og lade opført 1956, maskinhus og stald 1974 og ensilagehus 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 36 malkekøer + opdræt af racen SDM, heraf opfedes ca. 25 stk. tyrekalve årligt, samt 20 søer og ca. 500 smågrise pr. år af racen LY. Planteavlen består af korn og græs. Der findes 3 traktorer, gyllevogn, gummiged, gylletank, plansilo til korn. Der er opstillet 2 andelsmøller (el-vindmøller) på gårdens jorde. En søn hjælper på gården.

"HOLEGÅRD". GDR. BERTEL BLIKSTED, GI. Ålborgvej 100, Bjerget, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991154, født d. 12.-9.-1941, søn af gdr. Godik Bliksted, gift med Ruth Svendsen, født d. 1.-4.-1944, datter af landm. Aage Svendsen, Nors.Gården har været i slægtens eje i 3 generationer. B.B. overtog den d. 1.-1.-1965 fra faderen, der havde overtaget den i 1935.Matr. nr. 29a. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 294.700. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Derudover er 20 ha. i forpagtning. 5 ha. er skov og 5 ha. er eng. Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret 1976, lade opført 1908 og tilbygget 1956, sostald opført 1936, svinestald 1966, kostald og maskinhus 1974 og ungkreaturstald 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 malkekøer + opdræt af racen SDM, samt 50 søer +opdræt. Planteavlen består af raps, rug, græs, roer og byg. Der findes 3 traktorer, 1 gyllevogn, gylletank og gastæt silo til korn. Ensilage opbevares i markstak, opvarmning sker med træ fra egen skov. Der er ansat 1 medhjælper.
"HJERTBJERGGÅRD". GDR. KNUD LARSEN, Hamborgvej 80, Febbersted, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965168, født d. 30.-6.-1898, søn af landm. Søren Larsen, Ræhr, gift med Oktavia Pedersen, født d. 22.-7.-1902, datter af landm. Jens Bunk Pedersen.K.L. overtog gården d. 12.-8.-1934 fra Niels Nielsen Rask.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 800.000. Areal 53 ha., deraf 4 ha. klit.Stuehuset er opført 1942 og stald 1954. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.
"DIGESMINDE". LANDM. SVEND AAGE ANDERSEN, Hamborgvej 115, Febbersted, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965197, født d. 1.-3.-1926, søn af tømrer Niels Chr. Andersen, Klitmøller, gift med Anna Marie Vestergaard, født d. 13.-1.-1928, datter af gdr. Jens Brusgaard Ve- stergaard, Nors.
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Svend Aage Andersen har været formand for Ræhr Brugsforening, domsmand i 8 år og været i Ræhr Menighedsråd. Han overtog gården d. 15.-8.-1951 fra landm. Chr. Toft.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 365.500. Areal 48 ha., deraf tilkøbt 22 ha. 8 ha. er eng. Stuehuset er opført 1891, maskinhus 1960, stald og lade 1978 efter brand. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 24 malkekøer + opdræt af racen SDM, ialt 60 kreaturer, hvoraf tyrekalvene opfedes. Salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, plantørreri og varme- genvindingsanlæg fra køletank.

LANDM. AXEL JESPERSEN, Hamborgvej 145, Febbersted, tlf. 07-965157, født d. 6.-1.-1932, søn af landm. Niels Chr. Jespersen, Hanstholm, gift med Kathrine Krog Odgaard, født d. 13.-1.-1940, datter af landm. Peder Odgaard, Søborg ved Bjerre.Gården har været i slægtens eje siden 1918, A.J. er 3. generation, han overtog den d. 1.-3.-1972 fra faderen, der overtog den i 1942.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 202.300. Areal 39 ha., deraf tilkøbt 9 ha. i 1976. 1,6 ha. er eng og 8 ha. er vedvarende græs.Stuehuset er opført 1929, stald 1960 og maskinhus 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 21 malkekøer + opdræt, hvoraf ca. 10 fedes op. Salgsafgrøder er korn og roer. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri til korn og plansilo til ensilage.
"ØSTERGÅRD". LANDM. SVEND ERIK SKYTTE, Hedegårdsvej 40, Ræhr, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965385, født d. 25.-3.- 1955, søn af landm. Johannes Skytte, Hesseldal, gift med Jonna Immersen, født d. 7.-7.-1959, datter af landm. Chr. Immersen, Stagstrup.J.I. er dagplejemor. S.E.S. er postbud. Han overtog gården d. 26.-6.-1985 fra faderen.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 139.600. Areal 25,9 ha., deraf 5 ha. klit.Stuehuset er opført 1939, stald og lade 1900. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 5 ammekøer med kalve. Der findes 1 traktor. 12 ha. er bortforpagtet.
PELSDYRAVLER JENS KRISTIAN MADSEN, Hedegårdsvej 45, Hedegårde, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965375, født d. 3.-9.-1957, søn af pelsdyravler Emil Madsen, gift med Inger Irene Jensen, født d. 29.-10.-1957, datter af husm. Jens Jensby Madsen, Brund.
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I.I.J. er medhjælper på B.P.-servicestati- on i Hanstholm. Jens Kristian Madsen overtog gården d. 1.-4.-1987 fra faderen. Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 84.200. Areal 14,8 ha.Stuehuset er opført 1958, stald og lade 1900, 8 minkhaller fra 1966-1973, rævehal opført 1981-1984 og 2 minkhaller 1986/1987. Gården bliver drevet med en pelsdyravl på 500 mink tæver og 25 rævetæver. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer.

"TOUSGÅRD". GDR. VIKTOR BUNK KJÆRGAARD, Hjardemålvej 45, Bjerre, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965102, født d. 4.-8.-1942, søn af gdr. Peder Kr. Kjærgaard, gift med Anne Grethe Jensen, født d. 3.-6.-1946, datter af landm. Kristian Mathias Jensen, Bjerre.V.B.K. overtog gården d. 1.-6.-1967 fra faderen, der havde overtaget den i 1944.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 430.200. Areal 76 ha., derudover er 80 ha. i forpagtning. 28 ha. er eng.Stuehuset er over 200 år gammelt og restaureret 1973, lade opført 1800, gi. kostald 1942, spaltestald 1971, maskinhus 1973, kostald og lade 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 100 malkekøer + opdræt af racen SDM samt 50 fedekalve årligt. Planteavlen består af korn, roer, raps og græs. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, gyllevogn, malkestald, gylletank, markvandingsanlæg, portionstørringsanlæg, plansilo til korn, 2 plansiloer til ensilage, halmfyringsanlæg og foderanlæg til malkekøer. Der er ansat 2 medhjælpere. Gården drives sammen med "Baun" og "Kragholm".
"ØSTERGÅRD". LANDM. JENS CHRISTIAN HEEGAARD JOHANSEN, Hjardemålvej 100, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07- 995073, født d. 8.-8.-1953, søn af landm. Johan Peter Johansen, Ballerum, gift med Anna Marie Christensen, født d. 26.-6.-1954, datter af murer Niels Chr. Christensen, Hovsøre.J.C.H.J. overtog gården d. 1.-9.-1987 fra Poul Alfred Kristiansen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 210.000. Areal 27,7 ha.Bygningerne er opført 1874, lade 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 stk. malkekvæg og 44 ungdyr af racen SDM. Salgsafgrøder er byg og rug. Der findes 3 traktorer, gyllevogn, gylletank og køresilo til ensilage.



-11-
SKOVLY". LANDM. GERT VESTERGAARD, Hjardemålvej 104, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07-995062, født d. 28.-2.-1927, søn af landm. Peter Vestergaard, Harring, gift med Lillian Bonnerup, født d. 21.-9.-1940, død .d 11.-8.-1986, datter af landm. Marius Bonnerup.L.B. var kasserer i Menighedsrådet. G.V. var brandfoged i 16 år. Han overtog gården i maj 1964 fra landm. Chr. Pedersen.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 600.000. Areal 21 ha., deraf tilkøbt 7 ha. i 1968. 7 ha. er eng.Stuehuset er opført 1908, lade 1950 og stald 1968. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.

"VESTBO". GDR. HENRY MØLLER NIELSEN, Hjardemålvej 114, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07-995080, født d. 8.-8.-1930, søn af gdr. Thorvald Chr. Nielsen, Hjardemål, gift med Vera Kortegaard Jensen, født d. 20.-5.-1932, opfødt på Østergård hos Just Jensen, Hjardemål. H.M.N. driver maskinstation. Han overtog gården d. 15.-3.-1953 fra landm. Jens Nisager. Matr. nr. 17a m. fl. Ejendomsskyld 3.800.000. Grundskyld 280.000. Areal 26,6 ha., deraf tilkøbt 10,6 ha. Derudover er 80 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1956, om- og tilbygget 1978, svinestald opført 1956 og tilbygget 1961, klimastald og opdrætsstald opført 1960, om- og tilbygget 1984, lager og kornopbevaring opført 1966, om- og tilbygget 1976, gylletank opført 1979, halmfyringshus og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 550 årssøer og 360 fedesvin, 11.045 smågrise sælges om året. Desuden er der 25 stk. heste, 1 avlshingst og 6 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Salgsafgrøder er frøgræs, korn og græs. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, 2 gyllevogne, 1 slamsuger, græsfinsnitter, skårlægger til frø, skårlægger til hø og græs, 2 gylletanke, 2 plantørrerier til korn, 1 silobatteri til korn, halmfyringsanlæg og portionsblander til tørfodringsanlæg. Der er ansat 4-5 medhjælpere.
"ELMELY". GDR. CARL MADSEN JENSEN, Hjardemålvej 130, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07-995132, født d. 31.-8.- 1940, søn af landm. Ejner Jensen, gift med Kirsten Marie Poulsen, født d. 10.-1.-1944, datter af Edvard Poulsen, Østerild.C.M.J. overtog gården d. 1.-10.-1963 fra gdr. Carl Lueaksen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 298.300. Areal 46 eng.1973, svinestald opført 1970, kostald 1972 ogha., deraf tilkøbt 14,4 ha. i 1966. 34 ha. er Stuehuset er opført 1921 og gennemrestaureret maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 malkekøer + opdræt, heraf opfedes ca. 14. Salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gyllevogn, plansilo til korn, plansilo til ensilage og halmfyringsanlæg.
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GDR. HANS JØRGEN BERTELSEN, Hjardemålvej 145, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07- 995071, født d. 16.-12.-1935, søn af landpostbud Kresten Bertelsen, Liid, gift med Anni Grete Thorning, født d. 5.-4.-1937, datter af gdr. Niels Thorning, Vesløs.A.G.T. er hjemmehjælper. H.J.B. er ansat på Tåbel Fiskeindustri i Hanstholm. Han overtog gården d. 1.-6.-1973 fra gdr. Ejler Broeng.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 390.000. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Bygningerne er opført efter brand 1913, stuehuset gennemrestaureret 1977. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 10 søer af racen LY, smågrisene opfedes. Salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"LANGGÅRD". GDR. JENS CHRISTIAN SUNESEN, Hjardemålvej 150, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07-995026, født d. 22.-9.-1923, søn af landm. Jens Peter Sunesen, gift med Erna Jensen, født d. 22.-10.-1926, datter af murer Carl Marius Jensen.J.C.S. overtog gården d. 1.-5.-1954 fra gdr. Kirstine Langgaard.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 440.000. Areal 90 ha., deraf tilkøbt 40 ha. i 1968. 72 ha. ereng. Stuehuset er opført 1912, stald, lade og svinehus 1959-1963. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på 700 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og plansilo til korn.

"ROTAGER". LANDM. LEIF THOMSEN, Hjardemålvej 170, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07-995123, født d. 23.-12.-1943, søn af landm. Christian Thomsen, Vesløs Mark, gift med Hanne Christensen, født d. 14.-9.-1946, datter af landm. Oskar Christensen, Thorshøj i Vendsyssel.H.C. er rengøringsass. på halv tid ved Thisted Sygehus. L.T. overtog gården d. 21.-6.-1971 fra Johannes Krogh.Matr. nr. 9f m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 146.000. Areal 21,4 ha., dertil er 2,8 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1928, stald 1928 og omforandret 1972, lade og maskinhus opført 1973. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 malkekøer + opdræt af racerne Jersey og SDM, der opfedes ca. 15 stk. om året, samt 2 søer og 10 fedesvin årligt. Ca. 7 smågrise sælges årligt. Salgsafgrøder er roer, græs og korn. Der findes 1 traktor og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"ØSTERGÅRD". GDR. ALBERT CHRISTIAN JENSEN, Hjardemålvej 185, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07-995038, født d. 30.-11.-1914, søn af gdr. Just Jensen, Hillerslev.A.C.J. er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1920, han overtog den d. 1.-2.-1947 fra faderen. Matr. nr. 12 m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 484.700. Areal 69 ha., deraf tilkøbt 4 ha. i 1970. 1 ha. er skov og 44 ha.
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er eng. Østergårds stuehus er opført 1917, gi. lade 1911, stald og lade 1961 og maskinhus 1980. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, halvpart i mejetærsker, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
"BUNDGÅRD". GDR. ERIK LAURITS BUNDGAARD, Højstrupvej 11, Tømmerby, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991260, født d. 2.-11.-1930, søn af Peder Bundgaard, gift med Ellen Bundgaard, født d. 2.-2.-1930, datter af Jens Peter Vigsø, Øsløs.E.L.B. er medlem af Provstiudvalget for Han Herred.Gården har været i slægtens eje i 5 generationer, E.L.B. overtog den i 1960 fra forældrene.Matr. nr. 19b. Ejendomsskyld 764.400. Grundskyld 227.600. Areal 33 ha.Stuehuset er opført 1864 og løbende moderniseret, stalde opført 1935 og tilbygget 1966, lade opført 1951. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 24 stk. malkekvæg + opdræt af racen SDM samt nogle søer + opdræt. Der findes 3 traktorer, gylletank, plantørreri til korn og varmegenvindingsanlæg fra mælketanke.På ejendommen forefindes mosearealer med særlige værdier i fredningsøjemed, der er en vegetation, som kun findes ganske få steder.

LANDM. JENS ERLING KOLDSGAARD, Højstrupvej 26, 7741 Frøstrup, tlf. 07- 991259, født d. 19.-7.-1929, søn af Kr. Koldsgaard, Øsløs, gift med Minna Bak Koldsgaard, født d. 14.-6.-1931, datter af Hans Bak, Frøstrup.J.E.K. har i de sidste 3 år arbejdet på trappefabrik som specialarbejder. Han er medlem af Tømmerby Menighedsråd, repræsentant i Nordthy Strømforsyning. M.B.K. har i 12 år arbejdet på plejehjem, hun er nu hjemmegående. Hun har været er 3. generation på gården, der blev over- nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000.bestyrelsesmedlem i Frøstrup Brugsforening. Hun taget d. 1.-8.-1957 fra hendes forældre. Matr.Grundskyld 307.000. Areal 45 ha., deraf tilkøbt 15 ha., 4 ha. er- fredet.Stuehuset er opført 1885 og senere restaureret, stald opført ca. 1900 og ombygget 1978, ny fodersvinestald opført 1967 og farestald 1977. Gården bliver med en svinebesætning på 16 søer + opdræt. Salgsafgrøder er raps, ærter og byg. 18,2 ha. af jorden er bortforpagtet. Der findes 2 traktorer og kornmagasin.
"HØJSTRUP SØNDERGÅRD". GDR. VAGN PEDERSEN, Højstrupvej 30, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991033, født d. 10.-10.- 1931, søn af Chr. Jensen Pedersen, Frøstrup.V.P. overtog gården d. 1.-6.-1965 fra forældrene.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 152.300. Areal 20 ha., deraf 8 1/2 ha. eng.Stuehuset er opført 1897 og løbende moderniseret, stald opført 1894, lade 1951
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og maskinhus 1967. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 14 køer + opdræt samt 3 søer med grise og 6 får. Der findes 2 traktorer og kornsilo. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. ARNE SKAARUP HANSEN, Højstrupvej 34, 7741 Frøstrup, tlf. 07- 991089, født d. 26.-6.-1937, søn af Carl Hansen, Brund, gift med Signe Hansen, født d. 4.-4.-1938, datter af Chr. Jensen, Øsløs.S.H. er sygehjælper og ansat på Stenshøj i Vesløs, hvor hun har været i 16 år. A.S.H. har været bestyrelsesmedlem i Hannæs Husmandsforening i 6 år, i øjeblikket er han i bestyrelsen for Han herreds Vikarforening. Han overtog gården d.1.-2.-1969 fra Kr. Boe Bonnerup.Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 750.000. Areal 17,1 ha.Stuehuset er opført 1918, en del af stalden 1918, lade 1975, ny stald og maskinhus 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer + opdræt samt 4 heste. Der findes 2 traktorer.

"DALSGÄRD". GDR. KURT LANGBALLE, Kirkevej 45, 7741 Frøstrup, tlf. 07- 991688, født d. 26.-1.-1958, søn af Bent Langballe, Tømmerby, bor sammen med Ruth Pedersen, født d. 9.-6.-1962, datter af Henry Pedersen, Østerild.K.L. driver maskinstation. Han overtog gården d. 1.-3.-1985 fra Chr. Bundgaard. Matr. nr. 23a. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 100.600. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1888 og moderniseret 1970, grisestald opført ca. 1852, ga-garage 1952, staldbygning 1959, maskinhus og værksted 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion. Salgsafgrøder er raps og rug. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og hvad der ellers hører under moderne maskinstationsservice. Der er ansat 4 medarbejdere.
"ODDERSB0LGÄRD". LANDM. LARS MIDDELBOE, Klitvejen 116, Hjardemål Klit, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991666, født d. 3.-5.-1949, søn af læge Ole Middelboe København, gift med Annie Kanstrup, født d. 26.-9.-1952, datter af købmand Viggo Kanstrup, Vestervig.A.K. er sparekasseass. L.M. overtog gården d. 1.-12.-1982 fra gdr. Lars Koldkær.Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 1.500.000. Areal 127 ha., heraf 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1983, lade og maskinhus ligeledes 1983. Selve gården er fra 1876. Gården bliver drevet med hjorteavl, der består af 500 dådyr, 50 bukke og 270 kalve. Der findes 2 traktorer.
PELSDYRAVLER LEIF KORSBEK OLSEN, Krogvej 25, Krog, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965251, født d. 22.-10.-1947, søn af bager Helge Olsen, Hanstholm, gift med Marian Mette Trab Andersen, født d. 1.-9.-1950, datter af fisker Chr. Trab, Klitmøller.L.K.O. har været formand for Thy og Mors Pelsavlerforening i 5 år. Han overtog gården d. 1.-12.-1974 fra Ingrid Thulstrup.■Matr. nr. 14e m.fl. Areal 6 ha., derudover er 19,2 ha. i forpagtning.



Stuehuset er opført 1978, stald og lade opført 1975-1981, lager og pelseri er lavet i det gamle stuehus. Gården bliver drevet med en pelsdyravl på 250 rævetæver og 1.800 minktæver samt et hjortebrug på 35 dåhjorte samt 50 kalve. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1-5 medhjælpere i sæsonen.Desuden drives en ejendom i Glædeby på 15 ha., hvoraf 5 ha. er skov.
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/ olo K.l'llll/’ I Itlllolo"ALBJERG". GDR. ANDERS JENSEN, Kærupvej 41, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991296, født d. 7.-8.-1942, søn af Laurits Jensen, Skjoldborg, gift med Else Jensen, født d. 20.-4.-1954, datter af Chr. Urth.A.J. er i bestyrelsen for Hannæs Husmandsforening samt bestyrelsesmedlem for Venstre i Liid sogn. Han overtog gården d. 18.-8.-1971 fra Marie og Johannes Fuglsang.Matr. nr. 2ø m. fl. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 227.000. Areal 33 ha., heraf tilkøbt 13 ha.Stuehuset er opført 1937, kostald 1965 og ombygget 1975, kviehus og lade opført 1974 og svinehus ombygget 1975. Gården bliver drevet med en blandet besætning. Salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer og varmegenvindsanlæg fra køletank.
"KÆRUP PRÆSTEGÅRD". FORPAGTER TORBEN VINTHER, Kærupvej 70, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991797, født d. 4.-2.-1963, søn af Ejvind Vinther, bor sammen med Kirsten Vinther, født d. 21.-11.-1963, datter af Hans Vinther.K.V. er sygeplejeelev på Thisted Sygehus. T.V. er landbrugsmedhjælper. Han er formand for Mjølner MC-klub. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Erik Lynge Nielsen, Frøstrup.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 218.200. Areal 19 ha.Stuehuset er opført sidst i 1930'erne og gennemrestaureret 1980, avlsbygningerne opført 1961 og moderniseret 1980, maskinhus opført 1980. Der er en fedesvineproduktion under opbygning, i øjeblikket 80-100 stk. Salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes plantørringsanlæg.
"KIRKENSGÅRD". GDR. KAJ NIELSEN, Kærupvej 75, 7741 Frøstrup, tlf. 07- 991266, født d. 16.-5.-1947, søn af Alfred Nielsen, Brovst, gift med Helga Nielsen, født d. 16.-8.-1947, datter af Niels Andersen, Mjolden, Sønderjylland.H.N. er dagplejer for kommunen og har ca. 4 børn i dagpleje. Hun er i bestyrelsen for 4.H arbejdet i Hanherred. K.N. overtog gården d. 1.-4.-1982 fra Ejvind Christensen, Frøstrup.Matr. nr. Iq m.fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 126.100. Areal 16 ha.Stuehuset er opført 1986, svinestald 1917, kostald 1938 og lade 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 4 køer + opdræt samt lidt svin, hest og lidt fjerkræ. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker.
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GDR. VERNER KLOSTER CHRISTENSEN, Kærupvej 83, 7741 Frøstrup, tlf. 07- 991324, født d. 4.-10.-1932, søn af Kristian Bagge Christensen, gift med Johanne Christensen, født d. 24.-10.-1937, senere død, datter af Thomas Jensen, Fjer- ritslev.V.K.C. overtog gården d. 1.-1.-1967 fra Victor Mølbæk.Matr. nr. 6c. Ejendomsskyld 590.000. Areal 12,3 ha.Bygningernes alder er ukendt, men Verner Kloster Christensen har moderniseret stuehuset. Gården bliver drevet med en svienebesætning på 30 søer + opdræt. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo til korn.

GDR. ARNE HEGELUND, Kærupvej 88, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991092, født d. 29.-4.-1946, søn af Niels Hegelund.A.H. har været i Menighedsrådet et par perioder.Gården har været i slægtens eje i ca. 200 år, A.H. er 6. generation og overtog den d. 31.-12.-1978 fra faderen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 286.000.Grundskyld 191.800. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1930, stald og lade 1930 og lade tilbygget 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 15 køer + opdræt af racen SDM, samt nogle søer + opdræt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, presser og opbevaring for korn.
"T0JAGERGÄRD". GDR. BENNY RÆGAARD, Kærupvej 96, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991135, født d. 3.-8.-1952, søn af Henry Rægaard Jensen, Amtoft.B.R. overtog gården d. 15.-2.-1981 fra Jørgen Neesager Nielsen.Matr. nr. 3d m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 208.000. Areal 23 ha., derudover er 50 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1974, kostald ca. 1920 og moderniseret 1979, lade opført 1979, kreaturstald til ungdyr 1986 og silohus 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 65 malkekøer + opdræt af fedekalve af racen SDM. Der findes 3 traktorer, gylletank og plansilo til ensilage.

"SOLBJERGGÅRD". PROPRIETÆR EJVIND PILGAARD VINTHER, Kærupvej 105, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991032, født d. 14.-7.-1937, søn af Oluf Vinther, Lynge, gift med Nilda Vinther, født d. 22.-9.-1939, datter af Chr. Jeppesen, Sol- bjerggård.E.P.V. har været bestyrelsesmedlem i 13 år, hvoraf de 9 år var som formand, i Hanherreds Landboforening og desuden bestyrelsesmedlem i Slagteri-, Mejeri- og Foderstof foreningen.N.V. er 3. generation på gården, som E.P.V. overtog i 1962 fra svigerforældrene.
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Solbjerggård. Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 3.300.000. Grundskyld 749.500. Areal 79 ha., derudover er 30 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1962, kostald og maskinhus 1965, svinestald 1968, lade 1972, svinestald 1978, almindelige omforandringer af de bestående bygninger senere, kostald omforandret 1986. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 4.500 stk. pr. år. Salgsafgrøder er frøavl, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, plantørreri til korn og rundballe halmfyringsanlæg.
"SØNDERMØLLEGÅRD". GDR. og SPECIALARBEJDER PETER OLESEN, Langvadvej 25, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991278, født d. 4.-2.-1934, søn af Hans Chr. Olesen, Øsløs, gift med Dorit Olesen, født d. 8.-3.-1938, datter af Anders Thorhauge, Vesløs.D.O. er uddannet regnskabskonsulent, men måtte i 1979 opgive dette på grund af sygdom, hun driver nu en mindre selvstændig forretning fra hjemmet. Hun er medlem af Hanstholm Ligningskommission, samt bestyrelsesmedlem i Frøstrup Brugs. Peter Olesen er specialarbejder ved fiskeindustrien i Hanstholm. Han overtog gården d. 15.-6.-1957 fra Kristian Smørup Hove.Matr. nr. 54a m. fl. Ejendomsskyld 390.000. Grundskyld 45.800. Areal 8,4 ha.Stuehuset er opført ca. 1875 og restaureret gennem årene, lade opført 1946 og ombygget til maskinhus 1978, ny stald opført 1974. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 20-25 søer. Der findes 1 traktor.Langvadvej 75, der ejes af en søn og svigerdatter arbejder tæt sammen i den daglige drift.

"GRØNBJERG". GDR. HENRIK GREGERSEN, Langvadvej 35, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991552, født d. 18.-4.-1956, søn af Verner Gregersen, Frøstrup, gift med Else Gregersen, født d. 5.-4.-1959, datter af Bent Adamsen, Nibe.H.G. er medlem af repræsentantskabet for Mejeriet Danmark og kåringsdommer for Kvægavlsforeningen i Hanherred.E.G. er bestyrelsesmedlem for KFUM og K. H.G. overtog gården d. 1.-7.-1978 fra Anne Nesager, Frøstrup.Matr. nr. 52 Tømmerby. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 76.000. Areal 16 ha. Stuehuset er opført ca. 1957, stald ca.1920 og lade ca. 1950. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 65 årskøer + opdræt samt 3 rideheste. Salgsafgrøder er hør, rug og byg. Der findes plantørreri og valseri til korn. Der er ansat 1 elev.Ejendommene Langvadvej 35 og 41 bliver drevet sammen i et I/S selskab.
"GRØNBJERG". VERNER GREGERSEN og HENRIK GREGERSEN, Langvadvej 41, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991129. V.G. er født d. 26.-3.-1929, søn af Adolf Gregersen, Vesløs, gift med Ellen Amtoft Gregersen, født d. 5.-7.-1932, datter af Martin Pedersen, Frøstrup.V.G. har været vurderingsinspektør i Nykredit siden 1971. E.G. er kirkesanger i Tømmerby Kirke fra 1969. Hun har i mange år været i Tømmerby Menighedsråd, heraf 8 år som formand.
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Verner Gregersen har været kommunalbestyrelsesmedlem i over 20 år, heraf 4 år som sognerådsformand i Tømmerby- Lild Kommune, siden 1.-1.-1986 borgmester i Hanstholm Kommune, samt med i bestyrelsen og formand for Bjerget Efterskole siden starten i 1977. Gården blev overtaget d. -1.-7.-1958 fra Margrethe og Martin Kristensen. I 1978 blev der solgt halvpart til sønnen Henrik Gregersen. Ovennævnte ejendom og naboejendommen drives som I/S.Grønbjerg. Matr. nr. 16 m. fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 430.100. Areal 55 ha., heraf tilkøbt ca. 35 ha. Derudover er ca. 30 ha. i forpagtning. 2 ha. er skov og ca. 6 ha. er eng og rørskær. Stuehuset er opført 1936 og tilbygget 1972 og 1985, kalvestald opført 1934 og ombygget 1981, stald opført 1960, maskinhus 1970, lade og maskinhus 1972, stald, lade, gylleanlæg og gyllebeholder 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 70 malkekøer + opdræt af racen SDM, ialt ca. 180 kreaturer. Ca. 75 % af arealet dyrkes med græs til afgræsning og ensilering, resten med korn. Der findes 6 traktorer, mejetærsker, ensilerings- vogn, plansilo til korn, halmfyringsanlæg og foderblandingsanlæg til fuldfoder. Der er ansat 1 medhjælper.
GDR. GERDA ABILDGAARD, Langvadvej 71, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991618 og 07-991362, født d. 2.-3.-1945, datter af Ejner Madsen, Frøstrup.G.A. er teknisk assistent. Hun er 3. generation på gården, som hun overtog d. 1.-1.-1980 fra forældrene. Matr. nr. 3a m. fl. Areal 20,3 ha.Bygningerne er opført 1926 efter brand. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 13 malkekøer + opdræt af racen RDM, samt 27 får. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. KJELD OLESEN, Langvadvej 75, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991685, født d. 20.-8.-1962, søn af Peter Olesen, Frøstrup, gift med Vivi Olesen, født d. 7.-8.-1962, datter af Ellen Pedersen, Frøstrup. V.O. er filetskærer i Hanstholm. K.O. overtog gården d. 20.-6.-1984 fra Stinne og Lars Justesen.Matr. nr. 1c 2a. Ejendomsskyld 370.000. Grundskyld 67.900. Areal 17,4 ha., derudover er 58,3 ha. i forpagtning. 3,3 ha. er skov.Ejendommen nedbrændte i 1938 og alle bygningerne er opført derefter. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 køer af racen SDM og 10 køer af racen Jersey med opdræt, samt en mindre svineproduktion. Salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer. Gården drives sammen med forældrenes ejendom Langvadvej 25.
"HUNDSBJERGGÅRD" GDR. JENS SKOV- STED, Lundvej 10, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991177, født d. 7.-6.-1909, søn af Karl Skovsted, gift med Martha Skovsted, født d. 28.-3.-1923, datter af Søren Chr. Sørensen.J.S. er i bestyrelsen for Brugsen og Andelsmejeriet Kaphøj, har siddet i Tøm- merby-Lild Sogneråd 1954-1966, hvoraf ■de sidste 4 år var som formand, han var endvidere vurderingmand for Ejendom, hvor han var været i 25 år. M.S. har været medlem af Børneværnet og er aktiv leder indenfor gymnastikforeningen i Øsløs
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Ungdomsf orening.Jens Skovsted er 3. generation på gården, som han overtog i august 1945 fra forældrene.Matr. nr. 7a 8c Lund. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1881, gi. stald 1881, ny stald og lade 1952. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.
"HØJRIISLUND". GDR. GERHARD TVÆRGAARD GODIKSEN, Lundvej 14, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991164, født d. 4.-2.-1957, søn af Peter Tværgaard Godiksen, Frøstrup, gift med Helle Bagge Godiksen, født d. 1.-11.-1964, datter af Verner Kloster Christensen.G.T.G. har indtil lukningen af mejeriet "Toftholm" arbejdet der. Han er medlem af bestyrelsen for Hanstholm Konservative Vælgerforening samt i bestyrelsen for Lodsejerudvalget for Vejlerne. H.B.G. er ekspeditrice ved Thisted Arbejderbrugsforening.Højriislund har været slægtsgård siden 1738, G.T.G. overtog den d. 1.-6.-1982 fra forældrene. Matr. nr. 9e m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 680.000. Areal 45,3 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. 12 ha. er i forpagtning. 11 ha. er eng.Stuehuset er opført 1907/08, stald og lade ca. samtidig, maskinhus 1973 og 1974. Salgsafgrøder er byg, hvede, havre, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri til korn og portionstørreri til korn.Ægteparret vil nu koncentrere sig om kødkvæg i lavområderne. Ved siden af gårdens daglige drift, drives der en del maskinstation.
"LUNDTOFTEGÄRD". GDR. JØRGEN FABER, Lundvej 25, 7741 Frøstrup, tlf. 07- 991150, født d. 21.-9.-1936, søn af Ernst Faber, gift med Bodil Faber, født d. 12.-3.-1942, datter af Holger Bovbjerg, Roslev.J.F. er 4. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1846, han overtog den i 1971 fra faderen.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 443.000. Areal 63 ha., derudover er 20 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1880 og senere restaureret, ny kostald opført 1974, laden ombygget til spaltestald og roehus 1975 og maskinhus opført 1977. Gården bliver drevet med en stambesætning på 50 årskøer af racen SDM, stammen går tilbage til 1943, samt ca. 80 ungkreaturer. Salgsafgrøder er korn, ærter, raps og græsfrø. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri til korn og plansilo til ensilage. Der er ansat 1 fodermester.

Der findes 1 traktor. Jorden drives med hj

GDR. JOHANNE SKOVSTED, Lyngevej 16, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991258, født d. 23.-1.-1907, gift med afdøde Svend Skovsted.Gården blev overtaget d. 1.-8.-1912 fra Jens Forby.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 370.000. Grundskyld 106.000. Areal 14 ha.Bygningernes alder er ukendt. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 kreaturer samt 20 slagtesvin. Salgsafgrøder er byg, græs og roer.lp fra maskinstation.
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"MÆRKEDAL". GDR. EGON JENSEN, Mærkedalsvej 11, Hjardemål, 7700 Thisted, tlf. 07-995098, født d. 15.-3.-1934, søn af landpostbud Viggo Jensen, Øsløs, gift med Inga Frøkjær, født d. 22.-8.- 1937, plejedatter af Arne Frøkjær, Vils- bøl.E.J. er i bestyrelsen for Husmandsforeningen i Nordthy og har været næstformand for DLG i Thisted i 7 år. Han overtog gården d. 11.-4.-1958 fra Thorvald Chr. Nielsen.Matr. nr. 13b m. fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 333.000. Areal 25 ha., heraf tilkøbt 9 ha.Stuehuset er opført 1929 og restaureret 1976, stald opført 1976 og omforandret fra køer til svin 1987, lade opført 1971 og maskinhus 1975. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 45 søer, 150 fedesvin, 400 smågrise og 1 orne af racen Ly. Salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 gyllevogn, 2 gylletanke, plansilo til korn, halmfyringsanlæg og diagonalblander.
GDR. og AMTRÅDSMEDLEM for Venstre CHARLES KLITGAARD, Møllevej 11, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991170, født d. 1.-3.-1927, søn af Niels Klitgaard, gift med Jenny Klitgaard, født d. 29.-11.- 1924, datter af Chr. Nygaard Riis, Mollerup Mølle.C.K. er vurderingsinspektør for Kreditforeningen Danmark. Han har siden 1970 været medlem af Viborg Amtsråd valgt af partiet Venstre, er formand for teknik- og miljøudvalget, har tidligere været i bestyrelsen for Han herred Landboforening, kredsformand for Venstre i Thisted kredsen, tidligere medlem af Tømmerby-Lild Menighedsråd. J.K. har aktiv deltaget i Venstres Vælgerforening i Liid og Menighedsrådet, i repræsentantskabet for Husholdningsforeningen i Han herred.C.K. overtog gården i 1957 fra forældrene.Matr. nr. 28a m. fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 175.500. Areal 20 ha., derudover er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1871 og moderniseret gennem årene, lade ombygget 1954, stald opført 1957, maskinhus 1982, minkhaller 1984 og tilbygget 1985. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 50 søer, smågrisene bliver solgt. Desuden er der 400 minktæver. Salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo til korn. Der er ansat 1 medhjælper.
"SØNDERGÅRD". GDR. ARNE ANDERSEN, Rimmerhusvej 2, Korsø, 7700 Thisted, tlf. 07- 995093, født d. 21.-8.-1923, søn af gdr. Anton M. Andersen, Svankær, gift med Asta Baads- gaard Christensen, født d. 7.-5.-1924, datter af landm. Jens Christensen, Hillerslev.A.A. overtog gården d. 1.-5.-1962 fra faderen.Matr. nr. 4e m. fl. Ejendomsskyld 780.000. Areal 79 ha., derudover er 6 ha. i forpagtning. 20 ha. er eng.Stuehuset er opført 1922, stald og lade over 100 år gammel. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 ammekøer af racen Charolais. Salgsafgrøder er korn, græs, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
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LANDM. OG PELSDYRAVLER ASGER HOLM, Ræhr Mark 16, Ræhr, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965057, født d. 16.-10.-1938, søn af landm. Peter Holm, Thyholm, gift med Birgit Helene Hargaard, født d. 16.-10.-1940, datter af landm. Kristen Hargaard, Jestrup.B.H.H. er hjemmehjælper ved Hanstholm Kommune. A.H. overtog gården d. 20.-8.-1966 fra Nicolaj Kristensen.Matr. nr. 1c m. fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 125.300. Areal 14 ha., deraf 4 ha. eng. Bygningerne er opført 1926, svinestald 1977, minkhuse 1982 og 1987. Gården bliver drevet med en minkavl på 300 tæver, der sælges ca. 1.500 skind pr. år. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver og halmfyringsanlæg.
GDR. SVEND DRAGSBÆK, Skaksvej 52, Klitmøller, 7700 Thisted, tlf. 07-975032, født d. 20.-2.-1925, søn af gdr. Christian Ivar Dragsbæk, Klitmøller, gift med Lise Chemnitz Larsen, født d. 4.-9.-1928, datter af landm. Jens Chr. Larsen, Tornby.S.D. er bestyrer og kasserer på Klitmøller Vandværk og har en del år været klitfoged. Gården har været i slægtens eje siden 1830, S.D. er 5. generation, han overtog den i 1957 fra faderen.Matr. nr. 60a m. fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 142.500. Areal 24,1 ha.Stuehuset er opført 1899 og moderniseret flere gange, sidst i 1972, lade opført 1918, staklade 1955, kostald 1956, maskinhus 1967, hønsehus og garage 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 14 malkekøer samt lidt grise. Jorden er bortforpagtet. Der findes 2 traktorer, plansilo med kold luft blæser til korn.

"MØLKJÆRGÅRD". GDR. GUSTAV MØLLER, Søndergade 74, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991230, født d. 19.-9.-1929, søn af Kr. Møller, gift med Elly Kirstine Møller, født d. 29.-6.-1932, datter af Ejner Jensen, Lund.G.M. har været i Ligningskommissionen i Hanstholm Kommune i 8 år samt i repræsentantskabet for Sparekassen Thy og repræsentantskabet for forsikringsselskabet "Thisted 'Amt".Gården har været i slægtens eje siden 1793, G.M. er 6. generation på gården, som han overtog den d. 1.-3.-1952 fra faderen.Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 240.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 12 ha.Stuehuset er opført 1866-1868 og senere restaureret, lade opført 1940, ko- og svinestald opført 1963 og senere omdannet til svinestald, maskinhus opført 1972. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 30 årssøer + opdræt. Der findes 2 traktorer og 2 siloer til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"GDR. HERLUF GREGERSEN, Sårupvej 44, Sårup, 7730 Hanstholm, tlf. 07- 965024, født d. 23.-9.-1936, søn af Georg Chr. Gregersen, Tingstrup, gift med Jenny Jensen, født d. 19.-7.- 1939, datter af handelsmand Laurits Knudsen Jensen, Skjoldborg.J.J. er hjemmehjælper ved Hanstholm Kommune. H.G. overtog gården fra gdr. Ingvard Borggaard Nielsen i 1966.
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Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.060.000. Grundskyld 255.200. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 6 ha. fra en naboejendom. Derudover er 8 ha. i forpagtning. 12 ha. er eng.Stuehuset er opført 1942 og gennemre- staureret 1972-1978, stald og lade opført 1927, lade udvidet 1953 og maskinhus opført 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 malkekøer + opdræt, hvoraf ca. 16 stk. opfedes. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, plansilo til korn, gennemløstørreri til korn, køresilo til ensilage og staldvarmeanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.

"LUNDGÅRD". LANDM. AAGE BUNK DYBDAHL, Sårupvej 45, Såreup, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965025, født d. 15.-9.-1937, søn af landm. Niels Dybdahl, Sundby Thy, gift med Lillian Jensen, født d. 29.-7.-1944, datter af landm. Chr. Jensen.A.B.D. kører med slamsuger for Hanstholm Slamsugerforretning. Han har været medlem af Ræhr Menighedsråd i 15 år. Han overtog gården i 1962 fra faderen. Matr. nr. la Sårup. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 332.400. Areal 75,7 ha., deraf 1 ha. eng og 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1898, stald 1954, maskinhus 1963, stald og lade 1964, maskinhus 1974 og 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 65 malkekøer + opdræt af racerne SDM og Jersey og 5 ammekøer, samt 100 minktæver og 25 rævetæver. Salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 4 traktorer, majssåmaskine, gylletank, markvandingsanlæg, silo til korn, plansilo til ensilage, halmfyringsanlæg og vindmølle. Der er ansat 2 medhjælpere.
"BRATBJERGGÅRD". GDR. JØRGEN SNEJSTRUP, Thistedvej 75, Ræhr, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965421, født d. 12.-1.- 1953, søn af specialarbejder Marius Chr. Snejstrup, gift med Ulla Munk Thomsen, født d. 24.-3.-1959, datter af skipper Hans Peter Munk Thomsen.U.M.T. er ansat på Hanstholm Fiskeindustri. J.S. overtog gården d. 15.-7.-1987 fra gdr. Leif Jensen.Matr. nr. 3e m.fl. Ejendomsskyld 778.000. Grundskyld 211.900. Areal 31 ha., derudover er 8 ha. i forpagtning. 13 ha. er eng.Stuehuset er opført 1912, stald 1912 og ombygget 1965, lade opført 1912 og maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 50 malkekøer + opdræt af racerne SDM, RDM og Jersey, ca. 20-30 tyrekalve sælges. Salgsafgrøder er korn, græs og roer. Der findes 2 traktorer, 1 slamsuger, plansilo til korn og kold luft tørreri til korn.



"BRATBJERGGÅRD". GDR. KIM HYLD- GAARD ODDERSHEDE, Thistedvej 85, Ræhr, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965304, født d. 9.-2.-1960, søn af gdr. Marius Oddershede.K.H.O. er ansat på mejeriet ”Akafa” i Thisted. Han overtog gården d. 1.-9.-1985 fra faderen, der havde købt den i 1947. Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 450.000. Areal 55 ha., deraf tilkøbt 20 ha. i 1978. 4 ha. er skov.
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Stuehuset er opført 1916, stald og lade 1980 efter brand. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på 350 stk. af racen LY. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn, halmfyringsanlæg og foderblandingsanlæg.K.H.O. driver gården, som broderen har halvpart i.
”GADEGÅRD”. JENS FUGLSANG, Tømmerbyvej 25, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991378, født d. 20.-8.-1931, søn af Jacob Jensen, Frøstrup, gift med Britta Fuglsang, født d. 7.-4.-1936, datter af Alfred Sørensen, Ræhr.J.F. overtog gården i 1962 fra forældrene.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 990.000. Areal 33 ha., deraf tilkøbt 2 V2 ha.Stuehuset er opført 1942, stald 1956, lade og roehus 1969. Gården bliver drevet med en besætning på 20 køer + opdræt af blandet race. Salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer og halmfyringsanlæg.
”LÆGÅRD”. GDR. OVE MUNCH LARSEN, Tømmerbyvej 31, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991565, født d. 24.-1 1.-1948, søn af Aksel Munch Larsen, Frøstrup, gift med Ulla Jensen, født d. 18.-8.-1953, datter af Henry Jensen, Svankjær.O.M.L. er medlem af Menighedsrådet samt i repræsentantskabet i mejeriet ”Nordjysk”. Han overtog gården d. 1.-7.- 1977 fra forældrene.Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 320.000. Areal 38 ha., derudover er 25 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1911 og moderniseret indenfor de sidste 10 år, ældste bygning opført 1930, kostald 1960, maskinhus 1972, spaltestald, foderlade og ensilagehus 1979, kalvestald, maskinrum, garage og fyrrum 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning af racen SDM. Der findes 2 traktorer, kornmagasin, ensilagehus og varmegenvindingsanlæg fra stalden.
GDR. BENT THØGERSEN LANGBALLE, Tømmerbyvej 35, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991358, født d. 21.-1.-1935, søn af Søren Langballe, Kløv, gift med Anni Langballe, født d. 18.-2.-1937, datter af Ejner Jensen, Lund.B.T.L. overtog gården d. 1.-3.-1957 fra Elly og Jens Odde.Matr. nr. 16a. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 124.600. Areal 11,5 ha., derudover er 40 ha. i forpagtning.■Stuehuset er opført ca. 1845 og løbende moderniseret. Stalde opført 1962 og svinestald 1972.Salgsafgrøder er raps og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri.
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"KJÆRGÅRD". GDR. GUNNER KASPER- SEN, Tømmerbyvej 39, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991081, født d. 8.-4.-1929, søn af Vilhelm Kaspersen, gift med Gudrun N. Justesen, født d. 4.-5.-1930, datter af Lars Foged Oustesen, Langvad.Gården har været en slægtsgård siden 1913, G.K. er 3. generation, han overtog den d. 1.-7.-1953 fra forældrene.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 187.400. Areal 23 ha.Alle bygningerne er nyopført 1960 og stuehuset tilbygget 1975. Gården bliver drevet med en blandet kvægbesætning samt svinehold. Der findes 2 traktorer og køresilo til ensilage.

GDR. ERIK SØRENSEN, Tømmerbyvej 45, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991074, født d. 22.-6.-1945, søn af landm. Otto Sørensen, Skjoldborg, gift med dytte Sørensen, født d. 3.-4.-1947, datter af dens Andersen, Vildsund.E.S. overtog gården d. 5.-12.-1969 fra gdr. dens Pedersen.Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 180.000. Areal 19 ha., derudover er 30 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1951 og ombygget 1978, kostald opført 1960 og spaltestald1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40-45 køer + opdræt af racen SDM samt 300 fedesvin. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank og opbevaring til korn.
"NEDERGÅRD". GDR. ARNE KOÆR KASPERSEN, Tømmerbyvej 53, 7741 Frøstrup, tlf. 07- 991654, født d. 12.-10.-1957, søn af gdr. Gustaf Kaspersen, gift med Helle Agergaard Kaspersen, født d. 21.-10.-1961, datter af Thorleif Andersen, Frøstrup.H.A.K. er sygeplejerske på Thisted Sygehus. A.K.K. er kredledelsesmedlem i DLG samt i bestyrelsen for Frøstrup Møllelaug.Gården har været en slægtesgård i 4 generationer. A.K.K. overtog den d. 1.-7.-1985 fra forældrene.Matr. nr. 19d m. fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 352.000. Areal 50 ha., derudover er 100 ha. i forpagtning. 25 ha. er eng.Stuehuset er opført 1874 og løbende restaureret, kostald opført 1929, anden stald 1960, lade 1970, alle stalde ombygget og moderniseret 1974, kviestald er under opførelse. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 80 køer. Salgsafgrøder er byg, raps, ærter og havre. Der findes 3 traktorer, gylletank og varmegenvindingsanlæg. Der er ansat 1 fodermester. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
"KELLER". GORDON ANDERSEN, Tømmerbyvej 70, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991356, født d. 21.-12.-1926, søn af Laurits Andersen, Klim Strand, gift med Mary Andersen, født d. 14.-5.-1928, datter af landm. Kr. Nicolajsen, Gøttrup Fjordholme.M.A. er ansat i fiskeindustrien. G.A. har været chauffør og gravemester og er nu fisker. Han overtog gården d. 1.-12.-1948.Matr. nr. 19a.e. m. fl. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 88.600. Areal 10,8 ha., heraf er 2 ha. hede.
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Kellers stuehus er opført 1915 og moderniseret 1978, stald opført 1960. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 6 søer og 30 får. Planteavlen består af korn og græs. Der findes 1 traktor. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

GDR. PEDER STRANDBÆK CLAUSEN, Tømmerbyvej 105, 7741 Frøstrup, tlf. 07- 991340, født d. 25.-12.-1931, søn af Chr. Clausen, gift med Inger Clausen, født d. 4.-5.-1934, datter af Jens M. Christensen. P.S.C. er handelsmand. Han overtog gården d. 15.-6.-1971 fra Gudrun og Tom Larsen.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 113.500. Areal 50 ha.Stuehuset er opført 1976, lade ca. 100 år gammel, stald til travheste og løsdriftstald opført 1976. Gården bliver drevet med 8 travheste. Der findes 1 traktor.
"HØJBJERGGÅRD". MINKFARMER JENS CHRISTIAN ANDERSEN, Vigsøvej 11, Bjerre, 7730 Hanstholm, tlf. 07-965280, født d. 23.-12.-1938, søn af landm. Niels Chr. Andersen, Brund, gift med Ingrid Møller Nielsen, født d. 23.-5.-1944, datter af landm. Jens Møller Jensen, Hovsør.I.M.N. sælger pelsdyrartikler, som hun selv fabrikerer. J.C.A. overtog gården d. 1.-4.-1973 fra landm. Anker Larsen.Matr. nr. 14a Ræhr. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 157.900. Areal 24,4 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1864, stald og lade samme år, lade under opførsel. Gården bliver drevet med en pelsdyravl på 70 sølvræve, 20 blåræve og 200 mink. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor.
LANDM. SVEND AAGE BERTELSEN, Vigsøvej 21, Vigsø, 7730 Hanstholm, tlf. 07- 965143, født d. 3.-3.-1936, søn af landm. Niels Bertelsen, Vigsø.S.AA.B. har i 15 år været medlem af Vigsø Menighedsråd. Han overtog gården i januar 1970 fra faderen.Matr. nr. 18e m. fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 106.200. Areal 20 ha., derudover er 12 ha. i forpagtning. 11,2 ha. er eng og kær.Stuehuset er opført 1936, stald ca. 1915 og lade 1937 og tilbygget 1980 som stald og stakhus opført 1973. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 14 malkekøer + opdræt af racen SDM, tyrekalvene fedes op. Planteavlen består af rug, græs og byg. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn.
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THISTED KOMMUNE

"AGERHOLM PRÆSTEGÅRD". GDR. PETER GRUD NIELSEN, Agerholmvej 4, Agerholm, 7700 Thisted, tlf. 07-977034, født d. 27.-12.-1950, søn af gdr. Aage Nielsen, Agerholm. P.G.N. overtog ejendommen d. 1.-8.-1987 fra faderen, der havde købt den i 1956.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 299.400. Areal 31 ha., heraf 1 ha. eng vest for V. Vandet Sø og 1 V2 ha. øst for søen, desuden er ejendommen "Egeshvile", Egeshvilevej 9, på 23 ha., som blev købt af faderen i 1979, i forpagtning-Stuehuset er opført 1822 og moderniseret gennem årene, kostald opført 1960, udvidet 1976 og igen i 1987, svinestald opført 1966, halmlade 1973 og maskinhus med værksted bygget 1987, i 1983 blev svinestalden ombygget til ungdyrstald. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 51 malkekøer + ca. 80 stk. opdræt af racen SDM. Planteavlen består af byg, græs og roer. Der findes 5 traktorer, gylletank opført 1976, markvandingsanlæg, plantørreri beregnet til 1.100-1.200 tdr. korn, køresilo til ensilage som også opbevares i halmlade, i 1987 installeredes genvindingsanlæg for varme, desuden findes en generator, som kan forsyne hele ejendommen med elektricitet i nødsituationer. Broderen Viggo Grud Nielsen hjælper i marken på deltid.
"AGERHOLMGÅRD". GDR. GRAVES KRISTENSEN, Agerholmvej 9, Agerholm, 7700 Thisted, tlf. 07-977106, født d. 3.-8.- 1920, søn af smed og landm. Kristian Kristensen, Klitmøller, gift med Gerda Christensen, født d. 18.-1.-1927, datter af murer Valdemar Christensen, Vandet.G.K. overtog ejendommen d. 1.-4.-1946 fra Mads Eriksen.Matr. nr. 20a m. fl. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 97.600. Areal 9,6 ha., heraf tilkøbt ca. 1 ha. i 1954.Stuehuset er opført ca. 1845, stald og lade genopført i 1947 efter brand. Gården bliver drevet med en besætning på 2 malkekøer + 4 stk. opdræt af racen SDM, desuden holdes høns. Planteavlen består af byg, roer, kartofler og græs. Der findes 1 traktor og plansilo til korn.

■desuden er ca. 5 ha. græsning i forpagtning.

"LILLE BISGÅRD". GDR. GUNNAR CHRISTIAN MIKKELSEN, Amtoftvej 2, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993526, født d. 10.-3.-1952, søn af gdr. Aksel Mikkelsen, Øsløs.G.C.M., der er 4. generation på gården, som har været i slægtens eje i ca. 100 år, han overtog ejendommen d. 1.-2.-1976 efter faderen, som overtog den i 1932. Matr. nr. 37a m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 409.900. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 9,5 ha. i 1981. 8 ha. er frijord, 10 ha. er eng og 2 ha. skov,Stuehuset er opført 1932 og senere gennemrestaureret, stalde opført 1956, 1968 og 1976, lade 1978. Gården drives som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 6 køer + opdræt af racen SDM samt en svineproduktion på 50 søer + opdræt. Der er 3 traktorer,
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gylletank, plantørring til korn og køresilo til ensilage samt rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. På gården er ansat 2 medhjælpere ligesom der benyttes maskinstation. Omkring gården er plantet læbælter. G.C.M. ejer og driver også "Koldsgård", Amtoftvej 12, Øsløs.
"KOLDSGÅRD". GDR. GUNNAR CHRISTIAN MIKKELSEN, Amtoftvej 12, Øsløs, 7742 Vesløs. G.C.M. overtog ejendommen d. 1.-4.-1987 fra Anton Koldsgaard.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 620.600. Areal 90 ha., heraf 60 ha. eng og 10 ha. skov."Koldsgård" drives sammen med "Lille Bisgård", Amtoftvej 2, Øsløs.
"SØNDERGÅRD". FORPAGTER IVER L. NIELSEN, Amtoftvej 14, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993542, født d. 24.-8.-1960, søn af gdr. Gunnar Nielsen, Råstrup Mark, gift med Karen Margrethe Ploumann Christensen, født d. 10.-12.-1960, datter af Ludvig Christensen, Amtoft.K.M.P.C. er ansat ved Fiskeindustrien i Halstholm. I.L.N. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra Lambert Winther.Matr. nr. 17a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 422.900. Areal 44 ha., heraf 14 ha. eng. Derudover er 9 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1740 og gennemrestaureret senere, stald opført 1887, svinestald samme år og lade 1970. Gården bliver drevet med en kødkvægsproduktion på 20 kreaturer og en svineproduktion på 6 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørring til korn og køresilo til ensilage. 1 medhjælper er deltidsansat.
"NØRRE ODGÅRD". GDR. ALFRED SVENNINGSEN, Arupvej 3, 7742 Vesløs, tlf. 07-993276, født d. 4.-11.-1929, søn af gdr. Anton Marinus Svenningsen, Vesløs, gift med Olga Vinther Jensen, født d. 9.-5.-193I, datter af gdr. Eluf Jensen, Øsløs.A.S. overtog gården d. 7.-5.-1963 fra faderen, som havde overtaget den i 1928. Matr. nr. 19a m. fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 155.600. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 5 ha., 10 ha. er eng.Stuehuset er opført 1927 og senere gennemrestaureret, stald bygget-1927 og tilbygget 1965, lade opført 1927 og maskinhus 1967. Gården drives med en svineproduktion på ca. 300 fede- svin pr. år. Planteavlen består af byg og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo til korn samt rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Der benyttes lidt hjælp fra maskinstation.

"KIRKENSGÅRD". GDR. NIELS SKOVSTED FRANDSEN, Arupvej 17, Nør Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07-993015, født d. 1.-10.-1944, søn af Nicolaj Frandsen, Arup.N.S.F. overtog ejendommen den l.-l.- 1978 fra faderen, som havde overtaget den i 1938.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 317.900. Areal 33 ha., desuden er 30 ha. græsning i forpagtning.
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Kirkensgårds stuehus er opført 1912, stald 1950 og lade 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 43 køer + opdræt. Der er 3 traktorer og plantørring til korn samt rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Der er beskæftiget 1 medhjælper, ligesom maskinstation hjælper til med høst m.m.
"TOFTEGÅRD". GDR. KAREN HØG- FELDT PEDERSEN, Arupvej 24, Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07-993062, født d. 29.-7.-1947, datter af Harald Høegh Sørensen, Smorup, gift med Preben Vinding Pedersen, født d. 14.-12.-1944, søn af Hans Vinding Pedersen, Thisted.K.H.P. overtog ejendommen d. 27.-12.- 1977 fra Svend Bundgaard.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 261.700. Areal 25,5 ha., heraf 12,5 ha. eng. Ca. 5 ha.er gennemdrænet.Stuehuset er opført 1923 og senere gennemrestaureret, stalde opført 1967-1979, gi. lade 1913, foderlade 1979 og maskinhus 1984. Gården drives med en svineproduktion på 80 søer + opdræt, desuden holdes får, 20 stk. moderfår + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og hør. Der er 3 traktorer, 1 gylletank og plantørring til korn samt fodringsanlæg i 2 stalde, desuden er der installeret halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. I 1985 opstilledes en privat ejet vindmølle på gården.

GDR. SVEND AAGE JENSEN, Arupvej 30, 7742 Vesløs, tlf. 07-993424, født d. 22.-6.-1929, søn af gdr. Jens Thomsen Jensen, Arup, gift med Katrine Andersen, født d. 1 1.-9.-1934, datter af gdr. Ingvard Andersen, Arup.S.AA.J. er medlem af bestyrelsen for Han Herreds Ungdomsskole. Han overtog ejendommen d. 1.-7.-1968 efter svigerfaderen, som havde købt den i 1933.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 309.700. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 6 ha., der er 6 ha. eng og ca. 18 ha. er gennemdrænet.Stuehuset er opført 1892 og senere gennemrestaureret, stalde opført 1892 og 1974, lade 1958, maskinhus 1984 og minkhaller 1980-1982. Gården bliver drevet med en pelsdyrproduktion på 300 minktæver, svineproduktion på 10 søer + opdræt samt kødkvægsproduktion på 13 ammekøer + opdræt af racen Limousine. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, plantørring til korn og udmugningsanlæg. Maskinstation hjælper til i høst m.m.
"ASHØJGÅRD". CHRISTIAN STEENSGAARD AGESEN, Arupvej 32, Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07-993261, født d. 23.-1.-1939, søn af gdr. Svend Agesen, Arup, gift med Else Bach Riis, født d. 3.-8.-1941, datter af gdr. Jens Peter Riis, Arup.C.S.A. overtog ejendommen d. 24.-6.-1963 fra Andreas Bundgaard. Ejendommen blev købt af E.B.R.'s bedsteforældre, Petrea og Andreas Bundgaard.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 308.800. Areal 30 ha., heraf er 2 ha. eng. 4,5 ha. er forpagtning.Stuehuset er opført 1864 og restaureret senere, stalde opført 1924 og 1977, lade 1920 og maskinhus 1977. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 50 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørring og portionstørring til korn samt fodringsanlæg i samtlige stalde og udmugningsanlæg.
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"HJEMLY". GDR. BØRGE KÆR, Arupvej 35, Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07-993242, født d. 25.-10.-1921, søn af gdr. Villiam Kær, Øsløs, gift med Edel Faarbæk Jensen, født d. 3.-11.-1925, datter af gdr. Sofus Jensen, Arup.E.F.J. er medlem af Menighedsrådet i A- rup. Børge Kær overtog gården d. 1.-4.- 1965 fra svigerfaderen, der havde købt den i 1924.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 264.000. Areal 25,6 ha., heraf tilkøbt 5 ha. i 1965, der er 12 ha. eng og 2 ha. er gennemdrænet.Stuehuset er opført 1915 gennemrestaureret senere, stald opført 1914 og tilbygget 1965, lade bygget 1914 og maskinhus 1968. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 12 kvier af racen SDM og en svineproduktion på 12 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og plantørring til korn. Maskinstation hjælper til ved høst m.m.

"KÆRGÅRD". GDR. STEEN STEENS- GAARD AGESEN, Arupvej 36, Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07-993510, født d. 8.-4.-1946, søn af gdr. Svend Agesen, Arup, gift med Inger Marie Holmstrøm Yde, født d. 12.-7.-1945, datter af Karl Yde, Arup.S.S.A. overtog ejendommen d. 1.-4.-1978 fra faderen, som havde overtaget den i 1938.Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 522.900. Areal 56 ha., deraf 28 ha. eng.Stuehuset er opført 1919 og senere gennemrestaureret, stalde opført 1924 og 1978, lade 1979 og 1983. Gården drives med en kvægbesætning på 52 køer + opdræt af racen SDM. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, portionstørrer til korn og rørmalkningsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper. S.S.A. er medejer af Feggesund Vindmøllelaug.
"KATHØJGÅRD". GDR. KORT KORTSEN KJELDTOFT, Arupvej 39, Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07-993270, født d. 11.-2.-1942, søn af gdr. Asger Kjeldtoft, Arup, gift med Ellen Marie Holm, født d. 8.-7.- 1945, datter af Tage Holm, Helligkilde. K.K.K. er medlem af bestyrelsen for Thisted - Fjerritslev Andelsslagteri, i kredsledelsen for DLG samt formand for regnskabsudvalget i H.H. og Landbo og Husmandsforening. K.K.K., der er 6. generation på gården, overtog den den 1.-7.-1968 fra faderen. Matr. nr. 6a m. fl. Areal 59 ha., heraf tilkøbt 28 ha. i 1977-1987. 8 ha. er eng, i 1975 gennemdrænedes 10 ha., i 1985 4 ha. og i 1987 8 ha., desuden er 7 ha. i forpagtning. Der er plantet læbælter omkring gården.Stuehuset er opført 1880 og senere gennemrestaureret, stalde opført 1960, 1974, 1975 og 1982, lade 1978, maskinhus 1978, gastæt silo 1979 og gylletank 1983. Gården bliver drevet .med en svineproduktion på ca. 500 fedesvin pr. år. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og græs samt hør og græsfrø. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker og fodringsanlæg i samtlige stalde. Desuden er der installeret genvindingsanlæg for jordvarme.
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"LUNDGÄRD". GDR. KRISTIAN JØRGENSEN, Astrupvej 16, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937519, født d. 23.-9.-1957, søn af Jørgen Jørgensen, Dollerup, gift med Lene Stærk Jensen, født d. 24.-8.-1961, datter af Christian Peter Jensen, Sønderhå.K.J. er uddannet tømrer og arbejder i Hanstholm. L.S.J. er sparekasseass. og ansat i Hundborg Sparekasse. K.J. overtog gården d. 15.-4.-1986 fra Asger Bruun.Matr. nr. 29a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 283.800. Areal 23,8 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1986, lade 1986, stald renoveret 1986 efter stormskade. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 kreaturer samt 3 årssøer og 30 slagtesvin. Salgsafgrøder er ærter, hvede, raps, byg og græs. Der findes 1 traktor.
"KÆRGÅRDEN". GDR. JENS CHRISTIAN TOFT JENSEN, Bakkegårdsvej 2, Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07-993418, født d. 18.-8.-1947, søn af gdr. Sigurd Jensen, Arup, gift med Kirstine Krogsgaard, født d. 15.-3.-1948, datter af gdr. Anders Krogsgaard, Frøstrup.K.K. er kontoruddannet og ansat på deltid i Klim Sparekasse. J.C.T.J. er lærer og ansat ved Vesløs Skole. Han er 3. generation på gården, der har været i familiens eje i ca. 100 år, han overtog den d. 1.-1.-1978 fra faderen, der havde overtaget den i 1944.Matr. nr. 8d m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha. i 1987, 10 ha. er eng. Der er plantet læbælter ved gården.Stuehuset er opført 1956 og senere gennemrestaureret, stalde opført 1917 og 1979, lade 1875 og 1978, maskinhus 1978 og gylletank 1987. Gården drives med en svineproduktion på 70 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørring til korn, fodringsanlæg i stald, udmugningsanlæg, blandeanlæg og varmepumpeanlæg til stuehuset. J.C.T.J. er medejer af Vesløs Vindmøllelaug.
LANDM. HAAKON CHRISTENSEN, Bakkegårdsvej 3, Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993357, født d. 12.-1.-1916, søn af landmand Johannes Christensen, Vesløs, gift med Mariane Elisabeth Kortsen, født d. 26.-6.-1913, datter af Kort M. Kortsen, Vesløs.H.C. overtog gården d. 11.-12.-1944 fra Andreas Langballe.Matr. nr. 8a m.fl. Areal 15,3 ha., heraf 7,5 ha. eng, ca. 2 ha. er gennemdrænet. Stuehuset er opført 1895 og senere gen-nemrestaureret, stald opført 1895 og ombygget 1960-1965, lade opført 1895 og maskinhus 1957. Gården drives med en svineproduktion på 150 fedesvin pr. år. Planteavlen består af byg og vårsæd. Der er 1 traktor og plantørring til korn. Maskinstation hjælper til ved høstm.m.

"BAKGÅRD". GDR. THOMAS SKOVSTED BAK, Bakkegårdsvej 4, Arup, 7742 Vesløs, tlf. 07-993591, født d. 31.-1.-1941, søn af Svenning K.O. Bak, Arup.T.S.B., der er 6. generation på gården, som har været i slægtens eje siden 1807, fik i 1977 halvpart i gården og overtog den selv i 1987 fra faderen.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 261.300. Areal 23,8 ha., heraf 8 ha. eng, 6 ha. græsning er i forpagtning.Stuehuset er opført 1905 og gennemrestaureret, laden opført 1942, stald 1967, spaltestald 1977 og maskinhus 1981. Gården drives som et alsidigt landbrug med en besætning på 30
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køer + opdræt af racerne SDM og RDM samt en svineproduktion på 200 fedesvin om året. Der er 3 traktorer, plantørring til korn, køresilo til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Der benyttes maskinstation til høst m.m.

den d. 1.-7.-1962 fra faderen.

"PEDERSGÄRD". GDR. NIELS EVALD GRAVESEN, Ballerumvej 49, Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-923725, født d. 1.-8.- 1925, søn af Carl Gravesen, Brund, gift med Dorte Pedersen, født d. 27.-3.-1929, datter af Hans Pedersen, Gøttrup v. Farsø.N.E.G. har været i Venstres Vælgerforenings bestyrelse i 20 år og formand i 15 år samt i bestyrelsen for Hillerslev Grovvare.Gården har været en slægtsgård siden 1918, N.E.G. er 3. generation. Han overtogMatr. nr. 7å m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 411.100. Areal 27 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført 1941 og restaureret 1976, stald opført 1918 og udvidet 1922, lade opført 1922, svinestald 1964, spaltestald 1972 og maskinhus 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer, 15 kalvekvier, 15 småkvier og 15 fedetyre af racen RDM samt 700 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er ærter. Der findes 3 traktorer, gyllebeholder, plansilo og plantørring til korn, køresilo til ensilage og varmegenvindingsanlæg fra mælkekøler. Der er ansat 1 medhjælper.

/ Kiimi up l uliloio1935, stald og lade 1978. Gården bliver

MEKANIKER MADS THORUP FUGLSANG, Ballerumvej 51, Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-923454, født d. 3.-11.-1938, søn af Jens Badstue Fuglsang, 0. Vandet, gift med Inga Irene Grøndahl, født d. 3.-4.-1945, datter af Sofus Grøndahl, 0. Vandet.M.T.F. er mekaniker. Han overtog gården i juli 1968 fra Alfred Nielsen.Matr. nr. 9b m.fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 89.400. Areal 6 ha.Stuehuset er opført 1935, stald og lade med en svinebesætning på 30 årssøer,smågrisene sælges. Salgsafgrøder er hvede, ærter, byg og raps. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og magasin til korn, halmfyringsanlæg og fuldautomatisk fodringsanlæg.
GDR. KAJ GRAVESEN, Ballerumvej 65, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-923716, født d. 2.-3.-1940, søn af Jeppe H. Gravesen, Hillerslev, gift med Kaja Sønder- gaard Pedersen, født d. 21.-8.-1943, datter af Jens Søndergaard Pedersen, Hvidholm.K.G. er i repræsentantskabet for Thisted Slagteri.Gården har været i slægtens eje siden 1878, K.G. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-5.-1964 fra faderen.Matr. nr. lOd m. fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 310.000. Areal 23 ha., deraf tilkøbt 5 ha., 6 ha. er eng.
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Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret 1973, stald opført 1931 og ombygget til goldsøer i 1972, lade opført 1931, farestald 1966, fedestald 1970, lade 1972 og ombygget til goldsøer i 1978, ny lade og plantørreri, blandeanlæg opført 1978, 2 klimastalde og gyllebeholdere 1982 og fedestald 1984 samt farestald 1976. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 180 årssøer, der opfedes 1.200 til 1.500 smågrise, de resterende smågrise sælges, heraf 300-500 til avl. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn, fastbrændselshalmfyr og automatisk tørfodringsanlæg i samtlige stalde. Der er ansat 1 medhjælper.
"BAKKEVÆNGET". LANDM. SIGNE GRA- VERSEN NIELSEN, Ballerumvej 194, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981407, født d. 10.-2.-1906, datter af Kristian Oddershede, gift med Niels Graversen Nielsen, død 1977, søn af Niels Graversen Nielsen, Hillerslev.Gården blev overtaget i 1966 fra Jens Munk, Hillerslev.Matr. nr. 2c m. fl. Areal 6,9 ha., heraf ca. 3 ha. eng.Bygningerne er ca. 100 år gamle. Gården drives med planteavl, desuden er der 2 får. Der er 1 traktor ellers benyttes hjælp fra maskinstation. Tidligere har der været drevet møelleri på ejendommen.

"SØNDERGÅRD". GDR. VIGGO MADS- BØLL, Ballerumvej 229, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981502, født d. 22.-9.- 1922, søn af Karl Madsbøll, Korsø Mølle, gift med Ellen Margrethe Dalgaard, født d. 14.-7.-1922, datter af Karl Dalgaard, Kåstrup.E.M.D. er uddannet sygeplejerske. V.M. var sognefoged 1965-1970. Han overtog ejendommen i 1953 fra Chr. Godiksen, Kåstrup.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 254.000. Areal 20,1ha., heraf ca. 10 ha. eng.Stuehuset er opført først i 1800-tallet, stald 1965 og lade samme år, desuden findes en gammel stald fra omkring 1920. Tidligere var der på gården en besætning af malkekøer af racen SDM samt fedesvin. Der er 1 traktor og kornmagasin til opbevaring af korn.
"KANSTRUPSMINDE". GDR. KRISTIAN BONDE KANSTRUP, Ballerumvej 239, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981546, født d. 15.-4.-1936, søn af Alfred Kanstrup, Fårtoft, gift med Petra Hundahl Graversen, født d. 17.-8.-1937, datter af Jeppe Graversen, Hillerslev.P.H.G. er plejeass. K.B.K. er kreaturopkøber for Bovidan. Han overtog ejendommen, der har været i slægtens eje siden 1917, i 1966 fra Niels Dahl, Kåstrup.Matr. nr. 2h m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 248.000. Areal 21,6 ha., heraf ca. 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1899 og gennemrestaureret 1976, lade opført 1899 og senere ombygget, stald opført 1958 og svinehus 1970. Gården bliver drevet med planteavl og salgsafgrøderne er korn, ærter og raps, engarealet er bortforpagtet. Der er 1 traktor, i 1979 installeredes halmfyr.
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HUSM. ANDERS PEDERSEN, Ballerumvej 242, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07- 981473, født d. 30.-12.-1913, søn af Martin Pedersen, Østerild, gift med Anna Petrea Madsen, født d. 13.-1.-1913, datter af Rudolf Madsen, Hillerslev.A.P. har tidligere været ekstrabud ved Postvæsenet. Han overtog ejendommen i 1953 fra Harald Grønkjær, Kåstrup.Matr. nr. 25a m. fl. Areal 6,2 ha., heraf ca. 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1940, stald ombygget samme år og lade opført samme år. Gården bliver drevet med planteavl og salgsafgrøder er ærter, raps og korn. Der er drevet høkerforretning fra ejendommen. 1 traktor. Omkring århundredskiftet blev der

"KIRKEGÅRD". GDR. THOMAS MØLLER, Ballerumvej 267, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981755, født d. 6.-6.-1958, søn af Harry Møller, Hovsør, gift med Gitte Helene Vandet Poulsen, født d. 25.-12.- 1959, datter af Jørgen Vandet Poulsen, Hillerslev.G.H.V.P. er apoteksass. T.M. overtog gården d. 20.-3.-1982 fra Knud Daugaard, Kåstrup.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 370.400. Areal 31,5 ha., desuden er ca. 13 ha. i forpagtning. Stuehuset er nyopført 1945 efter brand, stald opført 1965 og 1977, lade 1917. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 42 malkekøer med opdræt af racen SDM. Salgsafgrøderne er korn, ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 gylletank opført 1986, til opbevaring for korn er der propionsyrebehandling til eget brug i silo, desuden udendørs ensilageplads.Der benyttes lidt husbondafløsning i perioder.Fra gammel tid var der servitut om at præsten kunne klæde om på ejendommen, ligeledes om at kirkegængerne kunne opstalde hestene der, der er endnu klausul om at byggeri og beplantning skal være i en vis afstand fra kirken.
"ØSTERGÅRD". LANDM. SVEND NØRGAARD ODDERSHEDE, Ballerumvej 272, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981474, født d. 21.-6.-1948, søn af Harry Oddershede, Kåstrup, gift med Debbie Hansen, født d. 31.-1.-1956, datter af Donald Hansen, Alberta, Canada.S.N.O., der er 5. generation på gården, overtog den d. 12.-11.-1974 fra faderen.Matr. nr. 11a m.fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 527.000. Areal 50 ha., heraf ca. 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1911, stald 1914, lade 1950 og ungkvægstald 1978. Gården drives med en kvægbesætning på ca. 35 malkekøer + opdræt af racerne SDM og DRK samt lidt fedesvin. Salgsafgrøderne er ærter og raps. Der er 2 traktorer, gastæt silo, opført 1976, samt udendørs plansilo til ensilage.
"GL. NEERGÅRD". LANDM. KNUD OVERGAARD ERIKSEN, Ballerumvej 273, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981564, født d. 23.-3.-1947, søn af Thomas Overgaard Eriksen, Kåstrup, gift med Kamma Midholm Madsen, født d. 2.-6.-1947, datter af Alfred Madsen, Hundborg.K.M.M. er kontorass. på et forsikringskontor. K.O.E. overtog gården d. 11.-8.-1971 fra faderen.



-35-

Gl. Neergård. Matr. nr. 2a m. fl.Ejendomsskyld 3.500.000. Grundskyld 740.900. Areal 61 ha., heraf tilkøbt 5 ha. Ca. 80 ha. er i forpagtning.Stuehuset er restaureret og moderniseret 1974, stald opført 1975, roehus 1972, spaltestald 1978, tilbygning til laden 1977 og kalvestald 1977. Gården drives med en kvægbesætning på ca. 90 årskøer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker , gylletank, markvandingsanlæg, i 1979 byggedes gastæt silo til genvindingsanlæg for varmt vand. Der er oden. ensilageopbevaring, desuden er der installeret 1 fast medhjælper hele året og 2 i sommerperi-
"KROGSGÅRD". GDR. EJNAR og CHRISTIAN HOVE, Ballerumvej 277, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07-981477, sønner af Karl Hove Pedersen, Ballerum. E.H. er født d. 30.-9.-1911, C.H. er født d. 4.-11.-1920. og gift med Jenny Mølbæk Jakobsen, født d. 11.-2.-1924, datter af Frans Mølbæk, Hunstrup.Brødrene er 3. generation på ejendommen, der har været i slægtens eje siden omkring 1880, de overtog gården i 1951 efter faderen.Matr. nr. 14a m. fl. Areal 48 ha., heraf tilkøbt ca. 28 ha. i 1986-1987.Stuehuset er opført 1918, stalden blev nyrestaureret omkring 1962, lade bygget 1952, stald og lade under ombygning 1987. Gården bliver drevet med en besætning på 12-14 malkekøer + opdræt af racen SDM samt 4-5 grisesøer + opdræt. Salgsafgrøder er raps og korn. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker og korntørreri til korn.Det er meningen af Christian og Jennys søn Jørgen skal overtaget ejendommen i løbet af et års tid.

GDR. HANS JØRGEN NØRBY, Ballerumvej 290, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07- 981758, født d. 20.-1.-1942, søn af Peder Christian Nørby, Hanstholm, gift med Irma Pedersen, født d. 20.-9.-1942, datter af Laurits Christian Pedersen, Thisted.I.P. er kantinemedhjælper. H.J.N. er lodser. Han overtog ejendommen d. 1.-12.- 1983 fra Otto Bojesen, Kåstrup.Matr. nr. 9z m.fl. Ejendomsskyld 400.000. Grundskyld 80.200. Areal 8,1 ha., heraf ca. 2 ha. eng.Stuehuset er bygget 1930, stald/lade 1930 og ombygget 1956, maskinhus opført 1985. Gården bliver drevet med 2 grisesøer + opdræt og 10 stk. kødkvæg. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og kornmagasin til opbevaring af korn.
LANDM. PETER MADSEN, Ballerumvej 294, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07-981513, født d.12.-1.-1959, søn af Ejvind Madsen, Hovsør, gift med Ruth Gregersen, født d. 24.-2.-1959, datter af Ejnar Gregersen, Nors.
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Peter Madsen overtog ejendommen d. 1.-9.-1982 fra Niels Bertelsen, Ballerum.Matr. nr. 7g m. fl. Areal 25,7 ha., heraf 7-8 ha. skov og lyngkrat.Stuehuset er opført ca. 1880, lade 1960 og pelseribygning 1982. Gården bliver drevet som en pelsdyrfarm med ca. 250 rævetæver og 100 minktæver, fra 1987 er jorden bortforpagtet. Der er 1 traktor. I højsæson ved pelsning beskæftiges 6-7 mand. Ejendommen er en sammenlægning af 3 ejendomme.
"FÆRGÅRD". LANDM. ANDERS ANDERSEN, Ballerumvej 305, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981607, født d. 8.-6.-1949, søn af Alfred Andersen, Tved, gift med Karin Hansen, født d. 2.-2.-1949, datter af Hans Hansen, Stenstrup.K.H. er rengøringsass. A.A. overtog ejendommen d. 11.-12.-1977 fra faderen, som overtog den omkring 1966.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 507.100. Areal 46,5 ha.Stuehuset er opført 1905, stald og lade ligeledes 1905 og maskinhus 1984. Gården er tidligere blevet drevet med en svineproduktion af grisesøer, men nu kun med fedesvin, i vinterhalvåret desuden 5 fedekalve. Salgsafgrøder er korn, græsfrø, raps og kartofter. Der er 1 traktor, andel i mejetærsker, kartoffeloptager og plansilo til korn. I 1986 installeredes halmfyr.
"REFUGIEGÅRDEN". SVENN ERIK NIELSEN, Ballerumvej 306, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07-981840, født d. 30.-12.-1942, søn af Petrus Nielsen, Thisted, gift med Anette Gjelstrup, datter af Jørgen Gjelstrup, Silkeborg.A.G. er hospitalslaborant. S.E.N. er konsulent, han overtog gården i 1978 fra provst Lerfeldt, Randers.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 68.900. Areal 9,2 ha., heraf ca. 3 ha. eng. Alle bygningerne blev restaureret og moderniseret i 1976, gården drives med extensiv fåreavl og græsning. Der er 1 traktor.
"BIRKHOLT". GDR. KRESTEN PEDER PEDERSEN, Ballerumvej 307, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981127, født d. 30.-4.-1920, søn af Lars Peter Pedersen, Hjardemål, gift med Ida Kristensen, født d. 3.-9.-1930, datter af Anders Thøgersen Kristensen, Kløv.K.P.P. overtog gården i 1961 fra Andreas Larsen, Tved.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 286.100. Areal 28 ha., heraf ca. 10 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1914, stald/lade 1914 og kostald 1969. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 10 grisesøer + opdræt samt planteavl. Salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 2 traktorer og plantørreri med kold luft til opbevaring for korn.

"MØLLEGÅRDEN". LANDM. KNUD ERIK GRAVGAARD, Ballerumvej 309, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981717, født d. 16.-8.-1941, søn af Evald Gravgaard, Thisted, gift med Eva Elisabeth Bloch, født d. 2.-6.-1945, datter af Marius Bloch, Thisted.E.E.B. er kontorass. K.E.G. er bagermester. Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Arnold Bertelsen, Tved.Matr. nr. 14a m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 112.700. Areal 11,4 ha.
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Møllegårdens stuehus er opført 1890 og ombygget omkring 1975, kostald opført 1956, lade blev i 1975 ombygget til stuehus. På gården drives hestestutteri. Der er 1 traktor og plansilo.
LANDM. LAURITS PEDERSEN, Ballerumvej 324, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981381, født d. 6.-1.-1925, gift med Ruth Denker.R.D. er keramiker. L.P. er tømrer og snedker, han overtog ejendommen i 1973 fra Gregers Carstensen, Tved.Matr. nr. 5b. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 132.500. Areal 17 ha., heraf er et mindre areal beplantet med træer.Stuehus og stald er moderniseret og istandsat gennem flere år og lade 1956. Gården bliver drevet med en kødkvægsbesætning af krydsningsracer, desuden er der 2 rideheste og 50 Angorakaniner. Salgsafgrøder er korn. Der er 2 traktorer og 1 bugseret mejetærsker. De tidligere ejere gjorde en stor indsats for at gøre den sandede jord frugtbar ved kulegravning.
GDR. NIELS IVERSEN NIELSEN, Bangs- mindevej 6, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07- 981193, født d. 18.-1.-1914, søn af Edvard Nielsen, Nors, gift med Bente Katrine Søndergaard Andersen, født d. 12.-2.-1916, datter af dens Søndergaard Andersen, Hillerslev.N.I.N. har tidligere været i Skolekommissionen og Menighedsrådet. Han overtog gården i 1946 fra Jens Bang Jensen, i hvis slægt ejendommen havde været gennem mange generationer.Matr. nr. 11b m. fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 179.000. Areal 21 ha., heraf 1 ha. skov og 6 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1914, lade 1920, stald 1920 og ombygget 1967 og maskinhus opført 1968. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 5 grisesøer og ca. 70 fedesvin årligt, der har tidligere været en kvægbesætning, men den blev sat ud i 1978. Salgsafgrøder er raps og rug. Der er 1 traktor og plantørreri til opbevaring af korn. Ca. V2 ha. er lejet ud til minkfarm.

"BREDAHL". GDR. ERLING PREBEN NØRGAARD KNUDSEN, Beerstedvej 1, Beersted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934053, født d. 5.-8.-1948, søn af Halvor Knudsen, Snedsted.E.K. overtog gården i 1977 fra faderen, der havde overtaget den i 1947.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 549.000. Areal 41,8 ha., heraf tilkøbt 11,2 ha. i 1980. Stuehuset er opført ca. 1920, lade 1934, ombygget og udvidet 1964, kostald opført 1934, ombygget og udvidet 1973, svinestald opført 1971 og ombygget til kreaturer 1978 og maskinhus opført 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 42 årskøer, 12 kalvekvier, 16 løbekvier, 36 under 1 år af racen SDM samt 2 heste. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og silo til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper.



-38- 
"HVIDKÆRGÅRD". GDR. ERIK MØLLER CHRISTENSEN, Beerstedvej 2, Beersted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934905, født d. 24.-4.-1955, søn af Christian Christensen, Sennels.E.M.C. overtog gården i 1984 fra Ejgild Jensen, Hørdum.Matr. nr.3a m. fl. Areal 36,5 ha.Stuehuset er restaureret 1986, stald opført 1965, stald til slagtesvin 1972 og ombygget til spaltestald 1987, lade opført 1973, maskinhus 1978, roekammer ombygget til forfedestald 1984, klimastald opført 1985, løbeafdeling 1986 og gyllebeholder 1987. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning på 130 årssøer samt 2.600 smågrise af racen LY. Der findes 2 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, 3 plansiloer til korn, 8 siloer til foder og automatisk foderanlæg. På gården er ansat 2 medhjælpere og man benytter hjælp fra maskinstation.

"BEERSTEDGÅRD". GDR. ANDERS KRISTIAN LANGBALLE, Beerstedvej 3, 7752 Snedsted, tlf. 07-934329, født d. 4.-9.- 1935, søn af Ejler Langballe, Kløve, Hunstrup, gift med Mette Vestergaard, født d. 6.-3.-1937, datter af Kristian Vestergaard, Skjoldborg.A.K.L. overtog gården i 1966 fra Kristian Houe, Snedsted.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 669.000. Areal 51,8 ha., derudover er 50 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1857 og nyrestaureret 1978, svinestald opført 1870, løsdriftsstald 1973 og udvidet 1987, lade og silohus opført 1975, ungdyrstald til løsdrift 1978, ældre lade indrettet til plantørring og maskinhus. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 85 årskøer, 80 kvier og 50 tyre af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, korntørringsanlæg, 4 siloer til korn og køresilo til ensilage. Der er ansat 2 medhjælpere M/K.I 1983 blev jorden gennemdrænet.
AVLSCENTRET BEERSTED. LANDM. ARNOLD BOJER og POUL BOJER, Beerstedvej 10, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934261. A.P. er født d. 21.-2.-1926, søn af Kirstine Bojer, Kjeldstrup, og gift med Ida Elisabeth Poulsen, født d. 5.-10.- 1930, datter af Poul Poulsen, Hov. P.B. er født d. 14.-5.-1955 og søn af A.B.A.B. overtog gården d. 14.-4.-1952 fra Martin Overgaard, Snedsted. P.B. købte i 1984 halvpart i gården, han ejer desuden ejendommen Kallerup Vadsted 5, som drives sammen med.Matr. nr. 3b m. fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld ca. 800.000. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 19 ha.Stuehuset er opført 1933, udbygget og restaureret af flere gange, sidst i 1981, stald opført 1935 og udbygget 1965, lade opført 1967, svinestald 1974, maskinhus 1983 og svinestald 1985. Gården er avlscenter for Landrace siden 1975, Duruc siden 1982 og Yorkshire siden 1985. Den drives med 100 årssøer, 10 orner og 600 stk. opdræt, grisene sælges fortrinsvis
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over hele landet til avl, der sælges bl.a. til KS og SPF. Man har endvidere solgt til lande som Taiwan, Brasilien, USSR, Belgien, Frankrig og England. Salgsafgrøder er raps, ærter og hestebønner. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker med snitter, 2 udmugningsanlæg, 2 halmbaner, 6 kornsiloer beregnet til 4.000 tdr. korn, 4 fodersiloer, 1 udendørs silo af glasfiber til 7 t. tilskudsfoder, halvautomatisk fodringsanlæg i den nyeste stald, hvor søerne står på spalte og nødvendige maskiner til gårdens drift. Der er ansat 1 medhjælper.
GDR. PEDER KRISTIAN ØSTERGAARD, Beerstedvej 14, Beersted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934153, født d. 2.-8.-9.-1916, søn af Frode Østergaard, Tilsted, gift med Ida Alstrup Christensen, født d. 15.-8.- 1919, datter af Jens Chr. Alstrup, Hassing.P.K.Ø. har i 16 år været i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen. Han overtog gården d. 15.-2.-1944 fra Jens C. Jensen, Elsted. Matr. nr. If m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 422.000. Areal 36,5 ha., deraf tilkøbt 5 ha. i 1967, 6 ha. i 1968, 1 1/2 ha. i 1970 og 11,5 ha i 1972.Stuehuset er opført ca. 1837, tilbygget og restaureret i 1974, lade opført 1955, stald 1966, maskinhus 1981 og gyllebeholder 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 36 årskøer, 14 kalvekvier, 12 ungkvier, 8 kviekalve, 16 fedetyre og 8 tyrekalve af racen RDM samt en svinebesætning på 25 årssøer, der leveres ca. 900 grise årligt til slagteriet, derudover findes der på gården 200 høns. Der er 3 traktorer, korntørringsanlæg, plansilo til korn og 2 siloer til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper.I 1987 blev P.K.Ø. tildelt diplom for Rød Dansk Malkerace. Han har i 35 år udstillet på dyrskuer. Der sælges en del avlstyre til Kvægavlsforeninger.

"HINDHOLM". LANDM. GEORG JOHAN-

udover er 6,1 ha. i forpagtning.

SEN LEED, Beerstedvej 18, Skjoldborg, 7752 Snedsted, tlf. 07-931297, født d. 5.-2.-1940, søn af Anton Leed, Villerslev, gift med Anne Lise Tobiasen, født d. 13.-5.-1945, datter af Marius Kr. Peter Tobiasen, Koldby.G.J.L. overtog gården i 1964 fra Jens Rysgaard, Møgelvang.Matr. nr. 5f m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 150.000. Areal 13,7 ha., der-Stuehuset er opført ca. 1909, gennemrestaureret og tilbygget 1976, lade opført 1919, kalvestald 1951, hønsehus ca. 1955, stald 1973 og udvidet 1979, maskinhus opført 1982 og i 1985 startet med minkavl med 6 minkhaller. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 49 årskøer, 48 kvier, 9 tyrekalve, af racen SDM, samt 500 minktæver og 2 heste. Der findes 2 traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"VESTERGÅRD". GDR. HARALD NYMANN PEDERSEN, Bellisvej 6, Kjeldstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-923732, født d. 1.-12.-1917, søn af Mathinus Pedersen, Kjeldstrup, gift med Helga Frederikke Jørgensen, født d. 14.-5.-1933, datter af Julius Jørgensen, Skræm ved Fjerritslev. H.F.J. har været i Brugsens bestyrelsen i 4 år. H.N.P. har været i bestyrelsen for Hillerslev grovvare i 6 år samt i bestyrelsen for Hillerslev Mejeri i 4 år og Brugsen i Hillerslev i 4 år. Gården har været en slægtsgård siden sidst i 1800-tallet, H.P. er 3. generation. Han overtog den d. 13.-5.-1954 fra faderen.
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Vestergård. Matr. nr. 14d m. fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 170.000. Areal 12,9 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha., der er eng.Stuehuset er opført 1929 og restaureret flere gange siden, stald opført 1929, udvidet og udbygget i 1977, lade opført 1929. Gården bliver drevet med planteavl. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor og automatisk udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

Lytterforening sidenGården har været i

"HØJGÅRD". GDR. JOHANNES HINDING, Bellisvej 12, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981-495, født d. 2.-4.-1914, søn af Karl Pedersen, Hillerslev, gift med Jenny Katrine Jensen, født d. 8.-9.-1911, datter af Anders Jensen, Bjerre v. Vigsø.J.H. har været medlem af Hillerslev- Kåstrup Sogneråd i 8 år, medlem af Skolekommissionen, formand for Indre Missions Samfund i 28 år, leder af Søndagsskolen i flere år, formand for Kristelig 1953 og har været tillidsmand for Københavns Kirkefond siden 1952. slægtens eje siden 1860, J.H. er 3. generation. Han overtog den d.1.-3.-1942 fra faderen.Matr. nr. 3b m. fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 176.700. Areal 12 ha., heraf 3 ha. eng. Stuehuset er opført 1915 og restaureret 1979, svinehus opført 1957, resten af stalden 1958 og ny lade 1960. Salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 silo til opbevaring af ensilage.
MARY MADSBØLL, Bellisvej 13, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-924438, født d. 8.-2.-1946, datter af Dagny og Sigfred Madsbøll, bor sammen med Kristian Dalgaard, født d. 2.-8.-1945, søn af Jens Dalgaard, Horsted.K.D. er ansat som truckfører på Cimbria i Thisted. M.M. er ekspeditrice ved New Look i Thisted.Gården blev overtaget den 1.-10.-1987 fra Dagny og Sigfred Madsbøll.Matr. nr. 8i m. fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 208.700. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha. i 1966.Stuehuset er opført 1926, stald 1966, lade 1966 og tilbygget i 1975. Salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"LANGAGERGÅRD". FAGLÆRER KURT JENSEN, Bellisvej 17, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-922804, født d. 13.-8.-1941, søn af Poul Jensen, Thisted, gift med Grethe Stausholm, født d. 31.-3.-1944, datter af Carl Vilhelm Stausholm.K.J. er faglærer ved Specialarbejderskolerne. G.S. er receptionist. Hun er i bestyrelsen for den lokale Fåreavlerforening. K.J. overtog gården d. 1.-10.-1986 fra Charles Pedersen, Thisted.
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Langagergård. Matr. nr. 12d. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 80.000. Areal 9,8 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1936, stald 1887, lade 1936 og ombygget 1967 til svinestald, maskinhus opført 1981 og minkhal 1987. Gården bliver drevet med en besætning på 12 moderfår af racen Hvidhovedet Marsk samt 4 årssøer, grisene opfedes på gården og 3 heste af racen Islænder. Salgsafgrøder er byg, ærter, hvede og raps. Der findes 2 traktorer, magasin med korntørring.
LANDM. PETER LØGSTED JEPSEN, Bosbjergvej 2, 7700 Thisted, tlf. 07-981202, født d. 26.-2.-1930, søn af landm. Christian Jepsen, Nors.P.J. overtog gården d. 1.-11.-1961 fra faderen, der havde overtaget den i 1927.Matr. nr. 14d m. fl. Ejendomsskyld 450.000. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1920, tilbygget 1941 og moderniseret 1966, kostald opført 1927 og lade 1952. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 4 søer, smågrisene sælges samt 10 fedetyre og 8 heste. Planteavlen består af vårbyg, græs og roer. Der findes 1 traktor og kornmagasin.
LANDM. SØREN ANTHON DAHL KRISTENSEN, Branddamsvej 5, Skårup, tlf. 07-974296, født d. 11.-3.-1959, søn af Richard Kristensen, Hanstholm.A.A.D.K. er maskinarbejder ved Cimbria, Thisted. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra Robert Vestergaard, Sjørring.Matr. nr. 3b m. fl. Skårup. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 118.300. Areal 8,5 ha. Bygningerne er opført 1933 og moderniseret 1977, ny stald opført 1979. Gården bliver drevet med en svinebesætning på ca. 700 stk. slagtesvin af racen LY. Planteavlen består af kornprodukter, raps og ærter. Der findes 1 traktor, gylletank, plantørringsanlæg til korn og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Siden august 1986 har S.K. forpagtet svinestald på nabogården, Branddamsvej 8.

GDR. HENNING SKAARUP, Branddamsvej 6, 7700 Thisted, tlf. 07-974040, født d. 6.-12.-1958, søn af Svend Skaarup, Thorsted, bor sammen Kamma Dorthe Davidsen, født d. 16.-6.-1962, datter af Asger Davidsen, Skjoldborg.K.D.D. er uddannet butiksekspeditrice og påbegynder sygeplejeuddannelse i august 1987.Gården var H.S.'s mormoders fødehjem, hendes bror overtog den i 1934 og K.S. d. 1.-2.-1980 fra onkelen.Matr. nr. 4d m. fl. Skårup. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 241.900. Areal 22,4 ha., heraf 5,4 ha. skov.Stuehuset er opført 1829 og moderniseret fra 1981 til 1987, stald opført 1895 og moderniseret i 1950'erne, lade opført 1915. Gården bliver drevet med en planteavl af kornprodukter, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, slamsuger, plantørringsanlæg til korn, plansilo til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.H.S. driver sideløbende svineproduktion i forpagtet svinestald på faderens gård, Kirkely i Thorsted. Han har desuden forpagtet 14 ha. jord fra naboejendommen.
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"SKOVGÄRDEN". ERIK OVERGAARD, Branddamsvej 8, 7700 Thisted, tlf. 07- 971580.E.O. overtog gården d. 1.-2.-1987 fra faderen.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 306.700. Areal 28,9 ha., heraf 3 ha. skov og 2 ha. eng. Stuehuset er opført 1867 og nyt stuehus 1962, maskinhus opført 1867, kostald 1922, lade 1923 og ny stald 1978.Planteavlen består af raps, ærter, byg, havre og hvede. Gården drives i samdrift med "Dollerupgård", Dollerupvej 8.

"LILLE TODBØL". GDR. BØRGE HORNSTRUP, Brendhøjvej 2, Todbøl, 7700 Thisted, tlf. 07-937390, født d. 19.-3.-1947, søn af Johannes Hornstrup, Thisted, gift med Nora Holmgaard Christensen, født d. 4.-11.-1949, datter af Erhard Holmgaard Christensen, Stagstrup.N.H.C. er kontoruddannet og har deltidsarbejde. B.H. er i Thisted Byråd og har været det siden 1984 valgt af de konservative samt medlem af HL-Bankens bestyrelse. Han overtog gården i 1970 fra faderen, der havde købt den i 1936. Matr. nr. 10g Todbøl Hovedgård.Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 542.400. Areal 62 ha., deraf 1 V2 ha. skov. Stuehuset er opført 1970, lade 1954, kostald 1959 og ombygget til sostald 1980, svinestald opført 1964 og maskinhus 1976. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning på 70 årssøer, ca. 1.000 slagtesvin årligt. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, 3 siloer til foder, 1 gastæt silo til korn, halmfyringsanlæg og fuldautomatisk foder- og blan- deanlæg. Der benyttes fremmed arbejdskraft på deltid.
LILLIAN POULSEN, Brendhøjvej 10, Sper- ring, 7700 Thisted, tlf. 07-937366, født d. 15.-3.-1933, datter af Lars Poulsen, Nors, gift med Holger Emanuel Jeppesen, født d. 5.-2.-1932, søn af Peder Chr. Jeppesen, Thisted.H.E.J. er ansat ved Thisted Kommune.Gården blev overtaget i 1971 fra Ove Hedegaard, Thisted.Matr. nr. 13h m. fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 145.000. Areal 14,8 ha.Stuehuset er opført 1978, stald 1900 og tilbygget 1980, lade opført 1975 og maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 årskøer + opdræt af blandet race samt 360 slagtesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og 2 fodersiloer.

HUSM. OLE ANDERSEN, Bromøllevej 14, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995053, født d.16.-3.-1944, søn af Otto Andersen, Hunstrup, bor sammen med Rita Enevoldsen, født d.23.-4.-1943, datter af Anton Jensby, Ballerum.
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Ole Andersen overtog gården d. 26.-1.- 1968 fra faderen, der havde købt den i 1916.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 86.000. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 12 ha.Stuehuset er opført 1916, svinehus 1978, svinehus 1979, lade og svinehus 1980 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 100 årssøer, smågrisene sælges. Der findes 1 traktor, gylletank og silo med portionstørring til korn.

GDR. JØRGEN KRISTIAN OLESEN, Bromøllevej 16, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995138, født d. 1.-3.-1946, søn af Aage Olesen, Hunstrup, gift med Esther Vangsgaard, født d. 19.-11.-1946, datter af Meiner Vangsgaard, Hurup.Gården har været en slægtsgård siden 1916, J.K.O. er 3. generation. Han overtog den d. 13.-10.-1967 fra faderen.Matr. nr. lai m.fl. Areal 15,6 ha., heraf tilkøbt 3,7 ha. i 1964 og 4,4 ha. i 1969.Derudover er 13 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1916, stald 1916 og tilbygget 1968, lade opført 1916 og tilbygget 1979, lade opført 1975 og maskinhus og lade 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 24 årskøer, 9 kalvekvier, 18 småkvier og 15 fedetyre af racen SDM samt 20 årssøer, smågrisene sælges. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til korn, varmt vands genvindingsanlæg fra mælkekøler. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
PELSDYRAVLER VALDEMAR KNUDSEN, Bromøllevej 68, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995069, født d. 20.-1.-1929, søn af Niels Peter Knudsen, Kløv Kær, gift med Gerda Kristensen, født d. 19.-7.-1932, datter af Ejnar Kristensen, Sårup.V.K. overtog ejendommen i april 1952 fra Hans Palle Hansen, Hunstrup.Matr. nr. 6e m.fl. Ejendomsskyld 410.000.Grundskyld 58.600. Areal 2 ha.Stuehuset er opført 1963, garage 1965 og ombygget til pelseri 1973, desuden er der 2 lagerrum, 3 6-rækker lukket minkhaller og 6 4-rækker lukket rævehaller samt automatisk gylleanlæg. Gården bliver drevet med pelsdyrproduktion, der består af 800 mink avlstæver og 225 sølvræve avlstæver. Pelseriet kører på varmegenindvinding, desuden er der en 65 kw. vindmølle. Der er ansat 1 medhjælper.
■"MUNKHOLM". GDR. POUL HENNING OVERGAARD, Brundvej 6, Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-925669, født d. 21.-2.—1964, søn af Kristian Overgaard, Brund, gift med Tove Rasmussen, født d. 6.-6.-1954, datter af Niels Peder Rasmussen, Koldby.



Poul Henning Overgård er i bestyrelsen for Thylands Ungdomsskole. Han overtog gården d. 1.-4.-1975 fra Mads Korsgaard Andersen, Brund.Matr. nr. 7i m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 453.700. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Derudover er 6 ha. i forpagtning. 3 ha. er eng.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1985, stald udvidet og udbygget 1977 og igen i 1980, lade opført 1960, foderhus 1981 og 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 37 årskøer, 20 kalvekvier og 15 småkvier af racen Jersey. Der opfedes ca. 100 slagtesvin af gan-gen. Salgsafgrøder er fremavlskorn og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og køresilo til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper, der drives lidt maskinstation ved siden af landbruget. Gårdens Jersey-besætning var i 1986 landets højst ydende med 410 kg. smørfedt og 260 kg. protein.
LANDM. TAGE SPANGGAARD, Brundvej 16, Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-924018, født d. 5.-4.-1947, søn af Jørgen Spang- gaard, Thisted, gift med Else Jørgensen, født d. 4.-7.-1953, datter af Kristian Jørgensen, Hinnerup.E.S. er sygehjælper. T.S. overtog gården d. 1.-4.-1970 fra Kristian Klim, Thisted. Matr. nr. Ig m. fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 65.000. Areal 4 ha., derudover er 200 ha. i forpagtning. Stuehuset er ca. 100 år gammelt og gen- nemrestaureret i 1980’erne, farestald opført 1974, værksted 1975, goldsostald og fedestald 1976, korntørreri og lade 1976, ny lade og maskinhus 1978 og gammelstald ombygget 1979. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 150 årssøer, der opfedes ca. 700 slagterisvin årligt, der sælges ca. 2.000 torvegrise. Salgsafgrøder er byg, ærter, raps, hvede, rug og rajgræs. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, rotorharve, plansilo til korn og fuldautomatisk fodringsanlæg. Der er ansat 3-4 medhjælpere i høst.

"ENGGÅRD". LANDM. THEODOR MIKAEL KRISTENSEN, Brundvej 21, Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-923756, født d. 19.-12.-1920, søn af Jens Kristensen, Brund, gift med Else Johanne Mikkelsen, født d. 24.-12.-1925, datter af Mikael Mikkelsen, Holme.T.M.K. overtog gården i november 1959 fra faderen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 578.000.Areal 39 ha., deraf tilkøbt 17 ha.Stuehuset er opført 1912, kostald 1900 og ombygget 1974, svinestald 1963 og maskinhus 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 14 køer af racen RDM samt 200 fede- svin af gangen, ialt ca. 800 pr. år. Salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri til korn. For tiden drives gården med hjælp fra sønnen Jens Kristensen.



"ØSTERGÅRD". GDR. EBBE KLOSTER HVELPLUND, Brundvej 23, Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-923706, født d. 6.-10.-1946, søn af Harald Hvelplund, Brund, gift med Jørga Knudsen, født d. 29.-9.-1952, datter af Kirsten Bernes, Støttrup v. Ålestrup.J.K. og E.K.H. er begge biologer og driver i fællesskab et biologisk rådgivningsfirma. Gården blev overtaget i august 1985 fra faderen, der havde købt den i 1947.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 662.000. Areal 48 ha., deraf 1,5 ha. skov og 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1921, vesterhus i sidste halvdel af 1800-tallet, i 1987 er en del af det indrettet til laboratorium, kostald og ungdyrstald opført 1950, sostald 1964 og ombygget til kalve og maskinhus 1965. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 45 SDM køer og 10 RDM køer samt 30 tyrekalve, 30 kalvekvier og ca. 30 småkvier. Salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 4 siloer til korn og portionstørreri, køresilo til ensilage og genvindingsanlæg fra mælkekøler samt halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
"BRUSGÄRD". LANDM. JENS JØRGENMUNCH LARSEN, Brusgårdsvej 2, Hou, 7700 Thisted, tlf. 07-985507, født d. 7.-5.-1945, søn af Aksel Munch Larsen, Tømmerby, gift med Elsebeth Hundahl Andersen, født d. 7.-7.-1950, datter af Søren Hundahl Andersen.Gården har været en slægtsgård siden ca. 1820, E.H.A. er 5. generation. J.J.M.L.overtog gården d. 15.-6.-1980 fra svigerfaderen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 478.900. Areal 38,5 ha., derudover er 4 ha. i forpagtning. Ca. 12,5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1985, alle driftsbygninger er nyopført eller ombygget siden 1972. Gården bliver drevet med en besætning på 40 køer af racen SDM og ca. 120 kreaturer ialt. Salgsafgrøder er overskudskorn. Der findes 2 traktorer, gylletank, lagersilo til korn og plansilo til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Engen er afvandet.

"NØRGÅRD". LANDM. JØRGEN og LISBETH STUBKJÆR IMMERSEN, Buen 49, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931528. J.I. er født d. 31.-3.-1949, søn af Anders Immersen, Snedsted, og gift med L.H., der er født d. 29.-5.-1953, datter af Børge Hedegaard, Snedsted.L.H. har halvdagsjob som bogholder. Hun er medlem af Menighedsrådet. J.I. har siddet i bestyrelsen for KFUM-idræt siden 1972. Han er 3. generation på gården, der har været slægtsgård siden 1924. Han overtog den d. 1.-1.-1977 fra faderen.Matr. nr. 7f. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 351.400. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1977, lade 1900 og tilbygget 1979, kostald opført 1960, svinestald 1961, maskinhus 1981, værksted og halmfyr 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 årskøer af racen SDM samt 15 årssøer og ca. 300 svin der opfedes. Planteavlen består af byg, hvede, roer og græs, der findes 2 traktorer, halmpresser, korntørringsanlæg, 4 siloer til korn, 2 køresiloer til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
”NYGÅRD”. GDR. HELMER RYTTER THONSGÄRD, Buskkærvej 1, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981754, født d. 15.-12.-1956, gift med Helene Thøgersen, født d. 13.-1.-1952, datter af Anders Thøgersen, Hunstrup.



H.T. er ekspeditrice. Helmer Rytter Thonsgård er slagteriarbejder, han overtog ejendommen d. 1.-1.-1984 fra Ejnar Rotbøll Hansen, Tved.Matr. nr. 2k. m. fl. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 4 ha. i 1987, 2,5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1910, stald 1920 og tilbygget 1976, lade opført 1920. Gården drives med en svineproduktion på 15 grisesøer + opdræt. Salgsafgrøderne er korn, ærter og raps. Der er 1 traktor og plantørreri til opbevaring af korn.
LANDM. BENT PEDERSEN, Buskkærvej 5, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981992, født d. 14.-6.-1954, søn af Karl Kristian Pedersen, Sjørring, gift med Anna Sørensen, født d. 18.-9.-1952, datter af Aksel Sørensen, Nors.A.S. er sparekasseass. B.P. er salgsmedarbejder. Han overtog ejendommen d. 1.-3.-1984 fra Kresten Nielsen, Tved.Matr. nr. 6e m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 115.300.Areal 8,3 ha., heraf ca. 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1900, stald ca. 1942 og maskinhus 1985. Der er 2 heste på gården, som drives med planteavl. Salgsafgrøder er korn, ærter, raps og hø. Der er 1 traktor og plantørreri til korn, i 1984 installeredes halmfyr.

”NY SMEDEGAARD”. FINN RIMER ANDERSEN, Buskkærvej 11, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-9811 13, født d. 28.-9.-1941, søn af Hjalmar Andersen, Tved, gift med Elly Jensen, født d. 29.-7.-1943, datter af Anker Jensen, Mejrup.Begge er dambrugere. F.R.A. overtog gården i 1978 fra faderen.Matr. nr. 4r. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 521.400. Areal 39,2 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Ca. 8 ha. er eng.Alle bygninger er opført 1937 af faderen, Hjalmar Andersen, på en udstykning fra ”Smedegård”, Buskkærvej 15, som er en gammel slægtsgård. Hjalmar Andersen var søn af ejeren af "GI. Smedegård”. Gården drives med planteavl, salgsafgrøder er korn, ærter og raps.Der er 1 traktor og 1 mejetærsker, i 1979 indstalleredes halmfyr.
”GL. SMEDEGÅRD”. GDR. BERTEL CHRISTIAN ANDERSEN, Buskkærvej 15, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981978, født d. 16.-3.-1959, søn af Alfred Andersen, Tved, gift med Jette Jakobsen Munk, født d. 3.-10.-1961, datter af Poul Erik Munk, Fyn.Gården har været i slægtens eje fra ca. 1890, A.A. overtog den d. 1.-7.-1985 fra faderen.
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Gl. Smedegård. Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 659.300. Areal 58 ha., heraf ca. 1 ha. skov og ca. 14 ha. eng, desuden er ca. 3 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1912, lade 1907, svinestald/garage 1926, kostald 1967 og 1973, maskinhus opført 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 34 malkekøer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, andel i mejetærsker, minilæsser, gylletank, markvandingsanlæg, plan- og tårnsilo til korn samt 2 køresiloer til ensilage, der er installeret halmfyr.Den ene kostald er under ombygning til minkhal til 180 tæver. Der haves medhjælp i højsæsonen.I engarealerne blev der under krigen gravet tørv, på engen findes det kildevæld, som er begyndelsen til Smedegård Å.
”DAMSGÅRD”. GDR. JENS BISGAARD, Bydamsvej 8, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939017, født d. 10.-4.-1920, søn af Peder Bisgaard, Madsted, gift med Else Nielsen, født d. 4.-6.-1927, datter af Niels Kristian Nielsen, Skjoldborg.J.B. overtog gården i 1960 fra Thomas Thomsen, Sønderhå.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 1.050.000.Grundskyld 257.600. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1850 og restaureret gennem årene. Lade og vesterhus opført ca. 1930 og lade udvidet 1960’erne, svi- nestald lavet i gi. hestestald 1961 og stald opført 1967. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 årskøer, 20kvier, 8 tyre og 26 kalve af racen SDM samt 25 slagtesvin og 35 høns. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn.
"KOUSTRUP-M0LLEGÄRD". GDR. NIELS MØLLER, Damsgårdsvej 1-3, Jestrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-939131, født d. 23.-6.-1949, søn af Johannes Nicolajsen Møller, Jestrup, gift med Kirsten Kjær- gaard Jensen, født d. 6.-1.-1955, datter af bagermester H.C. Jensen, Løkken.N.M. er konsulent og ansat ved Mors, Thy og Han Herreds Husmandsforening i Thisted. K.K.J. er socialpædagog ved Thisted Kommune. N.M. er formand for Sønderhå Hørsted Sparekasse.Gården har været i familiens eje siden 1806. N.M. overtog den i 1977 fra Agner Møller. Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 993.200. Areal 69,2 ha.Stuehuset er opført 1876, lade 1930 og senere indrettet til korntørreri, hestestald opført 1930 og indrettet til kornopbevaring, der er indvidere dambrug til gården. Den drives med planteavl i ærter, raps og vårbyg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 3 siloer til korn, halmfyringsanlæg og korntørreri. Der er ansat 1 fiskemester.Gården hed oprindelig Koustrup Mølle og var vandmølle under Koustrup Hovedgård.
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"HOUGAARD". GDR. PER CHRISTIAN ODDERSHEDE DAHLGAARD, Dollerup- vej 2, Dollerup, 7700 Thisted, tlf. 07- 971194, født d. 30.-7.-1947, søn af Anton Dahlgaard, Dollerup, gift med Tove Marie Nørgaard Koldkjær, født d. 24.-1.- 1941, datter af Lars Koldkjær, Oddersbøl.Gården har været i slægtens eje siden 1907, P.C.O.D. er 3. generation. Han overtog den d. 20.-10.-1977 fra faderen. Matr. nr. Ig m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 251.000. Areal 20,8 ha., derudover er 13,2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1942, kostald, ældre lade og svinehus opført 1950, avlsbygningerne brændte i 1973 og gården blev genopført med svinehus, kostald og lade 1974, kostald udvidet 1979 og ungdyrstald og maskinhus opført 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 årskøer, 14 kalvekvier, 4 løbekvier, 8 småkvier, 1 tyr, 12 fedetyre og 6 spædekalve af racen SDM samt 11 årssøer, grisene opfedes på gården, der leveres ca. 150 slagtesvin pr. år. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn og køresilo til ensilage. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.Gårdens første SDM-ko blev i 1950 købt af nuværende ejers far fra Th. Aarup, Kallestrup. Den første kalv, der blev født, var en kviekalv, den opnåede 23 point ved ungskuet i Thisted. Det er ud fra denne kalv den nuværende besætning er oparbejdet. Der udstillets hvert år på dyrskue i Thisted og ungskue i Herning.

"ØSTER DOLLERUPGÅRD". GDR. HANS JENSEN, Dollerupvej 3, Dollerup, 7700 Thisted, tlf. 07-971443, født d. 17.-4.- 1927, søn af Anders Jensen, gift med Ellen Helene Larsen, født d. 20.-7.-1928, datter af Søren Larsen, Koldby.Gården har været i slægtens eje i over 150 år, H.J. er 3. generation. Han overtog den i 1957 fra faderen.Matr. nr. la m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 237.100. Areal 20 ha.Stuehuset opført 1871 og gennemrestaureret 1961, stald og lade opført 1923. Gården bliver drevet med 4 kreaturer og 2 fjordheste. Jorden er bortforpagtet. Der er 1 traktor.
"DOLLERUPGÅRD". GDR. ERIK OVER- GAARD, Dollerupvej 8, 7700 Thisted, tfl. 07-971580, født d. 24.-11.-1954, søn af Alfred Overgaard, Thisted.E.O. overtog gården d. 1.-9.-1979 fra byretsdommer Ester Søndergaard, Thisted. Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 640.200. Areal 49,6 ha.Stuehuset er opført 1845, stald 1919 og lade 1923. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 58 årskøer, 27 kalvekvier, 35 småkvier og kalve, tyrekalvene sælges som små. Salgsafgrøder er raps, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til korn og køresilo til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper + skoledrenge. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Gården drives sammen med Branddamsvej 8.



GDR. VERNER GASBERG, Døjholtvej 18, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981586, født d. 30.-4.-1933, søn af gdr. Peder Gasberg, Vesløs, gift med Gudrun Nielsen, født d. 28.-8.-1937, datter af gdr. Olaf Nielsen, 0. Vandet.J.M. overtog ejendommen d. 1.-12.-1960 fra gdr. Johannes Madsen.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 99.900. Areal 9,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha. fra en naboejendom i 1965.
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Stuehuset er opført 1904, moderniseret og tilbygget 1977, lade omforandret til kostald 1967, svinehus opført 1970, lade 1970 og 1972, maskinhus 1977, 1980 og 1984, garage bygget 1965. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug, indtil 1.-4.-1987 var der en kvægproduktion med 11 køer af blandet race, derefter kun 6 kvier, en svineproduktion på 20 søer, alle smågrisene sælges. Planteavlen består af vårbyg plansilo med varm luft blæser til korn. til eget forbrug. Der er 2 traktorer og
FADDERSBØL RIDESKOLE. HUSMAND ASGER SØRENSEN, Egebaksandevej 3, Faddersbøl, 7700 Thisted, tlf. 07-937456, født d. 3.-6.-1942, søn af Kresten Sørensen, gift med Hanne Overgaard, født d. 31.-5.-1944, datter af Thomas Overgaard, Sjørring.H.O. er køkkenmedhjælper på Solgården. A.S. er minkmedhjælper. Han overtog gården d. 1.-10.-1980 fra Esther Kokholm, Struer.Matr. nr. 5d. Ejendomsskyld 580.000.Grundskyld 33.700. Areal 5,1 ha., derudover er 3,5 ha. i forpagtning. 1 ha. er skov.Stuehuset er opført 1986, hestestald 1978 og udvidet 1982, ridehal opført 1978. Gården bliver drevet med 7 ponyer og 9 store heste. Der findes 1 traktor.Ejendommen drives som rideskole, Hunborg Rideklub er hjemmehørende på ejendommen.

"GRØNGÅRD". GDR. NIELS CHRISTIAN GRAVESEN, Engbjergvej 1, Kjelstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-985167, født d. 4.-8.-1929, søn af Lars Munk Gravesen, Kjelstrup, gift med Lilly Bach, født d. 17.-11.-1932, datter af Niels Bach, Hou. N.C.G. er formand for Thy Kvægavlsforenings Jerseyafdeling samt i bestyrelsen for Hillerslev Grovvareforening. Han o- vertog gården d. 1.-6.-1955 fra faderen, der havde overtaget den i 1929.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Areal 41 ha., deraf tilkøbt 24 ha. 10 ha. er eng.Stuehuset er opført 1970, svinestald og maskinhus 1967 og maskinhus 1986, derudover findes en lade og stald, der er tilbygget og udvidet flere gange. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 årskøer + opdræt af racen Jersey samt 200 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og køresilo til ensilage. Gården drives med hjælp fra sønnen Bjarne Gravesen.
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"VESTERGÄRD". GDR. MADS ANDERSEN DAHLGAARD, Engholmvej 4, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977056, født d. 22.-5.-1927, søn af Lars Chr. Dahlgaard, Sennels, gift med Kathrine Jensen, født d. 7.-8.-1930, datter af Karl Marius Jensen, Sennels.M.A.D. var bestyrelsesmedlem af V. Vandet Grovvareselskab i 15 år, Vandet Mejeri, i repræsentantskabet i Dansk Andels Æg i starten af 1960'erne og medstifter af Vandet-Skinnerup Borgerforening i 1974. Han overtog gården i 1952 fra Niels Langballe, Kløv. Matr. nr. 14a m. Areal 48 ha. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 428.000.Stuehuset er opført 1960, stald, lade og maskinhus 1930, kreaturstald ændret 1976 til sostald, korntørringssilo opført 1976. Gården bliver drevet med en svineproduktion med søer og smågrise. Planteavlen består af kornproduktion og raps. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og halmfyringsanlæg.

LANDM. JØRGEN GRAVESEN, Engholmvej 6, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07- 977033, født d. 22.-1.-1941, søn af Søren Gravesen, 0. Vandet, gift med Anny Madsen, født d. 10.-8.-1943, datter af Emil Madsen, Ræhr.A.M. er ansat på Klitmøller Plejehjem. Hun er kasserer i 0. Vandet Menighedsråd. J.G. overtog gården d. 1.-7.-1967 fra faderen, der havde overtaget den i 1938. Matr. nr. 18d 0. Vandet. Ejendomsskyld900.000. Grundskyld 124.000. Areal 13,9 ha.Stuehuset er opført 1880, omfattende restaurering 1970, stald og lade opført 1930, udvidet 1976, maskinhus opført 1978. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 50 søer + smågrise. Planteavlen består af kornproduktion og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn, silo til korn og halmfyringsanlæg.
GDR. NIELS BROGAARD, Engholmvej 8, V. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977022, født d. 20.-8.-1910, søn af Chr. Brogaard Christensen, Bedsted, gift med Kirstine Pedersen, født d. 5.-7.-1914, datter af kaptajn Rasmus E. Pedersen, St. Rise, Ærø.N.B. har været sognerådsmedlem i 12 år i Øster-Vester Vandet og Klitmøller Sogneråd samt formand gennem 28 år for Skadekær Pumpelaug og bestyrelsesmedlem af Vandet Mejeri og Vandet Brugsforening gennem en årrække. Han overtog gården d. 1.-11.-1940.Matr. nr. 7c. m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 541.000. Areal 52 ha.Bygningerne er opført 1913-1914, stald og lade ombygget 1955, nyt maskinhus opført 1957 og pdestue mod nord i 1982. Gården bliver drevet med planteavl bestående af korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg og 4 siloer til korn.
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"UHRBRANDSMINDE". LANDM. JENS HEDEGAARD, Engkærbro 7, 7152 Sned- sted, tlf. 07-934442, født d. 19.-2.-1957, søn af Børge Hedegaard, gift med Lisbeth Balsby, født d. 4.-7.-1960, datter af Peter Balsby, Sønderhå.L.H. er laborant. J.H. overtog gården i 1981 fra faderen, der havde overtaget den i 1960.Matr. nr. 2e m. fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 268.200. Areal 68,8 ha., heraf tilkøbt 24 ha.Stuehuset er opført 1919, lade udvidet 1964, maskinhus opført 1970, stald ombygget 1975, ny spaltestald og roehus 1976 og ensilagehus 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 58 årskøer + opdræt af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og ensilagehus. Der er ansat 1 medhjælper.

"GADEGÅRD". GDR. KAJ KIRK, Engkærbro 9, Elsted, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934851, født d. 29.-1.-1951, søn af Aksel Kirk, Heltborg, gift med Anni Skallerup Christensen, født d. 24.-6.-1956, datter af Aage Christensen, Elsted.K.K. har været formand for 4 H fra 1975-1984, i 1986 blev han valgt til årets unge landmand i Nordthy. Han overtog gården i 1983 fra faderen.Matr. nr. 5e m. fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 713.700. Areal 52 ha.Stuehuset er opført 1921, stald 1967, la-de 1977, biogasanlæg 1978, silohus 1986 og maskinhus 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 80 årskøer, 120 kvier og 35 tyrekalve af racen Jersey. Der findes 4 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, korntørringsanlæg, 4 siloer til korn og 3 siloer til ensilage.
"TOPHØJGÅRD". LANM. KARL OSKAR SØRENSEN, Engkærbro 16, 7752 Snedsted, tlf. 07-934286, født d. 2.-9.-1924, søn af Jens Sørensen, Flarup, gift med Gerda Søndergaard Poulsen, født d. 26.-6.-1931, datter af Johannes Søndergaard, Svankjær.K.O.S. overtog gården i 1954 fra faderen, der havde overtaget den i 1939.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 187.300. Areal 15 ha.Stuehuset er opført ca. 1900, lade 1900 og restaureret 1979, udhus, som nu er garage og værksted, også bygget 1900, stald opført 1979. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 40 søer + opdræt. Planteavlen består af korn. Der findes 1 traktor og gylletank. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Der er 3 gravhøje på gården.
"ESHØJGÅRD". GDR. MOGENS KAN- STRUP, Eshøjvej 1, Fårtoft, 7700 Thisted, tlf. 07-922694, født d. 15.-12.-1944, søn af Alfred Kanstrup, gift med Kirsten Hove, født d. 17.-12.-1946, datter af Henry Hove, Fårtoft. K.H. er ansat på kontor på deltid. M.K.er i bestyrelsen for Landboforeningen Nordthy, i repræsentantskabet for Thisted-Fjerritslev Andels Svineslagteri. Han overtog gården d. 15.
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januar 1969 fra faderen.Eshøjgård. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 325.600. Areal 26,5 ha. Stuehuset er opført 1912, stald 1936, lade og stald 1973, maskinhus 1976 og 2 svinestalde 1977. Gården bliver drevet med en besætning på 70 årssøer + opfedning af smågrise, ialt ca. 1.400. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Gården drives med løs hjælp.Den drives sammen med ejendommen "Elmelund", Fårtoftvej 240. På arealet ligger oldtidshøjen "Eshøj", som er fredet af Nationalmuseet.

GDR. ANTON KJÆRGÅRD PEDERSEN, Falsbjergvej 10, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995066, født d. 28.-8.-1927, søn af Jens Peter Pedersen, Hunstrup, gift med Gunhild Andersen, født d. 26.-7.-1932, datter af Jens Matias Andersen, Hou v. Sennels.Gården blev i 1916 udstykket fra Køl- bygård og bygget af Jens Peter Pedersen, A.K.P. overtog den i april 1960 fra moderen.Matr. nr. lav m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 169.100. Areal 13 ha., derudover er ca. 3 ha. i forpagtning-Stuehuset er opført 1916, stald og lade 1916, svinestald og kornsilo 1971. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 1.200 slagtesvin årligt. Salgsafgrøderne er ærter og raps. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og 7 siloer til opbevaring af korn samt gylletank.
"ESDAL". GDR. OLE BACH, Fårtoftvej 117, Fårtoft, 7700 Thisted, tlf. 07- 920785, født d. 10.-3.-1949, søn af Sigurd Bach, gift med Karin Oddershede, født d. 2.-10.-1960, datter af Johannes Oddershede.Gården har været en slægtsgård i 3 generationer, O.B. overtog den d. 31.-12.- 1977 efter faderen.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 550.900. Areal 40,8 ha., deraf tilkøbt 7,3 ha. Derudover er 26,2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1917, gi. kostald 1911, svinestald 1970, goldsostald 1973, maskinhus 1974, lade og slagtesvinestald 1980, fare- og drægtighedsstald 1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 150 søer og ca. 2.800 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke og gastæt tårnsilo til korn. Der er ansat 1 medhjælper.

GDR. JENS SLOTH-ODGAARD, Fårtoftvej 119, Fårtoft, 7700 Thisted, tlf. 07-926581, født d. 13.-9.-1949.J.S. overtog gården d. 11.-3.-1981 fra Jens Godiksen.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 481.400. Areal 30 ha.
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Stuehuset ombygget 1984, stalde opført 1933 og 1954, lade 1963, driftsbygninger er ombygget flere gange. Gården bliver drevet med en svinebesætning på ca. 640 fedesvin. Salgsafgrøder er raps. Der findes gylletank, plantørreri til korn, halmfyringsanlæg og automatisk foderanlæg. Gården drives sammen med Nørre Ulle- rupgård, Ålborgvej 143, Sennels.
"VESTERGÅRD". GDR. JENS KIERKEGAARD, Fårtoftvej 224a, Fårtoft, 7700 Thisted, tlf. 07-921984, født d. 12.-4.-1923, søn af Harald Kierkegaard, gift med Kristine Jensen, født d. 12.-10.-1928, datter af Jens Kr. Jensen.Gården har været i slægtens eje i 3 generationer. J.K. overtog den i 1955 fra faderen. Matr. nr. 8a Fårtoft. Areal 15,4 ha.Stuehuset er opført 1926, lade 1932, kostald 1955 og svinestald 1957. Gården bliver drevet med 8 ungkreaturer. Der findes 1 traktor og silo i laden til korn. Jorden er bortforpagtet.

FÅRTOFTGÅRD". GDR. PEDER NØRGAARD ODDERSHEDE BACH, Fårtoftvej 234, Fårtoft, 7700 Thisted, tlf. 07- 920118, født d. 29.-12.-1917, søn af Ole Bach.P.N.O.B. overtog gården i 1970 fra Sigurd Jørgensen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 920.000.Grundskyld 293.300. Areal 28 ha., deraf 1ha. strand. Stuehuset er opført 1910, udhuse opført efter brand 1956. Salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer, kornloft og korntørringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"ELMELUND". GDR. MOGENS KAN- STRUP, Fårtoftvej 240, Fårtoft, 7700 Thisted, tlf. 07-922694, født d. 15.-12.- 1944, søn af Alfred Kanstrup, gift med Kirsten Hove, født d. 17.-12.-1946, datter af Henry Hove, Fårtoft.H.K. arbejder på kontor på deltid. M.K. overtog gården d. 1.-7.-1986 fra svigerfaderen.Matr. nr. 1c m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 450.800. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 10 ha. i 1983. 3 ha. er eng. Stuehuset er opført 1911, stald og lade 1955. Gården drives sammen med "Eshøjgård", Eshøjvej 1, Fårtoft.
"GADEGÅRD". GDR. JENS BALSBY, Gadegårdsvej 1, Jestrup, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939090, født d. 13.-12.-1956, søn af Peter Balsby, Hassing, gift med Bente Dommerby Kristiansen, født d. 21.-12.-1960, datter af Leo D. Kristiansen, Snedsted.B.D.K. er sygeplejerske. J.B. overtog gården i 1987 fra faderen.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 305.000. Areal 22,1 ha., derudover er 11 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1864 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1960, 1978 og 1983, maskinhus 1979 og ladens alder er ukendt. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 100 årssøer, der opfedes 2.000 slagtesvin årligt. Besætningen er SPF. Planteavlen består af byg, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, silo 



til korn og 6 siloer til foder. Gården drives delvis med fremmed arbejdskraft. J.B. ejer også gården Rishøjvejen 8 i Sydthy Kommune.
GDR. HOLGER DISSING, Gadegårdsvej 2, 7752 Snedsted, tlf. 07-939078, født d. 13.-6.-1926, søn af Peder Dissing, gift med Ella Dissing, født d. 18.-2.-1932, datter af Niels Brun, Randrup.E.D. er lærer. H.D. overtog gården i 1960 fra faderen og er 3. generation.Matr. nr. Jestrup la m.fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 455.000. Areal 35,8 ha.Stuehuset er opført 1879 og udhuse 1914. Gården bliver drevet med en fedesvine- produktion og planteavl. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, silo til korn og halmfyringsanlæg.
GDR. HOLGER DISSING, Gadegårdsvej 2, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939078.H.D. overtog gården i 1971 fra Aage Holm.Matr. nr. Hørsted 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 427.000. Areal 31,4 ha. Stuehuset er opført 1921 og udbygningerne 1915. Gården bliver drevet med planteavl. Den er anneks til Jestrup matr. nr. la, men ikke sammenlagt med denne.
LANDM. OVE TRÆDHOLM, Gadegårdsvej 3, Jestrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-939073, født d. 22.-8.-1922, søn af Niels Trædholm, Kobberød, gift med Gerda Elisabeth Nielsen, født d. 2.-7.-1926, død d. 7.-1.-1983, datter af Mads Nielsen, Villerup.O.T. er i bestyrelsen for Thisted Amts Indkøbsforening og i bestyrelsen for Sydthy Husmandskreds's planteavlsudvalg. Han overtog gården i 1951 fra Jens Høgholm Nielsen, Estrup. Matr. nr. 8e m. fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 110.000. Areal 9,4 ha.Stuehuset er opført 1939, stald og lade 1939, der er lagt nyt tag på hele ejendommen i 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 årskøer, 3 kvier og 12 kalve af racen RDM samt 3 årssøer og ca. 20 fedesvin. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg.

"KOVSTRUP HOVEDGÅRD". PROPRIETÆR MADS CHRISTIAN TØLBØLL, Gadegårdsvej 8, Jestrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-939158, født d. 13.-3.-1942, søn af Aage Tølbøll, Jestrup, gift med Lise Sti- gaard Sørensen, født d. 30.-6.-1953, datter af Mogens Stigaard Sørensen, Irup. L.S.S. er lærer. Hun er tillige formand for Skolenævnet i Sønderhå. M.C.T. er formand for Nordvestjyllands Frøavlerforening. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1977 fra faderen. Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 4.500.000. Grundskyld 2.007.500. Areal 165 ha., derudover er 9,9 ha. i forpagtning.Stuehuset, fra 1700-tallet, er senest restaureret 1976, vester stald og lade er opført efter brand 1910, fodermesterbolig opført 1940, maskinhus 1950, garage 1957, øster stald og hal 1985. Gården bliver drevet med en kødkvægsbesætning på 42 køer, 18 kvier og 2 tyre af racen Charolais samt 650 slagtesvin årligt. Desuden findes der 4 danske varmblodsheste og 2 fjordheste. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, korntørringsanlæg, fodersilo, halmfyringsanlæg og gennemløbs- og plantørreri til korn samt automatisk foderanlæg til grisene. Der er ansat 1 medhjælper. A.C.T. ejer gården Gadegårdsvej 6 på 9,3 ha.



GDR. HENRY EMIL CHRISTENSEN, GI. Feggesundvej 26, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993132, født d. 27.-9.-1933, søn af gdr. Gunnar Christensen, Hunstrup, gift med Inge Elise Amtoft Larsen, født d. 25.-6.- 1938, datter af Erik Amtoft Larsen, Vesløs.I.E.A.L. er 5. generation på gården, der har været i slægtens eje i ca. 150 år. H.E.C. er formand for Menighedsrådet i Vesløs, han overtog ejendommen d. 1.-4.- 1965 fra svigerfaderen.
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Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 457.100. Areal 46 ha., heraf tilkøbt 22 ha. i årene 1967-1984, 23 ha. er eng.Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret 1977, stald opført 1965, lade 1968 og tilbygget 1974, maskinhus opført 1977 og gastæt kornsilo 1982. I 1986 opførte et anpartselskab en vindmølle på gården. Den drives som et alsidigt landbrug og en kvægbesætning på 20 køer + opdræt af racen SDM samt en årlig svineproduktion på ca. 470 fedesvin. Salgsafgrøder er raps. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 køresiloer til ensilage, rørmalkningsanlæg og genvindingsanlæg for staldvarme til stuehuset. Maskinstation yder hjælp. Der er gennemdræ- net ca. 3 ha. i 1979.
LANDM. NIELS EGON PERSSON, GI. Feggesundvej 38, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993146, født d. 6.-3.-1944, søn af Peder Persson, Vesløs, gift med Ulla Marie Rohde, født d. 22.-3.-1946, datter af specialarbejder Henry Rohde, Darum.N.E.P. er uddannet bygningskonstruktør o g er ansat ved teknisk skole i Thisted, han er medlem af bestyrelsen for Husmandsforeningen "Hannæs". Han overtog gården d. 1.-1.-1977 fra faderen, der havde købt den i 1939.Matr. nr. lOaa m. fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 210.000. Areal 17,3 ha., heraf tilkøbt 5 ha. i 1983, der er 8,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1922 og gennemrestaureret senere, lade opført 1952, maskinhus 1963 og stald 1965. Gården drives som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 10 køer + opdræt af racen RDM og en svineproduktion på ca. 120 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og korn. Der er 1 traktor. Maskinstation hjælper til ved høst m.m.N.E.P. er anpartshaver i Vesløs Vindmøllelaug.

"KIRKELY". GDR. ARNE SKADHAUGE BOESEN, GI. Feggesundvej 49, 7742 Vesløs, tlf. 07-993156, født d. 3.-3.-1934, søn af Ingvard Marius Boesen, Vesløs, gift med Esther Kyndi Dahl, født d. 22.-2.- 1941, datter af chauffør Kristian Dahl, Vesløs.A.S.B., der er 3. generation på gården, overtog den d. 1.-4.-1961 efter faderen, som havde overtaget den i 1930.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 207.000. Areal 20,4 ha.Stuehuset er opført 1924 og gennemrestaureret senere, i 1974 byggedes til
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stalden og i 1978 opførtes maskinhus. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 20 søer + opdræt. Planteavlen består af byg og raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og portionstørring til korn samt udmugningsanlæg.
GDR. FRODE AMTOFT BEDSTED, GI. Feggesundvej 64, Amtoft, 7742 Vesløs, tlf. 07-993219, født d. 24.-4.-1918, søn af gdr. Chr. Amtoft Bedsted, Amtoft, gift med Dagny Vestergaard, født d.28.-3.- 1915, datter af landm. 3ens Vestergaard, Skovsted.F.A.B. overtog gården d. 1.-10.-1942 efter faderen, der havde overtaget den i 1912.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 145.600. Areal 12,8 ha., heraf tilkøbt 3,8 ha., 2,5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1926 og senere gennemrestaureret, stald opført 1926 og ombygget 1953, lade opført 1885 og ombygget 1923, maskinhus opført 1965. Gården bliver drevet med planteavl, der består af byg, hvede, raps og ærter. Salgsafgrøder er korn og frø. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker og portionstørring til korn.Der er plantet læbælter i marken.

"LANGAGERGÅRD". GDR. INGVAR KRISTIAN MADSEN, GI. Feggesundvej 71, Amtoft, 7742 Vesløs, tlf. 07-993263, født d. 20.-1.-1923, søn af Karl Madsen, Amtoft, gift med Anna Bolette Odgaard, født d. 16.-.6.-1920, død d. 2.-3.1-1969, datter af landm. Martin Odgaard, Amtoft.I.K.M., der er 3. generation på gården, overtog den d. 1.-11.-1944 fra faderen, der havde overtaget den i 1907.Matr. nr. 19d m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 143.900. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 11 ha. 1969-1971, 6 ha. er eng.Stuehuset er opført 1905 og senere gennemrestaureret, stald opført 1954 og udvidet 1968 samtidig byggedes ny lade. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 5 søer + opdræt, ca. 130 stk. årligt, samt 12 stk. kødkvæg af racen DRK. Planteavlen består af byg, hvede, raps og græs, salgsafgrøder er korn og frø. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg samt plantørring til opbevaring af korn.Ca. 6 ha. er gennem drænet.
"NØRGÅRD". GDR. CHRISTIAN CHRISTENSEN, GI. Feggesundvej 73, Amtoft, 7742 Vesløs, tlf. 07-993236, født d. 5.-5.- 1933, søn af gdr. Niels Chr. Christensen, Amtoft.C.C. overtog ejendommen d. 1.-6.-1962 efter moderen, faderen havde overtaget den i 1932.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 210.900. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 7 ha. 1967-1970, 2,5 ha. er eng. Stuehuset er opført 1967, stald 1957 og tilbygget 1968, lade opført 1934 og til-
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bygget 1973. Gården bliver drevet med en planteavl der består af byg, hvede og raps, salgsafgrøder er korn og frø. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, udmugningsanlæg og plantørring til korn.4 ha. er gennemdrænet.
"AMTOFTGÅRD". GDR. EGON BUNDGAARD LARSEN, GI. Feggesundvej 77, Amtoft, 7742 Vesløs, tlf. 07-993273, født d. 18.-5.-1944, søn af gdr. Niels Chr. Amtoft Larsen, gift med Signe Nør Thøgersen, født d. 25.-10.-1940, datter af gdr. Svend Thøgersen, Bjergby.S.N.T. er uddannet lærer og har været ansat ved Arup Friskole.Gården har i ca. 300 år været i slægtens eje, E.B.L. er 10. generation, han overtog den d. 1.-7.-1970 fra faderen, som havde overtaget den i 1933.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 175.000. Areal 18 ha., heraf 6 ha. eng, 11 ha. agerjord og 10 ha. græsning er i forpagtning.Stuehuset er opført 1941 og senere gennemrestaureret, stald og lade opført 1941 og maskinhus 1983. Gården bliver drevet med alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 30 køer + opdræt og en svineproduktion på 10 søer + opdræt. Salgsafgrøder er raps. Der er 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg samt plantørring til korn. Maskinstation hjælper til ved høst m.m.Ca. 6 ha. er gennemdrænet og 3,5 ha. er beplantet med nåle- og løvtræer.
GDR. ALFRED MORTENSEN, GI. Feggesundvej 118, Amtoft, 7742 Vesløs, tlf. 07-993229, født d. 31.-7.-1920, søn af gdr. Chr. Mortensen, Amtoft, gift med Ella Marie Jensen, født d. 31.-12.-1920, datter af gdr. Morten Jensen, Øsløs.E.N.J. begyndte i 1968 med bondegårdsferie. A.M. overtog ejendommen d. 1.-10.-1948 efter faderen, som havde købt den i 1904.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 270.300. Areal 17 ha., heraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1914, gennemrestaureret og ombygget til bondegårdsferie 1974, stald opført 1914, svinestald 1935, lade opført 1914 og tilbygget 1953. Gården bliver drevet med planteavl bestående af byg og raps, salgsafgrøder er korn og frø. Der er 1 traktor. Maskinstation hjælper til med høst m.m.Ca. 2 ha. er gennemdrænet.

eng og klit.

"ABILDHAUGE". GDR. CHARLES OVER- GAARD, GI. Ålborgvej 9, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991214, født d. 25.-3.-1923, søn af gdr. Kresten Christensen Overgaard, Dover, gift med Thea Neckelsen, født d. 6.-4.-1931, datter af landm. Sigfred Laurits Neckelsen.C.O. overtog gården d. 1.-1.-1962 fra gdr. Albert Pilgaard Andersen.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 636.500. Areal 137,4 ha., heraf 10 ha. skov og 68 ha.Stuehuset er opført 1914, kostald og lade 1914 og genopført efter brand 1928, svinehusopført 1952. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 15 malkekøer + opdræt af racen SDM. Planteavlen består af korn til eget forbrug. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 plansilo til korn og plansilo til ensilage.



"NY ABILDHAUGE". GDR. ANDERS BUNDGAARD, GI. Ålborgvej 11, 7741 Frøstrup, tlf. 07-991213, født d. 27.-6.- 1958, søn af gdr. Gunnar Bundgaard, Øsløs, gift med Merete Mærkedahl, født d. 22.-8.-1964, datter af gdr. Valdemar Mærkedahl, Stagstrup.A.B. overtog gården d. 1.-1.-1985 fra svigerfaderen.Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 303.500. Areal 60,8 ha., heraf 1,2 ha. skov.Stuehuset er opført 1940 og restaureret 
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1970, gi. kostald opført 1930, lade ca. 1930 og ombygget til kalvestald 1986, ny stald opført 1978 og tilbygget 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 77 malkekøer + opdræt, hvoraf tyrekalvene fedes op, ca. 59 stk. Jersey. Planteavlen består af græs og korn til eget forbrug. Der findes 3 traktorer, gyllevogn, fræser, gylletank, plansilo til korn og markstakke til ensilage.
"SØNDERGÅRD". GDR. HANS CHRISTIAN HANSEN, Gisselbækvej 39, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934460, født d. 6.-6.-1944, søn af Anders Hansen, Hørdum, gift med Kirsten Hyldahl, født d. 11.-2.-1945, datter af Jens Peter Hyldahl, Sønderhå.H.C.H. er i repræsentantskabet for forsikringsselskabet "Thisted Amt". Han overtog gården i 1967 fra faderen.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 280.000. Areal 25ha., derudover er 16 ha. i forpagtning- Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret 1979, lade opført 1928, stalde 1966, 1971 og 1976, maskinhus opført 1976, stald 1983 og 1987, alle staldene er renoveret i 1987. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 140 årssøer, der opfedes ca. 3.500 slagtesvin pr år. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn, 8 siloer til foder, halmfyringsanlæg og foderblandeanlæg. På gården arbejder en voksen søn.

GDR. HOLGER DRECHSLER, Gisselbækvej 45, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934455, født d. 12.-2.-1950, søn af Marius Drechsler, Hørsted, gift med Birte Vestergaard, født d. 23.-2.-1951, datter af Karl Vestergaard, Vilsund.B.V. er bogbinder på Dantryk i Hurup. H.D., der er 3. generation på gården, overtog den i 1974 fra faderen.Matr. nr. 15a m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 121.000. Areal 10,5 ha.Stuehuset er opført 1974, gi. stalde ca. 1837, nyt svinehus 1967, kostald 1975 og ny lade 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer + opdræt af racen SDM samt 450 fedesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, gylletank, 2 siloer til foder og 1 køresilo til ensilage.
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"LUNDGÅRD". GDR. KNUD KRISTIAN HANSEN, Gjersbølvej 8, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07-934255, født d. 6.-2.- 1929, søn af Kristian Hansen, Gjersbøl. K.K.H. er formand for Hundborg Mose- laug og kasserer i Snedsted Skytteforening og har været det i 24 år. Han o- vertog gården i 1971 fra faderen, der havde købt den i 1946.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 454.600. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 18 ha. i 1979. 10 ha. er mose.Stuehuset er opført 1868 og restaureret 1972, stald opført 1907, tilbygget 1973 og udvidet 1978, lade opført ca. 1930,svinehus og vognport 1930 og maskinhus 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 årskøer, 8 kalvekvier og 18 kvier. Tyrekalvene sælges som små. Salgsafgrøder er korn, maltbyg og raps. Der findes 3 traktorer, 3 siloer til korn og genvindingsvarmeanlæg. Der er ansat 1 ung medhjælper.Lodsejerne i Lundborg Mose arbejder med planer om beplantning af 20 km. læhegn i mosen.

Matr. nr. la. Ejendomsskyld 800.800. Grundskyld

"ØSTERGÅRD". GDR. NIELS MØLLER SØRENSEN, Grønlundsvej 2, Fårtoft, 7700 Thisted, tlf. 07-920844, født d. 31.-8.-1925, søn af Johan Peter Sørensen, Sennels, gift med Marie Pedersen, født d. 25.-2.-1932, datter af Peter Pedersen, Asklev v. Them.M.P. er mørkekammerass. på røntgenafd. på Thisted Sygehus. N.M.S. er i bestyrelsen for Kvickly i Thisted. Han overtog gården d. 21.-3.-1956 fra Viggo Dige. 178.500. Areal 12,8 ha.Bygningerne er ca. opført i 1900. Gården bliver drevet med en besætning på 8 søer, feder ca. 150 grise op om året. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 1 traktor, halvpart i mejetærsker, plansilo til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"GRØNLUND". GDR. EGON NØRSKOV PEDERSEN, Grønlundsvej 3, Malle, 7700 Thisted, tlf. 07-985007, født d. 19.-5.- 1933, søn af Gustav Pedersen, Malle, gift med Kristiane Sofie Andersen, født d. 11.-6.-1937, datter af Aksel Andersen, Sennels.E.N.P. overtog gården d. 1.-2.-1965 fra Anders Oddershede.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 397.400. Areal 29,9 ha., derudover er 40,8 ha. i forpagtning.Hele ejendommen er opført 1954 efter brand, spaltestald opført 1975 og maskinhus med korntørreri 1978. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 500stk. om året. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, presser, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. I 1977 købtes hustruens fødehjem, Sennelsvej 125. Areal 36,2 ha.
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LANDM. MARTIN JENSEN OVERGAARD, Grønlundsvej 4, Malle, 7700 Thisted, tlf. 07-985094, født d. 4.-4.-1928, søn af Kristian Overgaard, gift med Herma Pedersen, født d. 28.-11.-1934, datter af Andreas Pedersen.M.J.O. byggede gården i 1956.Matr. nr. 3g m.fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 143.000. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 5 ha. i 1958.Bygningerne er opført 1956. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 11 stk. + opdræt SDM-køer. Salgsafgrøder er græs, roer og korn. Der findes 1 traktor, del i mejetærsker. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"NY GYRUPGÅRD". GDR. JENS PETER HYLDAHL, Gyrypvej 1, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939021, født d. 22.-1.- 1911, søn af Kristoffer Hyldahl, Nørrehå, gift med Ingeborg Nielsen, født d. 3.-8.-1914, datter af Kresten Nielsen, Sønderhå.J.P.H. overtog gården i 1939 fra svigerfaderen, der havde bygget den i 1913. Matr. nr. Ib Gyrupgård. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 294.600. Areal 25,8 ha.Stuehuset er opført 1913, stald og lade 1913, sønder hus 1924 og maskinhus 1956. Gården bliver drevet med 5 heste og 2 føl af blandet race samt planteavl. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, silo til korn og silo til ensilgage. Der er delvis hjælp på gården.

i 1983 fra faderen.

"GYRUP". GDR. JENS NICOLAJ NICO- LAJSEN, Gyrupvej 14, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939076, født d. 13.-5.- 1959, søn af Ole Nicolajsen, gift med Lisbeth Stærk Jensen, født d. 24.-9.- 1957, datter af Christian Peter Jensen, Sønderhå.L.S.J. er uddannet børnehavepædagog, men er for tiden hjemmegående.Gården har været slægtsgård siden 1773, J.N.N. er 7. generation, han overtog denMatr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 1.076.000. Areal 102 ha., deraf 1 ha. skov og 13 ha. eng.Stuehuset er opført 1873, fodermesterhus ca. 1923, lade og gi. maskinhus 1925, kostald 1936, svinestald, der oprindelig var hestestald, opført 1941 og nyt maskinhus 1978. Der er en kvægbesætning på 80 køer + opdræt m. rotationskrydsning af racerne SDM, RDM og finsk Jersey. Planteavlen består af frøavl. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, 5 siloer til korn, plansilo til korn og savsmulsfyr til opvarmning af stuehus. Der er ansat 1 fodermester + løs medhjælp ved høst og efterår.
GDR. ANTON SVENDSEN, Gærupvej 3, Gærup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931227, født d. 2.-1.-1926, søn af Chresten Svendsen, Gærup, gift med Gerda Margrethe Hove, født d. 14.-2.-1931, datter af Henry Hove, Skyum.A.S. overtog gården i 1962 fra faderen, der havde overtaget den i 1926.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.500.000.
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Grundskyld 371.300. Areal 26 ha.Stuehuset er opført 1862, gi. stald 1882, gi. vognhus 1908, hønsehus 1949, lade og maskinhus 1953 og ny stald 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 årskøer + opdræt af racen SDM samt 175 fedesvin. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og 3 siloer til korn. Der er ansat fremmed arbejdskraft efter behov.
GDR. og CHAMPIGNONAVLER KRESTEN GOUL, Gærupvej 11, 7752 Snedsted, tlf. 07-931383, født d. 25.-10.-1928, søn af husm. Søren Goul, Bajlum, gift med Ingrid Ladefoged, født d. 12.-10.-1932, datter af Anders Kristian Ladefoged.K.G. har i de senere år drevet erhversfiskeri, da en voksen søn forestår bedriften.K.G. er i utallige bestyrelser, deriblandt en konservesfabrik på Fyn. Han overtog gården i 1954 fra Anton Vestergaard.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 3.500.000. Grundskyld 570.000. Areal 36 ha.Stuehuset er opført 1860 og ombygget 1968, udhuse opført 1905, ombygget 1971 og udvidet hvert år siden til champignonsavl, så udhusene i dag er på ca. 5.200 kvadratmeter. Gården bliver drevet som et alsidigt markbrug med hovedvægt på champignon. Der findes 3 traktorer, gummiged, mejetærsker, korntørringsanlæg, silo til korn og flis og halmfyringsanlæg, samt maskiner til moderne champignonbrug. Der er for tiden ansat 16 medhjælpere.
"LAULUND". GDR. SVEND JENSEN, Gæ- rupør 3, Gærup, 7752 Snedsted, tlf. 07- 931426, født d. 20.-7.-1940, søn af Niels Jensen, Asbo, Bække, gift med Aase Marie Svendsen, født d. 13.-i 2.-1947, datter af Johannes Svendsen, Hinding. AA.S. arbejder på Coloplast i Thisted. S.J. overtog gården i 1966 fra Jens Kristian Olsen.Matr. nr. 20/10g m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 320.000. Areal 31 ha.Stuehuset er opført 1979, stald 1962 og tilbygget 1979, lade opført 1962, maskinhus 1964 og garage 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 årskøer og 60 ungkreaturer af racen SDM samt 340 SPF-fedesvin. Planteavlen består af roer, korn og græs. Der findes 2 traktorer, mejetærsker, korntørringsanlæg og 6 siloer til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

GDR. BJARNE RENBERG JENSEN, Hanst- holmvej 38, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-923417, født d. 12.-1.-1943, søn af Gunnar Jensen, Tåbel, gift med Bente Rosenkrans Steffensen, født d. 7.-11.- 1945, datter af Kristian Steffensen, Thisted.B.R.S. er sygehjælper. B.R.J. er chauffør. Han overtog gården d. 1.-8.-1980 fra Jørgen Hyldgaard.Matr. nr. 6b m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 96.000. Areal 16,5ha., heraf tilkøbt naboejendommen 10 ha. i 1987. Derudover er 4,5 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1975, svinehus 1975, lade 1975 og udvidet med goldsostald 1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 80 årssøer. Salgsafgrøder er hvede, byg og raps. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"HØNBJERG". LANDM. ERIK BACH JEN-SEN, Hanstholmvej 48, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-923913, født d. 22.-11.- 1945, søn af Alfred Bach Jensen, Løgstrup, gift med Inger Nielsen Bisgaard, født d. 1.-8.-1942, datter af Johannes Bisgaard, Hundborg.E.B.J. er i bestyrelsen for Venstre Vælgerforeningen i Vandet-Skinnerup.Gården har været en slægtsgård siden 1906, I.N.B. er 3. generation. E.B.J. overtog den d. 1.-8.-1970 fra svigerfaderen.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 384.400. Areal 36,5 ha.Stuehuset er opført 1911, kostald og lade genopført 1974 efter brand og maskinhus opført 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 52 årskøer, 25 kalvekvier, 25 småkvier og 28 fedetyre. Der findes 2 traktorer, gylletank og 2 køresiloer til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper.

110.000. Derudover er 2 ha. i forpagtning.

"HEGNSGÅRD". GDR. NIELS MØLLER, Hanstholmvej 50, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-923840, født d. 20.-12.-1924, søn af Jens Møller, Skinnerup, gift med Ellen Drechsler Hansen, født d. 20.-4.- 1930, datter af Johannes Hansen.N.M. overtog gården d. 1.-5.-1960 fra faderen, der havde overtaget den i 1944. Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 310.900. Areal 37,3 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha., særskilt vurderet til 15,5 ha. er eng.Stuehuset er opført ca. 1857 og restaureret senere, stald opført 1916, tilbygget lade 1954 og udvidet senere, maskinhus opført 1963. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 malkekøer af racen SDM, 15 ammekøer + kalve. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"YDESMINDE". GDR. JENS YDE, Hanstholmvej 52, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-923813, født d. 27.-2.-1951, søn af Martin Yde, Nors, gift med Eva Hvidberg, født d. 26.-3.-1953, datter af Thorsted Hvidberg, Vandet.E.H. er socialpædagog og leder af overlæge Espersens Vuggestue.Gården har været i slægtens eje siden 1784. J.Y. overtog den d. 15.-7.-1977 fra faderen.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 397.700. Areal 27,7 ha., derudover er tilforpagtet 8 ha.Stuehuset er opført 1925 og restaureret 1977 og 1982, gi. lade opført 1900, stald 1960, stald 1970 og spaltestald og lade 1978. Gården bliver drevet med en besætning på 45 årskøer + opdræt af racen SDM samt 50 slagtesvin af gangen. Der findes 2 traktorer, gylletank, silo og portionstører til korn, køresilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
LANDM. LAURITS SIXHØJ, Hanstholmvej 53, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-923896, født d. 18.-2.-1933, søn af Kristian Sixhøj, Hillerslev, gift med Ane Jensby, født d. 2.-12.-1932, datter af Martin Jensby, Hillerslev.
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Laurits Sixhøj overtog gården d. 15.-10.- 1960 fra Kristian Møller, Malle.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 257.000. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 4,8 ha. eng i 1968. Stuehuset er opført 1914 eller 1915 og løbende vedligeholdt, kostald opført 1946 og ombygget til svinestald 1977, svinestald opført 1952, sostald 1972 og tilbygget 1982, maskinhus opført 1976 og lade 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 35 avlssøer og 4 orner. Der findes 2 traktorer og plantørreri til korn. Der benyttes hjælp fra maskinstation.

"GISSELBÆK". GDR. LARS MUNK GRAVESEN, Hanstholmvej 56, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-926492, født d. 31.-3.- 1955, søn af Niels Chr. Gravesen, Kjel- strup, gift med Gitte Søgaard, født d. 29.-9.-1963, datter af Knud Søgaard, Snedsted.G.S. er sygeplejeelev i Thisted. L.M.G. er i bestyrelsen for Nordthy Husmandsforening og formand for Nordthy Vikarordning samt formand for Mors- Thy- og Hanherreds Husdyrudvalg. Han overtog gården d. 15.-3.-1978 fra Ingvard Bak, Thisted.Matr. nr. 21a m. fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 217.400. Areal 16,6 ha., derudover er 21,2 ha. i forpagtning. 0,6 ha. er eng.Stuehuset er opført 1986, lade og kalvestald 1870, stald 1966 og kornsilo 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 årskøer, 20 kalvekvier og 20 småkvier af racen Jersey samt ca. 500 slagterisvin pr. år. Salgsafgrøder er ærter og hvede. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn, køresilo til ensilage og varmegenvindingsanlæg fra staldene til stuehuset. Der er ansat 1 skoledreng.I 1982 blev L.M.G. kåret til årets unge landmand. Der udstilles på dyrskue i Thisted og ungskue i Herning.
"IDASMINDE". GDR. ERNST BIRCH, Hanstholmvej 78, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-981272, født d. 25.-11.-1915, søn af gdr. Hans Birch, Houe, gift med Anne Margrethe Lund Jensen, født d. 5.-5.-1913, datter af Marius Lund Jensen, Farbjerg.E.B. overtog gården d. 15.-1.-1960 fra gdr. Martinus Pedersen.Matr. nr. 17a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført 1907 og moderniseret senere, udbygningerne brændte i 1970 og er ikke opført igen. Gården bliver drevet med en planteavl i korn og frø. Der findes halmfyringsanlæg. Gården drives i samdrift med Hyldgård, Hindingvej 44, Nors.

"STENH0JGÄRD". GDR. JENS PETER SKADHOLM, Hanstholmvej 167, Vorring, 7700 Thisted, tlf. 07-981086, født d. 5.-6.-1920, søn af mejeribestyrer Svend Jensen, Sundby, Thy, gift med Karen Frederiksen, født d. 18.-10.-1927, datter af gdr. Frederik Frederiksen, Tved.J.P.S. overtog gården d. 7.-2.-1960 fra gdr. Chr. Smed Overgaard.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 427.400. Areal 30
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ha., heraf tilkøbt 8 ha. eng 1978-1982.Stuehuset er opført 1914 og moderniseret 1973, lade opført 1921, svinehus 1962 og omforandret til ungdyrstald 1977, kostald opført 1967. Gården bliver drevet med en kvægproduktion på 35 malkekøer og 50 ungdyr af racen SDM, stambogsført under Kontrolforeningen. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg til eget brug. Der er 2 traktorer, trådsilo med varm luft blæser til korn og køresilo til ensilage. På gården er ansat 1 medhjælper.Gårdens navn stammer fra en høj på marken, Stenhøj, som er fredet. J.P.S. har i mange år deltaget i dyrskuer i Thisted med enkelte kvier og køer.
"VORRINGGÄRD". GDR. HARALD VE- STERGA/ARD, Hansholmvej 171, Vorring, 7700 Thisted, tlf. 07-981014, født d. 22.-5.-1933, søn af gdr. Holger Vester- gaard, Vorring.H.V., som er 4. generation på gården, overtog den d. 1.-7.-1969 efter faderen, som i 1924 overtog den efter sine svigerforældre.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 383.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført 1898 og moderniseret 1963, kostald opført 1914, lade og foderhus 1978. Gården bliver drevet med en kvægproduktion på 25 malkekøer og 50 ungdyr af racen SDM, stambogsført under Kontrolforeningen. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der er 2 traktorer, plantørring til korn og køresilo til ensilage. Maskinstation benyttes til groft markarbejde.
GDR. VAGNER LANGGAARD JENSEN, Hanstholmvej 181, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981945, født d. 23.-4.-1951, søn af gdr. Laurits Jensen, Tved.V.L.J. overtog gården d. 1.-1.-1981 fra Henry Larsen.Matr. nr. 28a m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 266.000. Areal 33 ha., derudover er 7 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1973, kostald og lade bygget fra 1960-1975 og maskinhus opført 1975. Gården bliver drevet med en fedekalveproduktion på 50 stk. af racen SDM og RDM. Planteavlen består af vårbyg, hvede, rug, raps og ærter. Der findes 1 traktor, markvandingsanlæg, plantørreri til korn og køresilo til ensilage.

"NY SKELSGÄRD". GDR. BØRGE LANGGAARD JENSEN, Hanstholmvej 189, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981966, født d. 13.-5.-1959, søn af gdr. Laurits Jensen, Tved.B.L.J. overtog gården d. 1.-6.-1986 fra faderen, der havde overtaget den i 1944. Matr. nr. 3b m. fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 404.000. Areal 70,8 ha., derudover er 50 ha. eng i forpagtning.Stuehuset er meget gammelt, moderniseret og tilbygget ca. 1977, kostald opført 1945 og tilbygget 1956, maskinhus opført1967, nyt maskinhus 1976, lade og foderhus 1978 og ungdyrstald 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 66 malkekøer og 90 ungdyr af racen SDM, der er stambogsført under Kontrolforeningen. Planteavlen består af græs, roer, raps, vårbyg og vinterhvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, trådsilo til korn og køresilo til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper. Gården er udstykket fra GI. Skelsgård.



-65-
"GL. SKELSGÅRD". GDR. STEEN IVERSEN, Hanstholmvej 195, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981732, født d. 13.-9.-1950, søn af gdr. Arne Iversen, Vils, gift med Agnes Jensen, født d. 14.-6.-1953, datter af gdr. Jens Bach Jensen, Pandrup.S.I. er i Skolenævnet for Nors Skole. Han overtog gården d. 6.-11.-1977 fra Henning Geertsen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 3.050.000. Grundskyld 293.000. Areal 34,8 ha., derudover er 110 ha. jord i forpagtning.Stuehuset er opført 1985, løsdriftstald, foderhus, maskinhus og malkestald 1978 og kalvestald 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 108 malkekøer og 160 ungdyr af racen SDM, der er under Kontrolforeningen. Planteavlen består af raps, ærter, vinterbyg og vårbyg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, roeoptager m. tang, finsnittervogn, rendegraver, gylletank, trådsilo til korn, 3 køresiloer til ensilage og fastbrændselsfyr. Der er ansat 1 medhjælper til markarbejdet og 1 fodermester.Gårdens navn stammer fra gårdens beliggenhed på grænsen mellem Thisted og Hanstholm kommuner.

"SKIBSTEDGÄRD". GDR. JENS FRØ- KJÆR, Hanstholmvej 202, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981696, født d. 2.-9.-1942, søn af gdr. Anders Frøkjær, Nors, gift med Lone Hansen, født d. 26.-3.-1945, datter af tømrermester Johannes Hansen, Odense.J.F. er uddannet som landbrugstekniker og har haft arbejde ved Husmandsforeningen i Thisted. Han er 4. generation på gården, hans oldefar, Anders Frøkjær, købte den i 1845. J.F. overtog gården d. 1.-7.-1976 efter faderen, som havde overtaget den i 1940.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 707.700. Areal 50,5 ha., heraf er ca. 7,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1862 og ombygget og moderniseret 1978, kostald og hestestald opført 1954, desuden er der lade, staklade og vognhus. Gården bliver drevet med planteavl, salgsafgrøder er raps, ærter, rajgræs, engrapgræs, hvidkløver, hvede og vårbyg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri med plansiloer til korn.Gårdens navn menes at stamme fra en høj, Skibstedhøj.
"BREDFALD". GDR. KARL HANSEN, Hanstholmvej 206, Vorring, 7700 Thisted, tlf. 07-981034, født d. 5.-3.-1955, søn af Gregers Hansen, Skovsted, gift med Anna Mona Pedersen, født d. 28.-5.-1955, datter af Arthur H. Pedersen, Oksbøl.K.H. overtog ejendommen d. 1.-4.-1981 fra gdr. Jens Vestergaard.Matr. nr. 3i m. fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 514.500. Areal 35 ha., derudover er 30 ha. eng i forpagtning til græsning af kvier.Stuehuset er opført 1977, kostald 1955,
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svinehus 1955 og omforandret til kostald 1974, lade opført 1955 og 1977. Gärden bliver drevet med en kvægproduktion pä 65 malkekøer og 75 ungdyr af racerne SDM og Jersey, der er stambogsført under Kontrolforeningen. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der er 2 traktorer og markvandingsanlæg. Maskinstation hjælper til med markarbejdet.Møllelaug "Vindstyrke 11" har en mølle placeret ved ejendommen, heri har Karl Hansen 67 anparter.
"SØNDERGÅRD". GDR. KAJ KLIT-GAARD ANDERSEN, Hansholmvej 212, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981671, født d. 4.-10.-1944, søn af gdr. Harald Andersen, Kjelstrup, gift med Aase Søe Jensen, født d. 31.-3.-1945, datter af landm. Peder Søe Jensen, Brund.AA.S.J. er bankass. i Andelsbanken i Thisted og kasserer i Tved Menighedsråd. K.K.A. overtog ejendommen d. 1.-5.-1976 fra Ingrid Andersen.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 227.600. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha. i 1979, desuden er 2 ha. eng i forpagtning.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret 1977 samt tilbygget 1986, kostald til 2 rækker køer og 1 række farestier opført 1959, goldsostald opført 1972, spaltestald til ungdyr opført 1960 og omforandret til fravænningsstald 1982, lade opført 1959, foderhus 1986 og maskinhus 1947 og tilbygget 1968. Gården bliver drevet med alsidigt landbrug, der er en kvægbesætning på 40 malkekøer og 50 ungdyr af blandet race samt en svineproduktion på 40 søer, hvor alle smågrisene sælges. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 2 traktorer, portionstørreri med plansilo til korn og 2 køresiloer til ensilage. Maskinstation bruges til groft markarbejde.
GDR. RICHARD MARKUSSEN, Hanstholmvej 214, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981261, født d. 27.-6.-1942, søn af gdr. Karl Markussen, Tved, gift med Tove Toftdahl Pedersen, født d. 2.-9.-1950, datter af Anton Toftdahl Pedersen, Vang.T.T.P. arbejder som kontorass. ved Thy Skovdistrikt. R.M. overtog gården d. 1.-4.-1971 fra faderen, der havde overtaget den i 1933.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 195.900. Areal 21 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1908 og moderniseret 1978, maskinhus opført 1976, lade 1985, desuden findes 1 kostald, gården bliver drevet med 16 malkekøer og 24 ungdyr af blandet race. Planteavlen består af græs, roer, vårbyg, raps, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri til korn.

"NØRBYGÅRD". GDR. ANTON FREDERIKSEN, Hanstholmvej 232, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981084, født d. 7.-10.- 1923, søn af gdr. Frederik Frederiksen, Tved, gift med Betty Jørgensen, født d. 29.-4.-1931, datter af landm. Peder Sjælland Jørgensen, Tved Havreland.Gården blev omkring 1800 købt af A.F.'s tipoldefar, Peder Chr. Balle. A.F. er således 5. generation, han overtog gården d. 1.-12.-1953 efter faderen, som havde overtaget den i 1922.Matr. nr. 15a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 427.200. Areal 58
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ha., heraf tilkøbt 8 ha. omkring 1962, 6 ha. er skov og 14 ha. marginaljord.Nørbygård stuehus er opført 1910 og moderniseret flere gange, lade og vognhus opført 1932 og kostald 1960. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 17 malkekøer og 30 ungdyr af racen SDM samt 6 søer, hvorfra smågrisene opfedes. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg, salgsafgrøder er rug. Der er 2 traktorer, portionstørreri og plansilo til korn. Der gøres brug af maskinstation.
"HARRING HEDEGÅRD". GDR. JAKOB MIKKELSEN BOVBJERG, Harring Brovej 13, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07- 936171, født d. I3.-8.-1943, søn af Peder Bovbjerg, Outrup.J.M.B. overtog gården d. 23.-8.-1985 fra Peder Krabbe, Harring.Matr. nr. 8c m. fl. Ejendomsskyld 3.100.000. Grundskyld 1.067.600. Areal 93 ha., heraf tilkøbt 53 ha.Stuehuset er opført 1893 og gennemre- staureret 1970, alle avlsbygninger er opført 1961 efter brand, maskinhus og foderhus opført ca. 1980. Gården bliver drevet med fedekvæg og planteavl. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn, silo til ensilage og halmfyringsanlæg.
HUSM. ALFRED NIELSEN, Harring Brovej 20, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936240, født d. 8.-7.-1921, søn af Martin Nielsen, Tilsted.A.N. er kirketjener. Han overtog gården i 1951 fra Kristian P. Hansen, Harring.Matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 87.700. Areal 6,5 ha.Stuehuset er opført ca. 1887 og gennemrestaureret 1976, udhusene er fra ca. 1928. Gården bliver drevet med en kvægbesætning af SDM-kreaturer og 3 årssøer + opdræt. Der findes 1 traktor og silo til korn.
"TEGLGÅRDEN". GDR. HENNING EGEBERG, Harring Brovej 23, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936886, født d. 1.-6.-1961, søn af Olfert Egeberg, Snedsted, gift med Lone Hyldahl Poulsen, født d. 10.-3.-1964, datter af Hans Jørgen Poulsen, Snedsted.L.H.P. er pædagogmedhjælper på Lejerbo Børnehave.H.E. overtog gården i 1986 fra Henrik Engelbrechtsen, Stagstrup.Matr. nr. 12c m. fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 194.500. Areal 16,2 ha.Stuehuset er opført 1923, lade 1902 og stald 1960. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer + opdræt af racerne SDM og Jersey. Der findes 3 traktorer, fodersilo og rørmalkningsanlæg. Før i tiden var der teglværk på gården, deraf navnet.
LANDM. ERNST MØLLER ØSTERGÅRD, Harring Brovej 27, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07- 936133, født d. 13.-11.- 1920, søn af Jens Christian Østergaard, Harring, gift med Margrethe Frøkjær Mærkedahl, født d. 13.-12.-1925, datter af Anders Frøkjær Mærkedahl, Stagstrup. E.M.Ø. overtog gården i 1949 fra faderen.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 108.000. Areal 9,2 ha.Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning af racen SDM ogsvineproduktion. Der findes 2 traktorer.
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"K3ÆRGÅRD". GDR. ANDERS THING- STRUP MOURITSEN, Harring Hedevej 4, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936236, født d. 28.-7.-1941, søn af Alfred Mouritsen, V. Vandet, gift med Anne Marie Christensen, født d. 2.-5.-1945, datter af Ejvind Christensen, Frøstrup.A.M.C. er deltids kontorass. i Baltica. Hun er endvidere kasserer i Menighedsrådet. A.T.M. overtog gården i 1967 fra Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.820. Albert Kjærgaard, Thisted.>00. Grundskyld 501.000. Areal 37 ha.Stuehuset er opført 1915, kostald 1961 og ombygget 1971, svinestald opført 1975 og lade 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 55 årskøer og 60 ungkreaturer af racen SDM samt ca. 900 slagtesvin pr. år. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn og halmbaner. Der er delvis ansat fremmed arbejdskraft.

"HARRINGGÅRD". GDR. KRESTEN BANGSGAARD KRISTENSEN, Harring Hedevej 6 og 8, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936584, født d. 28.-7.-1949, søn af Henry Mikael Bangsgaard Kristensen, gift med Aase Nielsen, født d. 23.-7.- 1954, datter af Lars Chr. Nielsen, 0. As- sels.AA.N. er handelsuddannet. K.B.K. er i bestyrelsen i Menighedsrådet samt i bestyrelsen for Thisted Amts Gadeforening. Gården har været i slægtens eje siden 1880, K.B.K. er 4. generation. Han overtog den i 1976 fra faderen.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 3.450.000. Grundskyld 702.000. Areal 58 ha.Stuehuset er opført 1914, stald til slagtesvin 1870, fodermesterbolig 1923, kalvestald 1965, kostald 1973, ungdyrstald og maskinhus 1974, lade 1977 og gastætsilo 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 85 årskøer + opdræt af racen SDM samt 45 årssøer, der sælges 150 torvegrise og opfedes 750 på årsbasis. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn. Der er ansat 3 medhjælpere.
"GRANLY". LANDM. B3ARNE HOVE, Harring Hedevej 11, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936885, født d. 4.-7.-1958, søn af Kaj Hove, Hundborg, gift med Linda Ny- gaard, født d. 25.-5.-1961, datter af Niels Erik Nygaard, Årup.B.H. arbejder ved Pandalus Fiskeindustri i Hanstholm. Han overtog gården i 1986 fra Thorvald Overgaard, Koldby.Matr. nr. 4e m.fl. Ejendomsskyld 710.000.Grundskyld 144.000. Areal 12,4 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret senere, lade ombygget 1945, maskinhus opført 1945 og stald 1954. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 10 årssøer + opdræt, ialt ca. 200 slagtesvin pr. år. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn.



LANDM. BENT BOJESEN, Harring Hedevej 16, 7752 Snedsted, tlf. 07-936380, født d. 14.-4.- 1958, søn af Kristian Bojesen, Harring, gift med Thora Landbo Agerholm, født d. 29.-3.-1960, datter af Thorvald Agerholm, Thisted. T.L.A. er sygeplejeelev. B.B. overtog gården i 1982 fra den forrige forpagter Jens Kr. Urbrand.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 207.000. Areal 17,5 ha.Stuehuset er opført 1963, lade 1900, garage 1955 og stald 1962. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 årskøer + opdræt. Der findes 2 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og køresilo til ensilage. Det er præstegården, der er forpagtet.
"HEDESMINDE". GDR. CARL B. CHRISTENSEN, Harring Hedevej 20, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936140, født d. 14.-6.-1943, søn af Anders Christensen, Hillerslev, gift med Gerda Jørgensen, født d. 17.-6.-1947, datter af Søren Jørgensen, Nr. Dråby.C.B.C. overtog gården i 1969 fra Martinus Hansen.Matr. nr. 6c m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 386.500. Areal 35 ha., deraf tilkøbt 8,4 ha. i 1971 og 8 ha.i 1987. Stuehuset er opført 1969, lade 1959, stald 1959 og ombygget 1975, ungdyrstald opført 1975, silohus og gyllebeholder 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 56 årskøer og 95 ungkreaturer. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, plansilo til korn, roe- ogensilagehus. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"HATTERBJERG". LANDM. NIELS PEDER HOXER, Hatterbjergvej 6, Tvorup, 7700 Thisted, tlf. 07-974129, født d. 25.-10.- 1925, søn af Kresten Peder Hoxer, Vang, gift med Kristine Poulsen, født d. 25.-7.- 1927, datter af Niels Thorup Poulsen. N.P.H. overtog gården d. 1.-4.-1967 fra Niels Lauggaard, Thisted.Matr. nr. 51. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 321.500. Areal 23,5 ha., heraf tilkøbt 15,5 ha.Stuehuset er opført 1917, lade 1917, stald 1967 og maskinhus 197O.Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 årskøer, 15 kalvekvier, 15 småkvier og 14 fedetyre af racen SDM. Der findes 2 traktorer, plantørring til korn og varmegenvindingsanlæg fra mælkekøler.
"KLØVDAL". GDR. ERNST MADSEN JENSEN, Havlandsvej 7, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07-997091, født d. 30.-9.-1938, søn af Ejner Jensen, Lund v. Frøstrup, gift med Else Oddershede, født d. 3.-2.-1946, datter af Simon Oddershede. E.M.J. har været i bestyrelsen for Østerild Lokalforening og i bestyrelsen for Tagmark. E.O. er 5. generation på gården, der har været i slægtens eje siden omkring 1860. E.M.J. overtog gården den 30.-6.-1972 fra svigerfaderen.Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 614.900. Areal
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53,5 ha., heraf tilkøbt 25 ha. 50 ha. er i forpagtning.Kløvdals stuehus er opført 1973, gi. kostald 1903 og ombygget til grise 1960, kostald opført 1960 og ombygget til grise 1977, ny lade opført 1976 og nyt maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en kødkvægsbesætning på 10 ammekøer samt en svineproduktion på ca. 450 fede- svin årligt. Planteavlen består af raps, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og gennemløbstørreri til korn.
"GDR. JØRGEN KLITGAARD BERTELSEN, Havlandsvej 11, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07-997305, født d. 18.-10.-1952, søn af Svend Aage Sunesen Bertelsen, Nors, gift med Jette Spangaard Olesen, født d. 17.-7.-1956, datter af Alfred Olesen, Østerild.3.S.O. er medhjælper ved skolepasningsordningen ved Østerild Skole. J.K.B. er medlem af Planteavlsudvalget i Nordthy Landboforening, han overtog gården d.1.-4.-1977 fra Aksel Christensen. Matr. nr. 12e. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 250.800. Areal 23 ha., derudover er 27 ha. i forpagtning.Stuehuset blev gennemrestaureret 1986, ny spaltestald og lade bygget 1978, ny plansilo 1980, kostald og kalvestald ombygget 1985. Gården bliver drevet med en kvægproduktion på 55 køer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank bygget i 1985 og genvindingsanlæg for staldvarme. 1 medhjælper er fastansat, desuden benyttes maskinstation.

"HEJRHØJ". GDR. EGON MOURITSENNIELSEN, Hejrhøjvej 10, Tingstrup, 7700Thisted, tlf. 07-920207, født d. 7.-5.- 1928, søn af Niels Chr. Nielsen, gift med Eva Ulriksen Nielsen, datter af Harry Mikkelsen Bech, Nykøbing M.E.U.N. er bestyrelsesmedlem i Evnesva- gels Vel, Thisted afdeling. E.M.N. overtog gården i 1953 fra Vilhelm Pedersen, V.Vandet. Matr. nr. 4i m. fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 81.900. Areal 6,7 ha., derudover er 7 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1911 og udvidet 1976, oprindelig bygning opført 1911, stald opført 1957, lade ombygget 1957, maskinhus opført 1975. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 80 fedesvin. Planteavlen består af byg, roer og græs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, koldluft plantørringsanlæg, plansilo og træsilo til korn. Der drives maskinstation i forbindelse med gården. E.M.N. har drevet ejendommen Hejrhøjvej 20, siden 1953 sammen med faderen, da denne døde i 1978 forpagtede E.N. gården.
"SØGÅRD" GDR. KNUD JØRGEN VANGS- GAARD, Hellebjerg 5, Tvorup, 7700 Thisted, tlf. 07-974035, født d. 30.-10.-1937, søn af Niels Vangsgaard, Thisted.K.V. overtog gården d. 1.-3.-1966 fra moderen, hvis mand havde overtaget den i 1933.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 267.000. Areal 24,6 ha., deraf 2 ha. skov og 2 ha. sø og eng.Stuehuset er opført 1875, lade ca. 1915, stald 1964 og maskinhus 1982.
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Søgård bliver drevet med en svinebesætning på 6 årssøer, grisene opfedes på gården. Salgsafgrøder er raps, byg og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri og siloer til korn samt halmfyringsanlæg.
"HELLEBJERG". GDR. NIELS KRISTIAN KRISTENSEN, Hellebjerg 7, Tvorup, 7700 Thisted, tlf. 07-974297, født d. 14.-9.- 1957, søn af Svend Kristensen, Thorup, gift med Gudrun Bisgaard Larsen, født d. 25.-4.-1958, datter af Svend Larsen, Vang. G.B.L. er butiksass.Gården har været en slægtsgård siden 1895, N.K.K. er 5. generation. Han overtog den d. 1.-7.-1986 fra faderen.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 680.000. Areal 58 ha., derudover er 8 ha. i forpagtning. 3 ha. er skov og 1 ha. er eng.Stuehuset er opført 1976, maskinhus 1968, spaltestald 1970, lade og svinestald 1978. Gården nedbrændte i 1977, driften blev dengang lagt om til svineproduktion. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 4.000 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er vinterbyg, rug, maltbyg, ærter til fremavl, hvede til fremavl og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg til korn, halmfyringsanlæg, foderblandeanlæg og vådfodring ved svin. Der er ansat 1 medhjælper.
"VESTERGÅRD". GDR. KRISTIAN ØRGAARD PEDERSEN, Hindingvej 21, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981263, født d. 14.-1.-1931, søn af husm. Aksel Pedersen, Skinnerup, gift med Ingrid Møller, født d. 29.-1.-1936, datter af gdr. Marius Sønderskov Møller, Nors.K.Ø.P. overtog gården d. 1.-2.-1968 fra svigerfaderen, der havde overtaget den i 1945. Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 280.000. Areal 22,4 ha., derudover er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1974, lade 1963 og kostald 1963 og omforandret 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 34 malkekøer og 56 ungdyr af racen SDM. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 2 traktorer, gylletank, plansilo m. kold luft blæser til korn og silo til roetoppe samt staldvarme genvindingsanlæg.

"HØJAGER". HUSM. AAGE SERUP, Hindingvej 23, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981358, født d. 15.-4.-1927, søn af husm. Jens Serup. 0. Assels, gift med Edith Andersen, født d. 11.-4.-1926, datter af husm. Otto Andersen, Hundstrup. AA.S. overtog gården d. 20.-3.-1962 fra Herold Andersen.Matr. nr. 3f m.fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 131.500. Areal 9,1 ha., derudover er 1 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1864, ombygget og moderniseret 1975, lade opført ca. 1900, kostald 1963, desuden findes svinestald, som er gammel. Gården bliver drevet med en besætning på 13 malkekøer og 27 ungdyr af racen SDM samt 4 søer, hvor smågrisene opfedes. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 3 traktorer og plantørringsanlæg til korn.



"ØSTERGÅRD". GDR. NIELS POULSEN NIELSEN, Hindingvej 25, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981159, født d. 17.-3.- 1919, søn af gdr. Chr. Nielsen, Nr. Skjoldborg, gift med Ingeborg Korsgaard, født d. 9.-10.-1918, datter af gdr. Anders Korsgaard, Langvad.N.P.N. overtog gården d. 25.-3.-1953 fra gdr. Henry Agesen.Matr. nr. 9a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 222.300. Areal 18 ha.Stuehuset er opført 1966, gi. stuehus 1909 og omforandret til maskinhus 1967, lade opført 1909, kostald opført 1961 og udvidet flere gange, første gang 1964, derefter 1971. Oorden er bortforpagtet til Døjholtgård.

Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 4.300.000.

"NYGÅRD". GDR. JENS JØRGEN POULSEN, Hindingvej 27, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981511, født d. 29.-9.-1960, søn af gdr. Chr. Poulsen, Hundstrup, gift med Margit Christensen, født d. 16.-4.- 1962, datter af gdr. Arne Christensen, Bjerget.M.C. arbejder som butiksuddannet medhjælper i købmandsforretning i Thisted. J.J.P. arbejder til tider ved fiskesortering i Hanstholm. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra gdr. Karl Nielsen.Grundskyld 507.700. Areal 63 ha.Stuehuset er opført 1955 og tilbygget 1980 og moderniseret 1987, gi. kostald opført 1955 og omforandret til svinestald 1986, maskinhus, foderbygning og svinestald opført 1955, nye svi- nestalde 1973 og 1975, 2 lader 1975 og foderhus 1977. Alle bygninger er lejet ud til en svi- neproducent. Salgsafgrøder er raps, hvede, vårbyg, vinterbyg og græs. Der findes 2 traktorer, 2 mejetærskere, gylletank, markvandingsanlæg, plantørreri til korn og køresilo til ensilage.
"SØVANG". GDR. VAGN VILLESEN, Hindingvej 33, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981360, født d. 27.-5.-1927, søn af Ingvar Chr. Villesen, Skjoldborg, gift med Mary Hansen, født d. 12.-10.-1924, datter af gdr. Chr. Hansen, Gjersbøl.V.V. overtog gården d. 1.-11.-1966 fra gdr. Oluf Christensen.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 261.000. Areal 20 ha., deraf tilkøbt ca. 3,5 ha. Derudover er 6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1900 og ombygget og moderniseret 1981, gi. stald opført ca. 1900, kostald 1960, maskinhus og lade 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 18 malkekøer og 30 ungdyr af racen SDM samt 10 søer, hvor smågrisene opfedes. Planteavlen består af græs, roer, vårbyg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker og plantørreri med plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
HUSM. OSKAR PEDERSEN, Hindingvej 35, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981141, født d. 13.-8.-1937, søn af amtsvejmand Anders Møller Pedersen, Tved, gift med Lydia Odgaard Boje, født d. 26.-8.-1936, datter af tømrer Thomas Boje, Kjelstrup.
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Oskar Pedersen er klitfoged ved vildtreservatet. L.O.B. arbejder ved "Hinding Dås Lejrskole". Hun er i bestyrelsen for Nordthy Husmandsforenings Husholdningsudvalg. O.P. overtog gården d. 1.-8.- 1958 fra Petrea Pedersen.Matr. nr. 21a. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 52.000. Areal 5 ha., derudover er 14 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1941 og moderniseret 1973 og 1978, svinestald opført 1929, maskinhus 1972, kostald 1976 og lade 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 malkekøer og 21 ungdyr af racen SDM samt 4 søer, hvor smågrisene opfedes og ca. 300 minktæver. Planteavlen består af græs, roer, vårbyg, rug og hvede. Der findes 2 traktorer og høj træsilo med kold luft blæser til korn samt 2 stk. 6-rækkers lukket minkhaller og 1 stk. 2-rækkers åben minkhal.

"KJÆRGÅRDSHOLM". LANDM. OLE WE- STERGAARD, Hindingvej 36, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981178, født d. 20.-6.- 1938, søn af gdr. Svend Westergaard, Østerild, gift med dytte Overgaard, født d. 19.-10.-1945, datter af gdr. Jens Overgaard, Lønderup.O.W. er formand for Nordthy Landboforening. J.O. er i bestyrelsen for Thylands Ungdomsskole. O.W. overtog gården d. 1.-1.-1965 fra bedstefaderen, Christian Westergaard, der havde købt den i ca. 1900.Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 600.000. Areal 45 ha., deraf tilkøbt 20 ha. i årene 1971, 1973 og 1982. Derudover er 55 ha. i forpagtning. 6 ha. er eng.Stuehuset er opført 1918 og moderniseret 1975, svinestald opført 1965, ungdyrstald, lade silobygning og maskinhus opført i årene 1965-1980, kostald opført 1978, gastæt silo og gyllebeholder 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 60 malkekøer og 110 ungdyr af racerne RDM og SDM, der er stambogsført under Kontrolforeningen samt 1.500 fedesvin. Planteavlen består af græs, roer, vårbyg, hvede, raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, køresilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper og 1 på deltid.
"NEDER HINDINGGÅRD". GDR. EGON ANDERSEN, Hindingvej 37, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981163, født d. 1.-9.- 1949, søn af gdr. Knud Andersen, Hinding, gift med Lillian Greibe Nielsen, født d. 28.-5.-1959, datter af gdr. Steffen Nielsen, Storvorde.E.A. har automekanikerværksted på ejendommen. Han er i bestyrelsen for KFUM og K i Nors kredsen.Gården har været i slægtens eje siden 1934, E.A. er 3. generaion. han overtog den d. 1.-9.-1978 fra moderen, Ida Andersen.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 237.100. Areal 21,1 ha.Stuehuset er opført 1904 og moderniseret 1984, kostald opført 1906 og omforandret til svin i 1964, lade opført 1906 og udvidet 1960, ny kostald opført 1964 og omforandret til svin 1975 og 1986, foderhus opført 1965, maskinhus 1977 og nyt maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 20 søer, alle smågrisene opfedes, ialt ca. 400 stk. Planteavlen består af vårbyg, rug, hvede og havre. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og tårnsilo + plansilo samt trådsilo til korn.



"HORSHOLM". GDR. THOMAS OVER- GAARD, Hindingvej 39, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981029, født d. ll.-ll.- 1926, søn af landm. Christian Overgaard, Ullerupgårds Mark, gift med Anna Yde Nielsen, født d. 11.-8.-1928, datter af ar- bejdsm. Martin Yde Nielsen, Tilsted.T.O. overtog gården d. 1.-10.-1958 fra gdr. Johannes Svendsen.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 126.900. Areal 11,2 ha., heraf 
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2,1 ha. strandeng.Stuehuset er opført omkring 1885, moderniseret 1970 og 1982, ko- og svinestald opført 1885 og udvidet 1963, maskinhus og garage opført 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 13 malkekøer og 27 ungdyr samt 5 søer og 20 fedesvin, resten sælges. Planteavlen består af roer, græs og vårbyg. Der findes 2 traktorer, portionstørreri og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"HYLDGÅRD". GDR. ERNST BIRCH, Hindingvej 44, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981272, født d. 25.-11.-1915, søn af gdr. Hans Birch, Houe, gift med Anne Margrethe Lund Jensen, født d. 5.-5.-1913, datter af gdr. Marius Lund Jensen, Farbjerg.E.B. overtog gården d. 1.-7.-1982 fra gdr. Svend Damsgaard.Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 494.900. Areal 50 ha., deraf 5 ha- skov.Stuehuset brændte d. 13.-3.-1987, hvorefter der opføres nyt stuehus i 1987, kostald, svinestald og lade opført 1953, maskinhus brændte også og opføres igen i 1987. Planteavlen består af raps, frøavl, hvede, vårbyg og maltbyg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og højsilo samt tørreri til korn. Gården drives i samdrift med Idasminde, Hanstholmvej 78, Skinnerup.

"GADESMINDE". GDR. EINAR KRISTENSEN, Hindingvej 50, Hinding, 7700 Thisted, tlf. 07-981162, født d. 12.-2.-1920, søn af husm. Niels Kristensen, Øsløs, gift med Ellen Thomsen, født d. 28.-7.-1921, datter af smed Møller Thomsen, Nr. Ut- trup.E.T. er uddannet kontorass. E.K. overtog gården d. 1.-6.-1950 fra gdr. Peter Klausen.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 245.000. Areal 25,6 ha., heraf er 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1978, stald omforandret 1961, laden er gammel, desuden findes gammel vognhus og hestestald. Gården bliver drevet med en besætning på 25 stk. fedekvæg af racen RDM samt 80 fedesvin, 7 heste samt 6 får og 7 lam. Planteavlen består af vårbyg, rug, havre, ærter og raps. Der findes 1 traktor, del i mejetærsker, plantørreri og plansilo til korn.Hestene deltager i forskellige skuer, hvor de har fået flere præmier.
"HØJGÅRD". GDR. VIGGO MADSEN, Hjardalvej 2, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07-971264, født d. 25.-2.-1960, søn af Jens Aage Madsen, Snedsted, gift med Bodil Gramstrup, født d. 3.-7.-1959, datter af Herman Gramstrup, Bedsted.Begge er sygehjælpere og ansat på Dragstrup Plejehjem. V.M. er bestyrelsesmedlem i den lokale beboerforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra faderen, der havde overtaget den i 1969.
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Højgård. Matr. nr. 9b m. fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 210.200. Areal 18,6 ha., derudover er 56 ha. i forpagtning.Oprindelige bygninger er fra 1932, svinestald ombygget til ungdyrstald 1981, ny lade og foderhus 1984. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, plankorn- tørringsanlæg, plansilo til korn, 2 siloer til ensilage og 2 vindmøller. Der er ansat 1 fodermester og 1 karl.Man er ved at sammenlægge driften med Dollerupvej 4 med følgende data: Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 324.500. Areal 30 ha. Driften vil fremover være baseret på kvægdrift og planteavl, med hovedvægt på kvieopdræt på Højgård og malkekvæg, småkalve og fedekalve på Dollerupvej. Planteavlen omfatter primært byg, hvede, raps, ærter, roer og græs, desuden drives mindre maskinstationvirksomhed.
"SØNDERLUND”. GDR. KAJ KRISTENSEN, Hjardalvej 4, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07-971096, født d. 7.-3.-1937, søn af Oluf Kristensen, Hillerslev, gift med Tove Svenningsen, født d. 20.-11.- 1937, datter af Aage Svenningsen, V. As- sels.T.S. er uddannet sygeplejerske og ansat ved plejehjemmet "Søskrænten” i Sjør- ring. T.S. og K.K. har begge uddannelse som gymnastikledere fra henholdsvis Sønderborg Idrætshøjskole og Grundtvigs Højskole v. Frederiksborg. Denne baggrund har siden præget begges interesse i form af deltagelse i foreningsarbejde og skolenævnsarbejde. K.K. er tidligere bestyrelsesmedlem af Nordthy Landboforening i årene 1978-1984, de sidste 2 år som formand, han er formand for Skyum Idrætsefterskole siden starten i 1980 og medlem af Thisted Byråd siden 1982, socialudvalgsformand siden januar 1986. Han overtog gården d. 15.-4.-1964 fra Laurits Nellemann.Matr. nr. 7b m. fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 240.800. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1937 og total renoveret i 1974, lade opført 1910 og ombygget 1966, nye stalde opført 1971 og 1973 og nyt maskinhus 1983. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 500 fedesvin. Der findes 1 traktor, portionstørringsanlæg og plansilo til korn.

"THROSTEDGÄRD”. GDR. ANDERS NIELSEN RASK, Hjardalvej 11, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07-971437, født d. 12.-5.-1953, søn af Mikael Skaarup Rask, Thorsted, gift med Anna Grete Jensen, født d. 8.-3.-1955, datter af Christian Jensen, Øsløs.A.G.J. er revisor/kontorass. ved Thisted Kriminalpoliti på deltid.Gården har været i slægtens eje siden 1916, A.N.R. er 3. generation. Han overtog den i 1980 fra faderen.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 1.130.600. Areal 65 ha., heraf 4 ha. skov.Stuehuset er opført 1910, svinestald 1927 og udvidet 1965, kostald opført 1965 og udvidet 1974, lade og maskinhus opført 1970. Gården bliver drevet med en planteavl i korn, ærter, raps og skov. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.



"KIRKELY". GDR. SVEND SKAARUP, Hjardalvej 30, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07-971152, født d. 30.-9.-1922, søn af Chresten Skaarup, Thorsted, gift med Inga Nielsen, født d. 19.-2.-1933, datter af Henry Johannes Nielsen, Skårup.S.S. har været bestyrelsesmedlem og mangeårig formand for Frimenigheden og Friskolen i Thorsted samt den lokale gymnastikforening.Gården har været en slægtsgård siden 1796, S.5. er 6. generation. Han overtog den i 1948 fra moderen, Jutta Skaarup.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 578.700. Areal 42,2 ha., heraf 4 ha. skov og eng.Nyt stuehus opført 1918, oprindelige bygninger er fra ca. 1800-tallet, ny stald, maskinhus og lade opført 1959 og 1970. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 600 fedesvin. Planteavlen består af kornproduktion, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, halmpresser, varm og kold plantørringsanlæg, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
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1.950.000. Grundskyld 462.100. Areal 55,5

"SØNDERGÅRD". LANDM. JEPPE JEPSEN, Hjardemålvej 185, 7700 Thisted, tlf. 07-995019, født d. 27.-5.-1951, søn af landm. Bertel Jepsen, Klastrup, gift med Bodil Holst Andersen, født d. 4.-9.-1951, datter af landm. Niels Andersen, Haverslev v. Rold.B.H.A. er sygeplejerske ved Thisted Sygehus. J.J. overtog gården d. 1.-6.-1976 fra faderen, der havde købt den i 1946. Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld ha., derudover er 35 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1907, lade 1950, stald 1961, svinestald og kornlade 1967, ungdyrstald og maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 62 malkekøer + opdræt af racen SDM, desuden opkøbes tyrekalve til opfedning, ialt ca. 90 årligt, samt 8 søer og små- griseproduktion af racen LY. Salgsafgrøder er hvede, ærter, raps og byg. Der findes 3 traktorer, gyllevogn, gylletank, markvandingsanlæg, plansilo til korn, plansilo til ensilage og staldvarme genvindingsanlæg.
HUSM. FREDE GREEN RASMUSSEN, Hjertegræsvej 6, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07-971313, født d. 22.-1.-1926, søn af Anton Rasmussen, S. Alslev, gift med Johanne Christoffersen, født d. 22.-10.- 1922, datter af Niels Kristian Christoffersen, V. Vandet.F.G.R. overtog gården d. 19.-9.-1950 fra Kristian Andersen, Nors.Matr. nr. 21a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 199.600. Areal 17 ha., deraf tilkøbt 11,5 ha.Stuehuset er opført 1925, stald 1925 og udbygget 1964, svinestald 1975, lade 1980 og maskinhus 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 årskøer, 4 kalvekvier, 8 små- kvier, 3 fedekalve og 5 småkalve af racen SDM samt 20 årssøer, grisene fedes op og der leveres ca. 400 til slagteriet pr. år. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri til korn, genvindingsanlæg fra mælkeafkøler. Der er delvis medhjælp.
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"THORHØJ". GDR. AAGE HANSEN, Hjertegræsvej 10, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07-971302, født d. 6.-3.-1930, søn af Holger Hansen, Kjelstrup, gift med Signe Rask Kristensen, født d. 11.-3.-1935, datter af Niels Rask Kristensen, Thorsted. S.R.K. er rengøringsass. AA.H. overtog gården d. 1.-11.-1955 fra Johannes Kristensen, Hørdum.Matr. nr. 14b m. fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 161.200. Areal 18 ha., heraf tilkøbt 13,8 ha. 1 ha. er mose.Stuehuset er opført 1942 og restaureret i 1974/75, stald opført 1963, lade 1967 og maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 19 årskøer, 10 kalvekvier, 6 småkvier og 10 fedekalve af racen SDM samt 6 årssøer og ca. 75 slagtesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til korn, markstakke til ensilage og genvindingsanlæg fra mælkeafkøling. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

udover er 10 ha. i forpagtning.

"ØSTERGÅRD". GDR. FRANDS KURT SVENDSEN, Holmegårdsvej 2, Årup, 7752 Snedsted, tlf. 07-934595, født d. 19.-9.- 1946, søn af Johannes Svendsen, Hinding, gift med Anne Marie Bendtsen Thomsen, født d. 25.-1.-1950, datter af Niels Chr. Thomsen, Arup.F.K.S. overtog gården i 1975 fra Kresten Immersen, Årup.Matr. nr. 6b. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 276.100. Areal 18,2 ha., der-Stuehuset er opført 1900, stald restaureret og udvidet 1975, svinestald opført 1978, gold- sostald og lade opført 1979, stald til fravænding i 1982 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med 80 SPF-årssøer samt 1.600 stk. smågrise pr. år, alle sogrise sælges til videre avl. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, plansilo til korn, 3 siloer og blande- og foderanlæg.
"LAULUND". GDR. CHRISTEN BENDTSEN THOMSEN, Holmegårdsvej 5, Årup, 7752 Snedsted, tlf. 07-934627, født d. 16.-12.-1947, søn af Niels Christian Thomsen, Årup, gift med Kamma Jensen, født d. 16.-12.-1945, datter af Villy Jensen, Krik.C.B.T. overtog gården i 1971 fra Niels Overgaard, Årup.Matr. nr. 21 m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 320.000. Areal 30 ha., deraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1917 og tilbygget og gennemrestaureret 1980, maskinhus opført 1973, stald 1975, ny lade 1976, ny stald 1976 og ældre stald restaureret 1982. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 75 årssøer og ca. 1.400 torvegrise pr. år. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, silo til korn, 3 fodersiloer, fodringsanlæg og udmugningsanlæg.
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"KÆRGÅRDSMINDE". GDR. JENS CHR. CHRISTENSEN, Holmevej 1, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977113, født d. 5.-10.-1947, søn af gdr. og handelsmand Chr. J. Christensen, Vestervig Overgård, gift med Rita Molbæk, født d. 6.-8.-1950, datter af skipper Oskar Skaarup, Thisted. R.M. er bogholder ved Thisted Fjernvarme. J.C.C. overtog gården d. 15.-9.-1980 fra Chr. Dieckmann.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 3.600.000. Grundskyld 587.200. Areal 57 ha., heraf er 23 ha. skov, desuden er 6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført i begyndelsen af 1900 og restaureret flere gange, stald og lade genopført efter brand 1960, kyllingehus 1964 og 1968, 3 svinehuse bygget 1972, yderligere 3 i 1974 og 1 kyllingehus i 1976, desuden maskinhus og garage omkring 1976. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 2.000 fedesvin pr. år samt 6.300 stk. kyllinger pr. hold med 6 hold pr. år. Planteavlen består af korn og raps, kornet bruges til foder. Der er 5 traktorer, 1 mejetærsker, portionsiloer beregnet til 1.800 tdr. korn og i 1987 forventes opført gylletank, desuden er installeret pindefyr. Der er ansat 1 medhjælper.

"HOLMEGÅRD". GDR. GEORG SØE, Holmevej 2, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07- 977136, født d. 13.-4.-1940, søn af landmand Kristian Søe, Nors, gift med Lilly Christensen, født d. 17.-8.-1942, datter af landm. Karl Christensen, Hovsør.L.C. er dagplejemor. G.S. overtog gården i december 1980 fra Gunnar Smed.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 234.300. Areal 15,5 ha.Stuehuset er opført 1986 og svinestald 1964, øvrige bygninger opførtes 1982 efter brand, maskinhus 1984. Gården bliver drevet med 85 søer og ca. 400 fedesvin. Planteavlen består hovedsalig af byg, men også lidt raps. Der er 1 traktor, 1 mejetærsker, slamsuger og gylletank, som blev opført 1984, i 1982 opførtes gastæt silo til korn, samtidig installeredes halmfyr. Desuden findes blandeanlæg til foder.
"OVERGÅRDSMINDE". GDR. NIELS PETER HOVE, Holmevej 3, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977097, født d. 15.-2.-1952, søn af landm. Chr. Hove, Silstrup, gift med Lene Borggård Madsen, født d. 19.-2.-1960, datter af landm. Johannes Madsen, Nors Kirkeby.N.P.H. driver mindre maskinstations virksomhed, han overtog ejendommen d. 1.-4.-1981 fra Carl Ejgild Christensen.Matr. nr. 6c. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 295.800. Areal 21 ha.Stuehuset og stald opført først i 1960'erne, øvrige udbygninger en del ældre, maskinhus opført 1976. Gården drives med opfedning af ca. 80 tyrekalve af racen SDM om året samt planteavl bestående af korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 gummiged, slamsuger og plantørreri til korn, i 1982 installeredes halmfyr.
"DALGÅRD". LANDM. KRISTIAN HUNDAHL GRAVESEN, Holmevej 6, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977110, født d. 4.-6.-1934, søn af landm. Jeppe Hundahl Gravesen, Hillerslev, gift med Sonja Stentoft, født d. 28.-10.-1941, datter af landm. Aksel Stentoft, Skovsted.K.H.G. overtog gården d. 15.-9.-1961 fra landm. Jens Fuglsang.
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Dalgård. Matr. nr. 6d m. fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 463.200. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 12 ha. fra en naboejendom i 1984, desuden haves 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1916 og gennemre- staureret 1974. Avlsbygningerne er alle opført efter overtagelsen, nyt svinehus opført 1964, stald 1967, lade 1969, maskinhus 1972, ny stald med malkerum og garage 1973, nyt maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en stambesætning på 55 malkekøer + opdræt af racen SDMsamt en svineproduktion på 200 fedesvin pr. år. Planteavlen består af roer, græs og korn. Der findes 3 traktorer, gastæt silo til korn opført 1984, køresilo til ensilage og foderblandingsanlæg til svin. 1 fodermester er fastansat.

"LERHØJGÅRD". GDR. TAGE ODDERSHEDE KROG, Holmevej 8, Nors, 7700 Thisted, 07-981167, født d. 29.-9.-1935, søn af gdr. Kresten Krog, Hov, gift med Karen Larsen, født d. 29.-10.-1936, datter af gdr. Jørgen Peter Larsen, Ballerum.T.O.K. overtog gården d. 1.-5.-1961 fra gdr. Ingvard Jensen.Matr. nr.le m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 205.000. Areal 16,8 ha., derudover er 9 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1896 og moderniseret 1974, kostald 1941, svinehus 1961, foderhus 1965, lade 1977 og gastæt silo 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 malkekøer og 42 ungdyr af racen SDM, der er stambogsført under Kontrolforeningen, samt 550 fedesvin. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 3 traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDM. JØRGEN VESTERGAARD ANDERSEN, Holmevej 9, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981048, født d. 25.-2.-1954, søn af landm. Svend Aage Andersen, Klitmøller. J.V.A. er snedker ved Hanstholm Køkken i Vilsund. Han overtog gården d. 11.-6.- 1977 fra bedstefaderen, landmand Jens Brusgaard Vestergaard.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 366.800. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1846, stald, lade og øster hus 1923. Nyt stuehus er under opførelse. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn samt 25 anparter i en vindmølle.
”SØNDERGÅRD”. GDR. KRESTEN LUND LARSEN, Holmevej 10, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07- 981168, født d. 29.-9.-1930, søn af gdr. Poul Lund Larsen, Nors, gift med Bodil Jensen, født d. 22.-1.-1943, datter af gdr. Johannes Jensen, V. Vandet.K.L.L. overtog gården d. 1.-5.-1959 fra faderen, der købte den i 1938.Matr. nr. 6g m. fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 726.000. Areal 59,2 ha., deraf tilkøbt 21,4 ha. i 1982. Derudover er 1 ha. i forpagtning. 1/2 ha. er skov.
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Søndergårds stuehus er opført 1930 og moderniseret 1985, kostald opført 1930 og omforandret til svinestald 1984, svinestald og lade opført 1930, 2 svinestalde 1965 og 1977, maskinhus 1962 og gastæt silo 1982. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 4-5.000 stk. pr. år. Planteavlen består af vårbyg, hvede, vinterbyg, ærter, raps og oliehør. Der findes 3 traktorer, gylletank og anpart i vindmøller til opvarmning af stuehus. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Derudover er 1 deltidsansat.
"KUSKMINDE". GDR. ESBEN ODDERSHEDE, Holmevej 11, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981282, født d. 29.-10.-1944, søn af gdr. Iversen Oddershede, Nors, gift med Else Knakkergaard Møller, født d. 23.-10.-1947, datter af dyrlæge K. Knakkergaard Møller, Thisted.E.O. overtog ejendommen d. 1.-8.-1976 fra faderen, som havde købt den i 1937. Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 525.000. Areal 43 ha.Stuehuset er gammelt og moderniseret 1960-1970, kostald omforandret til svinestald 1978, lade lavet til svinestald 1974, maskinhus opført 1964. Gården bliver drevet med en svineproduktion i samdrift med "Søgård", Søgårdsmark 6, Nors. Der er 1 gylletank.
"STRANDHOLT". GDR. CHRISTIAN HOVE, Holmevej 13, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981042, født d. 14.-9.-1901, søn af gdr. Niels Peter Hove, Randrup, gift med Kirstine Nørager, født d. 17.-6.-1931, datter af landm. Peder Nørager, Agersborg.C.H. overtog gården d. 1.-3.-1956 fra gdr. Chr. Larsen. Matr. nr. lad m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 305.300. Areal 28 ha., deraf tilkøbt 6 ha. i 1960 og 2 ha. i 1980. Stuehuset er opført 1906, moderniseret 1967 og 1978, lade opført 1880, kostald 1936, svinestald 1940, maskinhus og garage 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning med 30 malkekøer, 40 ungdyr af racen SDM. Planteavlen består af græs, roer, vårbyg og raps. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo m. varm luft blæser til korn.Sønnen, Niels Peter Hove, Holmevej 3, 0. Vandet, er fast medhjælper.
GDR. EJGIL JENSEN, Holmevej 60, Vor- ring, 7700 Thisted, født d. 17.-5.-1938, søn af husm. Magnus Jensen, Bedsted.E.J. overtog gården d. 13.-3.-1965 fra gdr. Chr. Bruun Bundgaard.Matr. nr. 2a m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 402.000. Areal 16 ha., deraf tilkøbt 2,5 ha. Ca. 5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1915 og moderniseret 1975, svinestald og lade opført 1915, maskinhus 1930, kostald 1961 og nyt maskinhus 1979. Salgsafgrøder-er vårbyg, ærter, raps oghvede. Der findes 1 traktor og trådsilo til kold luft tørring.
"NORSHOLM". GDR. CHRISTIAN SØE-LARSEN, Holmevej 77, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07- 981214, født d. 7.-1.-1958, søn af gdr. Knud Søe-Larsen, Nors, gift med Mona Solveig Pedersen, født d. 14.-3.-1958, datter af Jes Pedersen, Nors.M.S.P. er ansat ved Joran Bor A/S i Thisted. C.S. er salgskonsulent ved Bornerups Kontorcenter. Han er i bestyrelsen for Sø Mølle Møllelaug. Han overtog gården d. 1.-8.-1984 fra faderen, der havde købt den i 1961.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 395.000. Areal 27 ha., derudover er 17 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1878 og moderniseret 1976, gi. kostald opført ca. 1930 og omforandret til goldostald 1970, lade opført 1930, fedesvinestald 1968, farestald 1970, ungsvinestald 1972, fedesvinestald 1974, maskinhus 1978 og klimastald 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 160 søer og 2.000 slagtesvin, resten ca. 1.500 smågrise sælges. Planteavlen består af hvede, vårbyg, raps, ærter og oliehør. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansiloer m. plantørreri til korn. C.S. har 10 anparter i forbrugsmøller. Der er ansat 1 medhjælper og 1 på deltid.



-81-
"BAUNHØJGÅRD". GDR. ERIK VESTER- GAARD, Holmevej 79, Vorring, 7700 Thisted, tlf. 07-981052, født d. 8.-1.-1946, søn af gdr. Andreas Vestergaard, Kjel- lerup, gift med Aase Søholm Olesen, født d. 29.-5.-1944, datter af husm. Johannes Olesen, Koldby.AA.B. har været sikkerhedsmedarbejder ved Tved Lufthavn. E.V. har været i bestyrelsen for Nors Mejeri i 4 år. Han overtog gården d. 15.-4.-1969 fra Marius Pedersen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 251.700. Areal 19 ha., deraf tilkøbt 3 ha. 4,8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er meget gammelt fra omkring 1800, tilbygget og ombygget 1976, kostald opført 1965, svinestald er gammel og omforandret til ungdyrstald 1973, lade er gammel og ombygget til foderhus med siloer senere, malkerum opført 1973. Gården bliver drevet med en kvægproduktion på 37 malkekøer og 40 ungdyr af racen SDM, der er stambogsført under Kontrolforening. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 3 traktorer og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.E.V. har anpart i 2 vindmøller til opvarmning med el.

"GL. HORNSTRUP". GDR. TAGE PEDERSEN, Hornstrupvej 1, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-931260, født d. 22.-2.-1935, søn af Martin Pedersen, Sjørring, gift med Gerda Carlsen, født d. 18.-6.-1931, datter af Viggo Carlsen, Snedsted.T.P. overtog gården d. 1.-8.-1957 fra Kirsten Uhrbrand, Snedsted.Matr. nr. 20. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 221.500. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført 1736, stald, 1965, svinestald 1971, maskinhus og kornlager 1975 og sostald 1977. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 75 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, mejetærsker, plansilo til korn og 2 fodersilo samt gylletank.
"ELMELY". GDR. JENS CHRISTIAN HANSEN, Hornstrupvej 3, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-931076, født d. 6.-9.-1926, søn af Chr. Hansen, Sønderhå, gift med Anny Pedersen, født d. 18.-10.-1934, datter af Peder Pedersen, Hørsted.J.H. overtog gården d. 3.-7.-1956 fra Gunnar Munkholm.Matr. nr. 2p m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 157.800. Areal 13 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1921, lade opført 1921 og udvidet omkring 1950 og 1986, garage opført 1961, stald 1963 og svinehus 1967. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 40 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor og plansilo til korn.
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"BØGELUND". GDR. PETER LUND LARSEN, Hornstrupvej 4, 7700 Thisted, tlf. 07-931198, født d. 7.-12.-1924, søn af Poul Lund Larsen, Vorring, gift med Mary Elisabeth Johansen, født d. 9.-3.-1931, datter af Viktor Kristian Johansen, V. Vandet.P.L.L. overtog gården d. 1.-8.-1955 fra Peder Pedersen, Hundborg.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 92.600. Areal 10,2 ha.Stuehuset er opført 1921, lade 1921 og stald 1961. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 20 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der findes 1 traktor og plantørreri til korn.

"LAULUND". GDR. KNUD ERIK NIELSEN, Hornstrupvej 10, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-931562, født d. 20.-3.- 1955, søn af Gunnar Nielsen, Rostrup Mark, gift med Ingrid larsen, født d. 24.-3.-1959, datter af Peter Larsen, Kastrup, Hillerslev.K.E.N. overtog gården d. 12.-3.-1976 fra Harald Andersen, Thisted.Matr. nr. 2i m.fl. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 492.600. Areal 49 ha., deraf tilkøbt 17 ha. Derudover er 40ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1975, svinestald 1969 og 1971, svinestald og lade 1973, svinestald 1975, hønsehus 1977 og silo 1984. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 1.100 fedesvin, der leveres ca. 3.500 årligt. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, gastæt silo til korn og fodersilo samt blandeanlæg.
"LAVLUND". HUSM. HANS PETER THOMSEN, Hornstrupvej 11, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-931160, født d. 6.-7.- 1922, søn af Kristian Thomsen, gift med Ester Bundgaard Jensen, født d. 19.-7.- 1918, død d. 1.-8.-1945, datter af Hans Peter Jensen, Hillerslev.H.P.T. har været i en lang række bestyrelser både på lokal- og landsplan, bl.a. har han været formand for Vestthy Husmandskreds i 10 år, Mors, Thy og Han Herreds Husmandsforening i 20 år, formand for DLG Thisted i 8 år, i DLG's repræsentantskab, HL-Bankens repræsentantskab samt er vurderingsinspektør for DLR i det gamle Thisted Amt. Han overtog gården d. 1.-4.-1946 fra Jens Peter Berthelsen.Matr. nr. 2t. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 163.300. Areal 13,4 ha., heraf tilkøbt 5,3 ha.Bygningerne er opført 1921, tilbygget 1932, 1964 og 1975. Gården bliver drevet med en svinebesætning af fedesvin. Der findes 1 traktor og plansilo til korn.
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HUSM. TAGE BACH, Hornstrupvej 13, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-971384, født d. 8.-3.-1934, søn af Niels Bach, Hou, gift med Margrethe Lyngklip Jensen, født d. 18.-11.-1940, datter af Kresten Jensen, Heltborg.T.B. er chauffør for Mejerigården i Thisted. Han overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Ingvard Olesen, Thisted.Matr. nr. 2u m.fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 118.900. Areal 13,2 ha., der- derudover er 9 ha. i forpagtning. 3,8 ha. er eng.Stuehuset er opført 1921 og tilbygget 1975, stald opført 1921 og udbygget 1974, lade opført 1921 og tilbygget 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 23 årskøer, 6 kvier og 15 småkvier. Der findes 2 traktorer og stakke til ensilage.

”NORDSTRUP". GDR. EIGIL B. M. THOMSEN, Hornstrupvej 15, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-971106, født d. 7.-10.- 1936, søn af Kristian Thomsen, Kallerup, gift med Agnete Sørensen, født d. 7.-11.- 1937, datter af Martin Sørensen, Skjoldborg.E.B.M.T. overtog gården d. 11.-6.-1962 fra faderen, der havde bygget den i 1921.Matr. nr. 2e m. fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 211.600. Areal 21 ha., deraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1921 og ombygget 1975, kostald opført 1965, lade ombygget 1974, kombineret maskinhus og fravænningsstald opført 1979. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 85 årssøer, 4 orner, der sælges ca. 1.500 torvegrise pr. år. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer, plansilo og plantørreri til korn, 3 fodersiloer til ensilage og blandingsanlæg til foder. Gården er udstykket fra GI. Hornstrup og er den nordligste, derfor navnet Nordstrup.
"BAKKEGÅRDEN". GDR. JENS KRISTIAN GRAVESEN, Hovedgaden 125, 7752 Sned- sted, tlf. 07-934182, født d. 2.-7.-1927, søn af Carl Gravesen Brund, gift med Helga Sørensen, født d. 11.-4.-1934, datter af Laurits Sørensen, Alsted.H.S. har i de sidste 10 år været medlem af bestyrelsen for Nordthy Husholdningsforening. J.K.G. er medlem af Snedsted Menighedsråd. Han overtog gården i 1959 fra Frederik Buehave, Snedsted.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.260.000. Grundskyld 172.300. Areal 27 ha.Stuehuset er opført 1914 og restaureret 1982, stald opført 1935, kostald udvidet 1956, gammel hestestald udvidet og ombygget til svinestald 1959, lade udvidet med tilbygning 1973 og svinehus opført 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 årskøer, 8 kalvekvier, 12 løbekvier og 10 fedekalve af racen SDM samt 25 årssøer og ca. 500 fedesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, silo til korn, køresilo til ensilage og plantørreri. Der er ansat 1 medhjælper.Gården drives i samdrift med "Søndergård", Midholmvej 13. Areal 15 ha. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 194.200.
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"ÅRUP ØSTERLUND" GDR. EVALD DAL- GAARD, Hovedgaden 159, 7752 Snedsted, tlf. 07-934415, født d. 9.-4.-1922, søn af Edvard Dalgaard, Nørhå, gift med Eva Christensen, født d. 11.-4.-1924, datter af Laurits Christensen, Gjersbøl.E.D. overtog gården i 1973 fra Thorkild Vestergaard, Nyvangsvej.Matr. nr. 22a. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 249.000. Areal 20,5 ha.Stuehuset er opført ca. 1935, lade ca.1930, stald og maskinhus 1968. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 årskøer, 20 kvier og 12 fedekalve af racen SDM samt 8 årssøer og 140 slagterisvin årlig og desuden 7 får. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og 2 siloer til korn.

ha. Gården bliver drevet med 1 Angus m. kalv og maskinstation. Der findes 1 traktor og silo til

BYGNINGSSNEDKER NIELS KRISTIAN BUNCH, Hovedgaden 161, 7752 Snedsted, tlf. 07-934655, født d. 18.-2.-1960, søn af Thomas Peter Visby Brunch, og moderen Erna Margrethe Bunch, født d. 20.-10.- 1933, datter af Chr. Andersen Pedersen. N.K.B. er bygningssnedker.Gården har været i slægtens eje siden 1905. E.M.B. overtog den omkring 1956 fra Tomine Visby Bunch.Matr. nr. 22c m. fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 187.400. Areal 14,41 Jerseyko samt 2 får. Oorden er lejet ud til korn.
ÅRUP MASKINSTATION. MASKINSTATIONSEJER JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN, Hovedgaden 170, 7752 Snedsted, tlf. 07-934174, født d. 29.-6.-1928, søn af Laurits Christensen, Gjersbøl, gift med Anna Christensen, født d. 7.-11.-1932, datter af Jens Otto Christensen, Årup. Maskinstationen er startet d. 10.-2.-1949. De første 4 år blev den drevet fra forældrenes gård. J.C.C. overtog ovennævnte gård d. 1.-11.-1953.Matr. nr. Ig. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 59.900. Areal 1/2 ha, derudover er 10 ha. iforpagtning.Stuehus m. maskinhus nedenunder er opført 1954, udvidet i årene frem til 1967 og igen i 1987, maskinhus opført 1970 og 1985. Salgsafgrøderne er byg og ærter. Der findes 8 traktorer, 3 mejetærskere, gummiged, gravemaskine og rendegraver. Der er ansat 4 landbrugsma- skinførere og løs hjælp ved spidsbelastninger. I 1981 blev maskinstationen omdannet til interessentselskab med ejerne Jens Chr. Christensen og sønnen og Hans Ole Christensen som indehavere.Ved etableringen havde ejeren 1 traktor, 1 plov og 2 harver, timelønnen var 12,- kr. for traktor med plov eller harve. Året efter anskaffedes 1 sprøjte, derefter er det gået støt og roligt fremad.
"SVINGEL". LANDM. KRISTIAN JENSEN, Hovsørvej 2, Hov, 7700 Thisted, tlf. 07-985202, født d. 15.-3.-1925, søn af Johannes Jensen, gift med Else Marie Andersen, født d. 19.-9.-1938, datter af Niels Andersen, Mjolden v. Skærbæk, Sønderjylland



Gården "Svingel" har været en slægtsgård siden 1885. K.J. overtog den d. 1.-5.-1959 fra faderen.Matr. nr. 20a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 216.400. Areal 17,4 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha.Stuehuset er opført 1928, tilbygget 1949 og moderniseret i løbet af 1970'erne, lade opført 1941, ko- og svinestald 1964 og maskinhus 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 18 køer + opdræt af racen SDM samt ca. 400 fedesvin årlig. Der findes 2 traktorer og- 2 siloer til ensilage. Jorden drives med
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hjælp fra maskinstation.
"HOSTRUPGÅRD". GDR. KRESTEN DAHL, Hovsørvej 28, Hovsør, 7700 Thisted, tlf. 07-997199, født d. 4.-11.-1930, søn af Kresten Dahl, Vesløs, gift med Marie Kristiansen, født d. 4.-9.-1930, datter af Ingvar Kristiansen, Vesløs.K.D. er oldermand for Hovsør Fælled. Han overtog gården, der er en gammel slægtsgård, hvor K.D. er mindst 4. generation, d. 1.-5.-1966 fra Henry Pedersen. Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 318.700. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 10,2 ha.Stuehuset er opført 1911 og ombygget 1973, oprindelig stald og lade er meget gamle, laden blev i 1958 ombygget til stald og tilbygget 1973. Gården bliver drevet med 26 ungkreaturer og ca. 80 fedesvin. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 2 traktorer, plansilo til korn og køresilo til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"BAKSMINDE". LANDM. ERLING FRED- SØE, Hovsørvej 29, Hovsør, 7700 Thisted, tlf. 07-997249, født d. 16.-11.-1950, søn af Mads Fredsøe, gift med Hanne Kirsten Skaarup Sørensen, født d. 23.-7.-1953, datter af Henry Skaarup Sørensen, Frøstrup.H.K.S.S. er sygehjælper. E.F. er chauffør. Gården har siden 1890 været i familiens eje, E.F. er 3. generation, han overtog ejendommen d. 1.-6.-1974 fra faderen. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 172.000. Areal 19,8 ha., heraf er 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1941, ny kostald 1975, ny fedesvinestald 1979/1980, den gamle stald restaureret 1982 og ny lade opført 1980. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 30 søer og ca. 100 fedesvin årligt. Salgsafgrøder er raps, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korn opbevares i laden og genvindingsanlæg for varme. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.E.F. har part i Kløv Møllelaug.
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LANDM. VAGN SØNDERGÅRD, Hovsørvej 32, Hovsør, 7700 Thisted, tlf. 07-997232, født d. 24.-10.-1942, søn af Viggo August Søndergaard, gift med Else Marie Svalgård Kær, født d. 26.-9.-1946, datter af Verner Kær, Amtoft.V.S. er tømrersvend, han overtog gården, der er en gammel slægtsgård, som har været i slægtens eje tilbage til 1830, og hvor han er 4. generation, d. 1.-2.-1970 fra faderen.Matr. nr. 5b. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 166.900. Areal 14,5 ha., i 1966 afvandedes ca. 8 ha. til god landbrugsjord.Hele ejendommen blev opført 1913, stuehuset ombygget 1975 og ny svinestald 1971. Gården drives uden besætning, salgsafgrøder består af raps, byg, ærter og hvede. Der findes 1 traktor og plansilo til korn. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

"MØLGÅRD". GDR. HARALD NIELSEN, Hovsørvej 33, Hovsør, 7700 Thisted, tlf. 07-997019, født d. 15.-10.-1936, søn af Niels Peter Nielsen, gift med Marie Drechsler, født d. 31.-10.-1933, datter af Mads Borggaard Drechsler.Gården har været i slægtens eje siden 1882, H.N. er 3. generation. Han overtog den d. 15.-6.-1961 efter faderen.Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 364.600. Areal 30 ha. Stuehuset blev moderniseret omkring 1972, ny svinestald opført 1966, kostald ombygget til grise ca. 1977 og nyt maskinhus opført 1975. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 30 søer + opdræt, ca. 550 fedesvin om året. Salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
"NØRREGÅRD". GDR. GUDMUND BOESEN, Hovsørvej 37, Hovsør, 7700 Thisted, tlf. 07- 997138, født d. 16.-9.-1921, søn af Jens Boesen, gift med Katrine Overgaard, født d. 24.-12.-1926, datter af Anders Overgaard, Lønnerup.G.B. er formand for Hovsør Landvindingslaug, han var i 1964 med til oprettelse af spejdertroppen i Østerild og har været meget aktiv i Hjemmeværnet. Han overtog gården d. 9.-3.-1953 fra faderen.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 292.400. Areal 38 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Stuehuset er opført 1839 og restaureret i årenes løb, stald og lade bygget 1883, stald udvidet 1968, i 1986 oprettedes plantørreri i laden. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 42 køer + opdræt af racen RDM. Salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsanlæg, køresilo til ensilage og halmfyringsanlæg. 1 fodermester er fastansat.I 1984 overtog G.B. ejendommen Hovsørvej 27, Hovsør, den drives med 65 køer + opdræt samt kornavl. Arealet er ca. 30 ha.
"RAVNSHØJ". GDR. HARRY MØLLER, Hovsørvej 39, Hovsør, 7700 Thisted, tlf. 07-997096, født d. 25.-3.-1925, søn af Marius Møller, Randers, gift med Grethe Overgaard, født d. 18.-3.-1928, datter af Jens Overgaard, Østerild.Ægtefællerne er begge aktive i Landsforeningen For Bedre Hørelse. G.O. er informator i samme forening og har været gymnastikleder i 40 år. H.M. var 1965-1983 formand for Østerild Brugsforening og har i en årrække været skydeinstruktør i Hjemmeværnet. Han overtog ejendommen d. 16.-4.-1951 fra Martin Wittrup.
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Ravnshøj. Matr. nr. 10b m. fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 142.100. Areal 16,2 ha., heraf 5 ha. eng, der er tilkøbt 2,5 ha.Bygningerne er alle genopført efter en brand i 1975. Gården drives uden besætning, salgsafgrøder er korn og raps. Der er 1 traktor og plansilo til korn. Maskinstationen hjælper til.

"ABILDGÅRD". GDR. PETER KIRK, Hov- sørvej 40, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07- 997015, født d. 11.-4.-1946, søn af dens Kirk.P.K. var 1980-1983 formand for Andelsmejeriet "Nordthy" og er nu i Repræsentantskabet for Nordjysk Mejeriselskab. Han overtog ejendommen d. 1.-1.-1971 fra faderen.Matr. nr. 23a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 510.000. Areal 87,2 ha., heraf ca. 65 ha. eng, der er tilkøbt 25 ha.Stuehuset er opført 1820, driftsbygningerne er meget gamle, men ombygget i 1950'erne og 1970'erne, nyt maskinhus opført 1970. Gården drives med en kvægbesætning på 60 køer + opdræt på spalte af racen SDM. Salgsafgrøder er raps. Der findes 4 traktorer, markvandingsanlæg, plansilo til korn, køresilo til ensilage og genvindingsanlæg for varme. Der er ansat 1 medhjælper.
GDR. ARNE OVERGAARD, Hovsørvej 42, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07-997045, født d. 4.-3.- 1920, søn af Jens Overgaard.A.O. har siden 1960 været medlem af bestyrelsen for Fjerritslev Svineslagteri og fra 1956 medlem af bestyrelsen for Østerild Lokalforening, ligesom han har haft en del andre bestyrelsesposter.Gården har siden 1878 været i slægtens eje, A.O. er 3. generation, han overtog den i 1956 fra faderen.Matr. nr. 22a m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 389.000. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 12 ha. og 15 ha. er i forpagtning. 15 ha. er eng.Stuehuset og driftsbygningerne er nyopført efter brand i 1985. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 1.200 fedesvin pr. år samt 50 stk. ungkvæg. Salgsafgrøder er raps. Der findes 3 traktorer og plansilo til korn. Der er ansat 1 medhjælper og der bruges hjælp fra maskinstation.
GDR. VIGGO JENSEN, Hovsørvej 50, 0- sterild, 7700 Thisted, tlf. 07-997017, født d. 26.-5.-1947, søn af Frands Chr. Jensen, gift med Tove Bak Førby, født d. 2.-5.- 1948, datter af Harry Mikkelsen Førby. T.B.F. er sparekasseass. i Hunstrup - Østerild Sparekasse. V.J. var 1977-1986 i bestyrelsen for Nordthy Landboforening, han er nu formand for Fællesledelsen og i bestyrelsen for Kvægavlsforeningen.Han overtog ejendommen d. 28.-12.-1969 fra faderen.
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Matr. nr. 18a. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 430.800. Areal 43 ha., deraf ca. 1/2 ha. skov. I øjeblikket er ca. 25 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1887 og ombygget 1982, kostald og lade opført 1939 og ombygget 1985, ny kostald opført 1972, lille maskinhus 1972, gastæt stålsilo 1980, gylletank 1985 og stort maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på ca. 165 dyr, heraf 65 malkekøer af racen SDM. Det er en avlsbesætning og der udstilles på dyrskuer, ungskuer og Agromek i Herning. Fra 1979 til og med 1986 havde V.J. den bedste ko på dyrskuet i Thisted. Salgsafgrøder er lidt raps. På gården er 2 traktorer, 2 gylletanke og plansilo til korn. Der er ansat 1 fodermester.
LANDM. CHRISTIAN DALGAARD, Hov- sørvej 56, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07- 997034, født d. 8.-7.-1940, søn af Ejner Dalgaard.C.D. arbejder i fiskeindustrien, han er 3. generation på gården, som han overtog d. 20.-8.-1965 fra faderen.Matr. nr. 16a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 326.000. Areal 32 ha., heraf 1/2 ha. skov, der er tilkøbt 10 ha. og 7 ha. er i forpagtning.De oprindelige bygninger er fra ca. 1860, laden blev ombygget 1963, stuehus og stald ombygget og moderniseret 1975. Salgsafgrøder er raps, byg, ærter og hvede. Der findes 2 traktorer og kornsilo i laden. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

LANDM. HARRY REINHARDT JØRGENSEN, Hovsørvej 58, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07-997107, født d. 25.-1.-1938, søn af Niels Chr. Jørgensen, Østerild, gift med Jette Styrbæk, født d. 23.-8.- 1946, datter af Chr. Styrbæk, Thorup Strand.J.S. er kontorass. H.R.J. overtog gården d. 1.-1.-1965 fra faderen.Matr. nr. 15a. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 193.900. Areal 19,5 ha., heraf ca. 5 ha. eng. Derudover er 4 ha. i forpagtning.Stuehuset er meget gammelt fra ca. 1845 og moderniseret i årene 1965-1982, nykostald opført 1968, svinestald og ungkreaturstald 1973, lade 1920 og restaureret 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 23 køer + opdræt af blandet race samt 8 søer + opdræt. Der er 2 traktorer, korn opbevares i laden. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"DAMSGÅRD". LANDM. JENS CHRISTIAN DAMSGÅRD, Hovsørvej 62, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07-997123, født d. 13.-3.-1941, søn af Jens Peter Damsgård, gift med Yrsa Thyregod Sørensen, født d. 12.-3.-1946, datter af Kaj Lykke Sørensen, Rørt v. Odder.Y.T.S. er beskæftiget som syerske på sygehusvaskeriet. J.C.D. er kasernearbejder på CF-kasernen i Thisted, han har siden 1981 været formand for idrætsforeningen Nordthy. Gården har været i slægtens eje siden omkring 1560, J.C.D. overtog den d. 1.-8.-1964 efter faderen.
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Damsgård. Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 357.400. Areal 39 ha., heraf 10 ha. eng, der er tilkøbt 17 ha. og 5 ha. er i forpagtning. Alle bygninger er opført 1928, stald ombygget 1960, 1953 indrettedes en længe til høns, ny spaltestald opført 1973. Gården bliver drevet med 200 fedesvin. Salgsafgrøder er ærter, raps, byg og hvede. Der har tidligere været en kvægbesætning på gården, men den blev sat ud i 1986. Der er 2 traktorer, gylletank i spaltestalden, korn opbevares på loftet. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

"SDR. HUELGÅRD". GDR. KAJ JENSEN, Hulgårde 1, Sjørring, 7700 Thisted, tlf. 07-971293, født d. 1.-10.-1932, søn af Jens Mathias Jensen, gift med Karen Bjerregaard Jakobsen, født d. 15.-7.- 1934, datter af Chr. Bjerregaard Jakobsen, Kronens Hede Vang, Thisted.K.B.J. er sygeplejerske og har arbejdet på Thisted Sygehus i 15 år indtil d. 1.-4.-1986 og siden på Søskrænten i Sjørring. K.J. har siden 1.-11.-1968 været chauffør hos Esso. Han har været i Sjørring Thorsted Sogneråd fra 1966-1970 og regnskabsfører for Sjørring Brugsforening i 6 år samt formand for Sjørring Gymnastikforening.Gården har været i slægtens eje siden 1918. K.J. overtog den d. 1.-3.-1959 fra faderen. Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 178.000. Areal 12,2 ha., deraf 3 ha.eng.Stuehuset er opført 1860, stald, hvede. Der findes 1 traktor. lade og garage opført 1860. Salgsafgrøder er ærter, byg og
"GDR. JØRGEN CHRISTIANSEN, Hulgårde 8, Sjørring, 7700 Thisted, født d. 28.-5.-1940, søn af Kristian Christiansen, Næstrup, gift med Ingrid Pedersen, født d. 29.-4.-1944, datter af Kristoffer Pedersen, Rosvang.J.C. er teknisk assistent. Han overtog gården d. 1.-5.-1966 fra Karl Emil Thor- hauge, Sjørring.Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 81.000. Areal 14,6 ha., deraf tilkøbt 8 ha. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1975, stald opført 1930 og ombygget til værksted 1978, lade opført 1930 og ny lade 1982. Salgsafgrøder er ærter, hvede og byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, tørresilo for halmfyr, magasin og silo til korn, tørring foregår med varme fra halmfyr.
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GDR. JØRGEN EMIL LUND, Hunstrupvej 20, 7700 Thisted, tlf. 07-995031, født d. 11.-12.-1939, søn af gdr. Johannes Lund, Hjardemål, gift med Anne-Kirsten Riis Jørgensen, født d. 18.-10.-1942, datter af landm. Hans Riis Jørgensen, Over Feld- borg.J.E.L. overtog gården d. 2.-4.-1963 fra gdr. Jens Reinholdt Jensen.Matr. nr. 8s m. fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 286.400. Areal 27,3 ha., heraf tilkøbt 9,4 ha.Stuehuset er opført 1920, stald og lade 1920 om- og tilbygget 1959, svinehus 1967, maskinhus 1976, sostald 1978 og fedesvinestald 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 75 søer og 1.300-1.500 fedesvin årlig, krydsningsrace af LY-søer og HD-orner. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, gyllevogn, gylletank, plantørreri til korn, staldvarme genvindingsanlæg, foder- blandeanlæg og automatisk tørfodringsanlæg.

"HUNSTRUPGÅRD". LANDM. JENS JØRGEN HENRIKSEN, Hunstrupvej 22, 7700 Thisted, tlf. 07-995101, født d. 3.-7.- 1954, søn af landm. Ove Henriksen, V. Thorup, gift med Inger Bøstrup Jensen, født d. 26.-5.-1953, datter af landm. Karl Jensen, V. Alling.I.B.J. er klinikass. hos en tandlæge. J.J.H. overtog gården d. 9.-7.-1985 fra landm. Aksel Ladefoged.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 496.600. Areal 55 ha., heraf tilkøbt 7 ha. Derudover er 1,3 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1920, lade omkring1920, staklade og ungsvinestald 1965 og svinestald 1974. Gården bliver drevet med en svineproduktion af slagtesvin, ca. 8.000 stk. årligt. Salgsafgrøder er frøgræs, raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, gyllevogn, gylletank, markvandingsanlæg, plansilo og 3 tårnsiloer til korn samt tårnsilo til proteinfoder, halmfyr, vådfoderblander m. mølleri, 2 stk. valletanke og 2 stk. fedttanke. Der er ansat 1 medhjælper.
"FLYSKOVGÅRD". PROPRIETÆR BIRGER MØLLER NIELSEN, Hunstrupvej 28, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995271, født d. 2.-1.-1955, søn af gdr. Henry Møller Nielsen, Hjardemål, gift med Marian Pretzmann Christensen, født d. 6.-10.- 1960, datter af landm. Knud Christensen, Kløv Kær.M.P.C. er sygehjælper. B.M.N. overtog gården d. 1.-2.-1983 fra proprietær Thomas Lund.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 950.000. Areal 77,6 ha.Stuehuset er opført omkring 1924, 2 forpagterboliger 1850, stald 1920, stald 1960 og lade 1976. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på omkring 1.300 stk. pr. år af racerne LY, LY+H og LY+D. Salgsafgrøder er græsfrø, maltbyg, hvede, ærter, raps og enghø.
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Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 rendegraver, plantørreri og portionstørreri samt tårnsilo til korn, køresilo til ensilage og staldvarme genvindingsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper på kvarttid.
"HVARREGÅRD". GDR. ASGER KNUDSEN, Hvarregårdsvej 10, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977132, født d. 26.-3.- 1946, søn af gdr. Oens Knudsen, 0. Vandet, gift med Kirsten Block Kristensen, født d. 8.-9.-1946, datter af købmand Valdemar Kristensen, Ørding, Mors.A.K. overtog gården d. 1.-7.-1976 fra faderen, som havde købt den i 1945. Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 650.000. Areal 53 ha., heraf 2 ha. skov, 4 ha. fra naboejendommen er i forpagtning.Stuehuset er opført 1858, udbygningerne genopført efter brand 1927, ungdyrstald opført 1975 og nyt maskinhus 1985. Gården bliver drevet med 73 malkekøer + opdræt, ca. 100 stk., udelukkende kvier, racen er SDM. Planteavlen består af græs, korn og helsæd. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gummiged, gylletank opført 1987, gennemblæsningssiloer til 1.000 tdr. korn og plansilo i ensilagehus, desuden køletank, som giver varme til fyret i beboelsen. Der er ansat 1 medhjælper."Hvarregård" nævnes i 1440 som "GI. Kongsgård", den nedbrændte under Skipper Clemments og flyttedes derefter til 0. Vandet By. I 1858 flyttedes den til sin nuværende beliggenhed. På markerne kan man endnu se rester af det gamle voldsted. Gården kaldtes "Wigh", indtil den blev flyttet til Hvarregårdsvej.

"GADEGÅRD" GDR. 3ENS VANGSGAARD, Hvidhøjvej 6, Næstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-971207, født d. 9.-4.-1932, søn af Kristian Aas Sørensen, gift med Else Marie Weje, født d. 31.-3.-1949, datter af Hans Weje, Sjørring, 3.V. var gift første gang med Maren Koustrup Graversen, datter af 3ens Koustrup Graversen, Kåstrup v. Hillerslev. Hun døde i 1974.E.W. er lærer ved Sjørring Skole. J.V. har i flere år været engageret i politik indenfor Venstre og er for tiden formand for Erhversudvalget i Viborg Amt, han var i sin tid en af initiativtagerne til oprettelsen af Sjørring Hallen og har de sidste 10 år været formand for Hallen. Gården har været i slægtens eje fra begyndelsen af 1800 tallet. 3.V. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-5.-1960 fra faderen.Matr. nr. 7a. m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 268.500. Areal 21,2 ha., derudover er 15 ha. i forpagtning. 1 ha. er skov.Stuehuset er opført 1862, restaureret og tilbygget 1974, stald opført 1964, staldbygning 1965, stald opført 1974, lade og silo og maskinhus opført 1977, undervisnings- og elevfløj i 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 ammekøer + opdræt af racenDRK samt 50 årssøer, der leveres ca. 700 fedesvin årligt. Salgsafgrøder er korn, raps og ærter, samt frilandsgartneri. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og portionstørreri til korn og eget blandeanlæg. På gården er ansat 1 fast medhjælper og 5-6 elever. Oorden er lejet ud til kommunen og bruges til erhversforskole med J. Vangsgaard som afdelingsleder. Forpagtningen til kommunen er ophørt og gården drives nu som normal landbrug, men stadig som forskole.
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GDR. GUNNAR HELLEBERG, Hvidhøjvej 8, Næstrup, 7700 Thisted, tif. 07-971208, født den 7.-10.-1933, søn af Viktor Hel- leberg, Næstrup, gift med Anna Nielsen, født den 27.-8.-1932, datter af Kristian Nielsen, Lønnerup.G.H. overtog gården den 1.-2.-1958 fra Peder Bach, Thisted.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 247.300. Areal 17 ha., deraf tilkøbt 4,3 ha.Stuehus opført 1918 og restaureret og tilbygget 1974 og 1986, svinestald opført 1959, stald 1964, maskinhus i 1968 og lade i 1969. Gården drives med enDer findes 1 traktor, plantørreri til korn ogsvinebesætning på 7 årssøer, svinene opfedes med korn.2 siloer til ensilage.

LANDMAND TAGE EMIL ANDERSEN, Hvidhøjvej 16, Tilsted, 7700 Thisted, tlf., 07-922387, født den 15.-8.-1935, søn af Valdemar Emil Andersen, Thorsted, gift med Aase Bisgaard, født den 1.-1.-1939, datter af Johannes Bisgaard, Skinnerup. T.A. har været graver ved Tilsted kirke siden 1975. Han har været i bestyrelsenfor Bjerget Efterskole siden dens start i 1977, samt i bestyrelsen for Landsbygraverforenin- gen. Han overtog gården den 1.-8.-1957 fra Knud Nielsen, Skjoldborg.Matr. nr. 2d m. fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 114.000. Areal 8,8 ha., deraf tilkøbt 2,8 ha.Stuehus opført ca. 1927, stald og lade ca. 1927 og nyt svinehus 1967. Gården drives med en SPF svinebesætning på 45 årssøer og ca. 800 smågrise sælges årligt. Der findes 2 traktorer, plansilo og tørreri til korn..
"VESTERMARK". GDR. JØRGEN SEJERSBØL, Hvidhøjvej 21, Tilsted, 7700 Thisted, tlf., 07-923453, født den 8.-12.- 1944, søn af M. Sejersbøl, Tilsted, gift med Bodil Wang Nielsen, født den 12.-11.-1946, datter af Viggo Nielsen, Skjoldborg.J.S. overtog gården den 1.-1.-1972 fra faderen, der havde købt den i 1935.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 665.400. Areal 52 ha., deraf tilkøbt 20 ha. Derudover 9 ha. i forpagtning., 7 ha. er eng.Stuehus opført 1870 og gennemrestaureret 1977, spaltestald opført 1974, de øvrige bygninger opført efter brand i 1984 med kostald og lade. Gården drives med en kvægbesætning på 78 årskøer, 100 kvier og småkalve og 40 tyrekalve af racen SDM og DRK. Salgsafgrøder er ærter. Der findes 4 traktorer, gastæt silo til ensilage og staldvarme genvindingsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
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GDR. OLE THINGSTRUP GREGERSEN, Højstrupvej 81, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993107, født d. 23.-5.-1945, søn af gdr. Otto Gregersen, Øsløs, gift med Eli Lynggaard Pedersen, født d. 27.-5.-1956, datter af Aksel Lynggaard Pedersen, Sillerslev.O.T.G. overtog ejendommen i 1981 fra faderen, der havde overtaget den i 1944.Areal 35 ha., heraf 6,5 ha. skov, i 1983 tilkøbtes 17 ha. 40 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1987, stalde 1973, 1977, 1979 og 1982, lade 1973 og maskinhus 1983. Gården drives som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 33 køer + opdræt af racen SDM samt en svineproduktion på 16 søer + opdræt. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der er 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn samt rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.
GDR. FINN KOLDBORG PEDERSEN, Højstrupvej 86, Øsløs, 7742 Vesløs.Matr. nr. 31e m. fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 151.400. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1932 og gennemrestaureret, det benyttes nu som fodermesterbolig, der er ældre avlsbygninger som benyttes som maskinhus. Gården drives sammen med "Øsløsgård", Højstrupvej 106.
LANDM. INGVARD S. PEDERSEN, Højstrupvej 99, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993123, født d. 15.-1.-1922, søn af landm. Otto Kr. Pedersen, Øsløs, gift med Gudrun Pedersen, født d. 8.-5.-1925, datter af landm. Kr. Jensen Pedersen, Højstrup.I.S.P. overtog ejendommen d. 1.-7.-1948 fra Jens Kr. Breum.Matr. nr. 12o m. fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 160.600. Areal 21,5 ha., heraf 10 ha. eng og 5,5 ha. skov, i 1958 tilkøbtes 6 ha.Stuehuset er opført 1900 og senere gen- nemrestaureret, lade bygget 1880, stald og ny lade 1960. Gården drives med en kvægbesætning på 9 køer + opdræt samt lidt svin. Der er 2 traktorer og der benyttes hjælp fra maskinstation.
GDR. OLE MORTENSEN, Højstrupvej 100, Øsløs, 77^2 Vesløs, tlf. 07-993550, født d. 12.-1.- 1948, søn af gdr. Johan Mortensen, Øsløs.O.M. er medlem af repræsentantskabet i Mejeriselskabet Danmark, han overtog gården d. 1.-8.-1981 fra faderen, der havde købt den i 1947.Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 285.900. Areal 31 ha., heraf 12 ha. eng og 2 ha. skov, desuden er 2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1910 og senere gennemrestaureret, stald opført 1908 og ombygget 1973, maskinhus opført 1948, ungdyrstald 1978 og lade 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. ANDERS SØRENSEN CHRISTENSEN, Højstrupvej 102, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993115, født d. 17.-9.-I931, søn af gdr. Valdemar Christensen, Øsløs, gift med Inga Margrethe Jensen, født d. 17.-12.-1940, datter af fisker Jens Chr. Jensen, Øsløs.I.M.J. er hjemmehjælper og ansat ved Thisted Kommune. A.S.C. er medlem af Menighedsrådet i Øsløs samt kirkeværge og kasserer ved samme. Han overtog ejendommen d. 1.-12.-1957 fra faderen, der købte gården i 1926.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 377.300. Areal 36 ha., heraf er 10 ha. eng og 3 ha. skov, i 1969 tilkøbtes 19 ha., 16 ha. er i forpagtning.
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Stuehuset er opført 1941 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1956, ny kostald 1978, lade 1887 og maskinhus 1931, i 1978 byggedes gylletank. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 50 køer + opdræt af racen SDM og en svineproduktion på 8 søer + opdræt, ca. 200 fedesvin om året. Der er 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.A.S.C. er medejer af Øsløs Vindmøllelaug.
"0SL0SGÄRD". GDR. FINN KOLDBORG PEDERSEN, Højstrupvej 106, Øsløs, 77^2 Vesløs, tlf. 07-993595, født d. 10.-7.-1953, søn af gdr. Edmund Koldborg Pedersen, Øsløs, gift med Jane Anette Jakobsen, født d. 23.-6.-1959, datter af Emanuel Jakobsen, Thorup.F.K.P. er i repræsentantskabet for Han Herreds Landboforening samt i bestyrelsen for Han Herreds Landboungdom.Gården har været i slægtens eje siden 1921, F.K.P. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-1.-1979.Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 254.900. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 10 ha. i 1983. 80 ha. er i forpagtning. 20 ha. er eng og 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1967, ny kostald og gylletank 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 100 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 3 traktorer, snittevogn, gylletank, plantørringsanlæg til korn, køresilo til ensilage og rørmalkningsanlæg. Der er ansat 2 medhjælpere. Gården drives sammen med gården Højstrupvej 86. F.K.P. og hans far ejer hver halvdelen af begge gårde.
LANDM. ERIK AGESEN, Højstrupvej 109, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993094, født d. 2.-1.- 1945, søn af gdr. Nikolaj Chr. Agesen, Øsløs.E.A. overtog gården fra faderen, der havde overtaget den i 1936.Matr. nr. 24f m. fl. Ejendomsskyld 650.000. Areal 13,3 ha., derudover er 4 ha. i forpagtning. 1 ha. er skov.Stuehuset er opført 1880 og gennemrestaureret senere, lade opført 1880 og stald 1939. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 15 køer + opdræt af racen SDM samt 4 søer + opdræt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og rørmalkningsanlæg.Erik Agesen er bestyrer for moderen.
GDR. TAGE ANDREAS RAVN, Højstrupvej 131, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993383, født d. 21.-11.-1923, søn af gdr. Jørgen Ravn, Øsløs, gift med Gudrun Kirstine Jensen, født d. 9.-6.-1931, datter af gdr. Johannes Jensen, Øsløs.Gården har været i slægtens eje i ca. 150 år, T.A.R. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-1.-1952 fra faderen, som havde overtaget den i 1918.Matr. nr. 16a m. fl. Ejendomsskyld 790.000. Grundskyld 225.400. Areal 20 ha., heraf 7 ha. eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1962, lade 1906, maskinhus 1953 og stald 1967. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 10 søer + opdræt. Planteavlen består af byg og vårsæd. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.T.A.R. er medejer af Øsløs Vindmøllelaug.
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HUSMAND ARNE MIKKELSEN, Hørsted- vej 3, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07- 931715, født den 27.-1.-1925, søn af Niels Kristian Mikkelsen, bor sammen med Rita Simonja Pinderup, født den 24.-8.- 1931, datter af dens Pinderup, Jegindø. R.P. har været husbestyrerinde hos A.M. siden den 1.-8.-1956. A.M. overtog gården i 1948 fra faderen.Matr. nr. 2a,c,d. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 80.600. Areal 5,9 ha.Stuehus opført 1950, lade 1949 og stald 1950. Gården drives med en kvægbesætning på 12 års køer og 18 ungkreaturer af racen DRK, samt 1 so og 9 grise. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker, der er tærskeværk og selvbinder på gården og det bruges stadig.
"UHRBRANDSMINDE". GDR. EVALD ANDERSEN, Hørstedvej 6, Harring, 7152 Snedsted, tlf., 07-931368, født den 2.-9.- 1936, søn af Kristian Andersen, Stagstrup, gift med Gerda Hummelshøj, født den 1.-2.-1940, datter af Emil Hummelshøj.G.A. er sygeplejerske på Solgården i Hundborg på deltid. E.A. overtog gården i 1966 fra Indre Mission.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 315.600. Areal 24,8 ha. Stuehus opført 1918 og restaureret flere gange, senest 1984, lade opført 1962, stald 1973, maskinhus i 1974 og ny lade i 1977. Gården drives med en kvægbesætning på 36 års køer + opdræt af racen SDM, samt en hest med føl. Der findes 2 traktorer, 2 køresiloer til ensilage og fodersilo, man er i øjeblikket i færd med at installere varme genvindingsanlæg fra kostalden. E.A. havde gården i forpagtning fra 1962 til han købte den i 1966.

LANDMAND AKSEL GISSELBÆK SØN- DERGAARD, Hørstedvej 7, Harring, 7752 Snedsted, tlf., 07-931348, født den 15.-7.-1928, søn af Niels Søndergaard, gift med Agnethe Christensen, født den 1.-1.-1925, datter af Kristian Christensen, Årup.A.S. arbejder på Sundby Jernstøberi, og har været der siden 1969. Han overtog gården i 1957 fra faderen.Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 101.600. Areal 8,4 ha.Stuehus opført 1918, lade 1920 og stald
LANDMAND JENS MIKKELSEN, Hørstedvej 11, Harring, 7752 Snedsted, tlf., 07- 934266, født den 19.-3.-1923, søn af Niels Mikkelsen, Harring, gift med Hilda Olesen, født den 5.-8.-1929, datter af A- dolf Olesen, Astrup.J.M. har arbejdet på fabrik fra 1962 til 1981. Han overtog gården i 1953 fra Martin Krogh.Matr. nr. 3b. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 68.600. Areal 5,5 ha.

i 1963. Jorden er udlejet. Der findes 1 traktor.
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Hele gården er opført 1921, stuehus gennemrestaureret 1975. Gården drives med en svineproduktion og planteavl. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo til korn.
"ØLAND HOVEDGÅRD". PROPRIETÆR HENRIK MIKAEL BRÜEL, Hørstedvej 12, 7752 Snedsted, tlf., 07-936027, født den 20.-7.-1954, søn af Jørgen Mogens Brüel. H.B. overtog gården i 1983 efter moderen Eva Brüel, faderen havde købt den i 1959.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 3.050.000. Grundskyld 1.280.000. Areal 92 ha.At Øland har været befolket allerede i middelalderen ses af, at der i udkanten af den lund, hvori hovedbygningen nu ligger, er et voldsted, der engang holdtes en motte, d.v.s. en lille borgbanke, hvorpå et trætårn var opført, beregnet til at søge tilflugt i samt til forsvar. Motten lå endnu for godt 100 år siden omgivet af sumpede strækninger, men i 1868 lod daværende ejer Kr. M. Nyby terrænet afvande og grave en kanal omkring møllen. Den oprindelige hovedbygning blev opført i bindingsværk sidst i 1700-tallet, men i 1867 blev den gennemgribende ombygget. Det er denne bygning, der stadig benyttes til beboelse. Lade opført 1853 og har en størreis på 28 fag, hestestald opført 1911, staldene 1912, og staklade i 1960. Gården drives med en besætning af kødkvæg af racerne Angus og RDK. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 siloer til korn og silo til ensilage, samt alle moderne landbrugsmaskiner. Der er ansat fremmed arbejdskraft på gården.
LANDMAND HENRY RINGGAARD, Hørstedvej 13, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf., 07-934406, født den 15.-3.-1925, søn af Kristian Ringgaard, Villerslev, gift med Astrid Nicoline Nielsen, født den 18.-8.-1932, datter af Jens Næsgaard Nielsen, Hassing.A.N. passer vaskeriet på Kastaniegården i Snedsted. H.R. overtog gården i 1955 fra Johannes Hedegaard, Hundborg.Matr. nr. Im m. fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 91.600. Areal 8 ha.Hele gården er bygget i 1940 og der er moderniseret af flere gange. Gården drives med en kvægbesætning på 9 års køer + opdræt af racen SDM, samt fedesvin. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg og silo til korn.

"ØSTERGÅRD". GDR. JENS KRISTIAN POULSEN, Hørstedvej 15, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf., • 07-934043, født den 14.-3.-1914, søn af Martinus Poulsen, Hørsted, gift med Ruth Nørgaard Thomsen, født den 26.-12.-1922, datter af Thomas Thomsen, Sønderhå.J.P. overtog gården i 1950 fra faderen. Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 456.900. Areal 30 ha-Stuehus opført 1907, avls- og driftsbygning i 1899, staklade i 1938 og maskin-hus i 1975. Jorden er udlejet. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker. J.K.P. døde i marts 1986.
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"ALDERSHVILE" GDR. GUNNAR ANDERSEN, Hørstedvej 17, Hørsted, 7752 Sned- sted, tlf., 07-934459, født den 31.-3.- 1948, søn af Anders Jespersen Andersen, Hørsted, gift med Birthe Nielsen, født den 18.-9.-1951, datter af Hans Jørgen Nielsen, Hørdum.G.A. er i bestyrelsen for Koldby Brugsforening og i Menighedsrådet. Han overtog gården i 1975 fra faderen.Matr. nr. 3g m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 219.200.Areal 19,2 ha. Stuehus opført 1928. Gården drives med en kvægbesætning på 42 årskøer + opdræt af racen SDM, samt 60 avlskaniner. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærsker, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og 1 plansilo til ensilage. G.A. er udlært i Koldby Brugsforening, og har været uddeler i Hørdum Brugsforening i 12 år.

"HØRSTED MØLLEGÅRD". GDR. AKSEL OG LEIF NIELSEN, Hørstedvej 19, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf., 07-934453. A.N. født den 21.-4.-1931, søn af Jens D. Nielsen, Sønderhå, gift med Ketty Christensen, født den 15.-12.-1932, datter af Christian S. Christensen, Sønderhå. L.N. født den 6.-3.-1958, bor sammen med Susanne Pedersen, født den 12.-3.-1957.L.N. er søn af A.N. og K.C., og har en halvpart i gården. S.P. er sygeplejerske på Thisted sygehus. Gården blev overtaget i 1971 fra Niels Harkjær, Snedsted.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 3.150.000. Grundskyld 751.000. Areal 57 ha., derudover er forpagtet 24 ha.Stuehus opført 1977, lade ca. 1850 er restaureret med ny mur og port i 1950, 3 kreaturstalde ogført i 1960, og 1974, svinehus opført 1970, ungdyrstald, maskinhus og gastæt silo opført 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 70 årskøer og 115 ungkreaturer af racen SDM samt 760 slagtesvin pr. år. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg og køresilo til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper.
"SKELSGÅRD". GDR. VISTI LEONHARD PEDERSEN, Hørs-tedvej 20, Harring, 7752 Snedsted, tlf., 07-934665, født den 8.-5.- 1956, søn af Martin Pedersen, Sønderhå, gift med Rita Jensen, født den 5.-1.- 1958, datter af Henry Jensen, Grurup. R.P. er uddannet tilskærer, og arbejder for tiden som sygehjælper. V.P. overtog gården i 1982 fra Knud Kristiansen.Matr. nr. 3e m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 288.200. Areal 23 ha.Stuehus opført 1923 og om- og tilbygget i 1971, stald opført 1923 og ombygget 1974, svine- og ungdyrstald opført 1940 og om- og tilbygget i 1975, lade opført i 1964, tilbygget i 1971, svinestald i 1972, garage og maskinhus i 1973. Gården drives med en kvægbesætning på 32 årskøer + opdræt af racen Jersey, samt ca. 200 fedesvin. Der findes 2 traktorer, kanal- gylletank, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn, silo til ensilage, halmtørringsanlæg og 2 fodersiloer. Der er nogen gange fremmed arbejdskraft ansat.
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"KJELDGÄRD". GDR. POUL KRISTIAN KJELDGAARD, Hørstedvej 21, Snedsted, 175?. Hørsted, tlf., 07-934870.Gärden har været i slægtens eje siden 1829, P.K. er 7. generation. Han overtog den i 1984 efter Karen Kjeldgaard.Matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 605.400. Areal 51,8 ha.Der er tale om ældre bygningerne, bestående af stuehus, svinestald, stald, lille stald, maskinhus og hønsehus. Gården drives sammen med Kirkegård, Hørstedvej 32, Hørsted.
LANDMAND FRODE VANG POULSEN, Hørstedvej 26, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf., 07-934208, født den 19.-3.-1932, søn af Kristian Poulsen, Hørdum, gift med Lillie Vehl Pedersen, født den 25.-1.- 1938, datter af Jens Kristian Pedersen, Sønderhå.F.P. overtog gården i 1959 fra Anders Søndergaard.Matr. nr. 7b m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 243.900. Areal 18,6 ha., deraf tilkøbt 10 ha i 1966.Stuehus opført ca. 1880 og gennemrestaureret 1976, svinestald opført 1967 og udvidet 1976, svinestald opført med lade og kornmagasin ovenpå, nyt maskinhus opført 1985. Gården drives med en svineproduktion på 60 årssøer og ca. 1100 torvegrise pr. år. Der findes 2 traktorer, gylletank, silo til korn og silo til foder.

drives med en produktion af fedesvin, ialt ca.

"KIRKEGÅRD". GDR. POUL KRISTIAN KJELDGAARD, Hørstedvej 32, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf., 07-934870, født den 31.-5.-1957, søn af Poul H. Kjeldgaard, Hørsted, gift med Birthe Poulsen, født den 15.-10.-1957, datter af Ole Bang Poulsen, Snedsted.P.K. overtog gården i 1984 fra moderen Karen Kjeldgaard.Matr. nr. la og 5g m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 392.700. Areal 30,3 ha.Der er tale om ældre bygninger, bestående af stuehus, stald og lade. Gården 470 stk. pr. gang. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og 2 fodersiloer.Foruden denne gård ejes også Kjeldgård, Hørstevej 21, Hørsted. Det er på sidstnævnte gård, svineproduktionen finder sted."KILDEGÅRD". GDR. AKSEL NIELSEN, Hørstedvej 42, Hørsted, 7752 Snedsted, født den 21.-4.-1931, søn af Jens D. Nielsen, gift med Ketty Christensen, født den 15.-12.-1932, datter af Christian Christensen.A.N. overtog gården i 1983 fra Søren Brobjergs arvinger.Matr. nr. Ih m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 295.500. Areal 24 ha.Stuehus opført 1917, lade, maskinhus og 2 stalde opført 1917.Gården drives sammen med Hørsted Møllegård.
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GDR. BENNY BAKKE, Håbetsvej 2, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf., 07-931459, født den 8.-10.-1944, søn af Marinus Bakke, gift med Lone Brorsen Sørensen, født den 28.-7.-1949, datter af Ole Brorsen Sørensen.B.B. overtog gården i 1971 fra Erik Severinsen.Matr. nr. 34a m.fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 145.800. Areal 10 ha., derudover forpagtet 10 ha.Stuehus opført 1934, udbygninger opført 1974-1978, minkhaller 3 små 2 rk, og 1 6 rk., den første er bygget i 1971. Gården drives med en minkavl og svineproduktion. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn, fodervogne og halmsnitter til mink.

GDR. ANTON KUSK, Håbetsvej 3, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf., 07-931288, født den 26.-4.-1932, søn af Kristian Kusk, Gærup, gift med Ester Krogsgaard, født d. 22.-7.-1936, datter af Christian Krogsgaard, Stagstrup.E.K. er deltids ansat som rengøringsassistent. A.K. er formand for Harring-Stagstrup sparekasse. Han overtog gården i 1967 fra Søren D. Larsen, Stagstrup.Matr. nr. 32a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 304.100. Areal23,7 ha.Stuehus opført 1887, kostald 1959, lade 1968 og maskinhus 1982. Gården drives med en fedesvineproduktion på i alt ca. 800 stk. årligt. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg og plantørringssilo til korn.
"RYSGAARD". GDR. POUL F. POULSEN, Jannerupvej 4, Hundborg, 7700 Thisted, tlf., 07-937324, født den 14.-6.-1941, søn af Thorvald Poulsen, Hundborg, gift med Elsebeth Østergaard, født den 23.-4.- 1947, datter af Peter Østergaard.P.P. overtog gården den 1.-8.-1969 fra Poul William Rysgaard, Thisted.Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 120.400. Areal 9 ha, deraf tilkøbt 1 ha. Derudover forpagtet 9 ha., 1 ha er eng.Stuehus opført ca. 1860, stald udvidet i 1964, lade opført 1976. Gården drives med en kvægbesætning på 26 årskøer, 14 kalvekvier, 15 småkvier og 12 fedetyre af racen SDM og Jersey, samt en svineproduktion på 13 års søer og ca. 240 torvegrise. Der findes 2 traktorer, silo til korn og stakke på marken til ensilage.
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"HØJGÅRD". GDR. FINN GRAMSTRUP LARSEN, Jannerupvej 12, Hundborg, 7700 Thisted, tlf., 07-937543, født den 15.-6.- 1961, søn af Kristian Nielsen, Vestervig, gift med Lena Larsen, født den 19.-9.- 1962, datter af Karl Johan Larsen, Kæ- rup Holme.L.L. er i bestyrelsen for Indre Missions Samfund, Hundborg. L.L. og F.G.L. er med i søndags skolearbejdet. F.G.L. overtog gården den 1.-4.-1983 fra Jens Krogsgaard, Sjørring.Matr. nr. 68a, 41. Ejendomsskyld1.430.000. Grundskyld 337.500. Areal 25,5 ha., deraf tilkøbt 10,4 ha.Stuehus opført 1887, kostald i 1974 og ombygget i 1985, lade og maskinhus opført 1974, ældre stald ombygget til søer i 1985. Gården drives med en svineproduktion på 90 årssøer og ca. 2.000 torvegrise pr. år, samt en minkavl på 175 avlstæver og ca. 800 hvalpe. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 2 mejetærsker, plantørrings- og kornsilo samt halmfyringsanlæg.

"HESTHOLM". GDR. SØREN JENSEN, Jannerupvej 14, 7700 Thisted, tlf. 07- 937092, født den 8.-10.-1925, søn af Anders Jensen, Hurup, gift med Kristiane Dorthea Pedersen, født den 15.-11.-1918, datter af Lars Peter Pedersen, Skyum- bjerge.S.J. overtog gården den 28.-11.-1951 fra M. Christensen, Sperring.Matr. nr. 16v m. fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 262.200. Areal 20 ha., deraf tilkøbt 7,5 ha.Stuehus opført 1900, stald 1961, maskinhus i 1967 og lade ombygget til sostald i 1974. Gården drives med en kvægbesætning og en svineproduktion. Salgsafgrøder er raps og hvede. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn og oliefyringsanlæg.
LANDMAND BENT EMIL MOURITSEN, Jestrupvej 1, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939159, født den 4.-1.-1939, søn af Johannes Mouritsen, Hørdum, gift med Inger Pedersen, født den 16.-3.-1942, datter af Andreas Pedersen, Sønderhå.B.E.M. er udearbejdende. I.M. er medlem af Hørsted Menighedsråd og har været i bestyrelsen for Borgerforeningen i 4 år.B.E.M. overtog gården i 1977 fra faderen.Matr. nr. 3b m. fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 115.000. Areal 11 ha.Stuehus opført ca. 1880 og restaureret 1974, lade tilbygget 1954 og ny stald opført 1962. Jorden er udlejet. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg, silo til korn og udmugningsanlæg-
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LANDM. JENS GOTTHENBORG CHRISTENSEN, Jestrupvej 2, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf-, 07-939022, født den 13.-8.-1921, søn af Otto Christian Christensen, Sønderhå, gift med Gudrun Elisabeth Hansen, født den 12.-10.-1926, datter af Hans Laurits Hansen, Hørsted. J.G.C. har været i bestyrelsen for missionshuset i 16 år, menighedsrådet i 8 år og har holdt søndags skole i 19 år. Gården har været i slægtens eje i 267 år., J.C. overtog den i 1948 fra moderen. Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 770.000. Areal 17,2 ha.Stuehus opført 1866, svinehus og hønsehus i 1899 og lade i 1930. Jorden er udlejet. Der findes 1 traktor og silo til ensilage.

"ELSVADG AARD". GDR. KARSTEN FROSTHOLM, Jestrupvej 3, Jestrup, 7752 Snedsted, tlf., 07-936251, født den 7.-11.-1960, søn af Kristian Frostholm, Sønderhå, gift med Britta Sønderskov Møller, født den 6.-3.-1967, datter af Jørgen Møller, Korsø.K.F. er 6. generation på gården, som han overtog i 1985 fra faderen.Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 408.300. Areal 32 ha.Stuehus opført ca. 1922 og restaureret i1970erne og i 1987, maskinhus opført i starten af 1970erne, stald gennemrestaureret i 1982, nyt silohus og spaltestald opført i 1983. Gården drives med en kvægbesætning på 48 årskøer + 60 kvier og 25 tyrekalve af racen SDM. Der findes 3 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn og plansilo til ensilage.
"KATRINESMINDE". GDR. ORLA EGEBERG, Jestrupvej 4, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf., 07- 939099, født den 9.-12.-1936, søn af Peder Christian Egeberg, Skadbjerg, gift med Nora Christensen, født den 22.-1.-1942, datter af Henrik Christensen, Boddum.O.E. overtog gården i 1963 fra Kresten Hansen, Sønderhå.Matr. nr. 4g m. fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 128.000. Areal 10 ha.Stuehus opført ca. 1900 og gennemrestaureret senere, stald opført 1939 og lade 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 19 årskøer + opdræt af racerne SDM, RDM og Jersey, samt en svinebesætning på 14 årssøer + opdræt, smågrisene opfedes. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn.
"ENGLYST". GDR. TAGE LEEGAARD, Jestrupvej 8, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf., 07-939143, født den 5.-11.-1954, søn af Robert Leegaard, Sønderhå, gift med Pia Dam, født den 2.-4.-1957, datter af Kurt Larsen, Holstebro.P.D. er ekspeditrice hos en guldsmed i Snedsted, på deltid. T.L. er formand for borgerforeningen i Sønderhå - Hørsted, samt formand for Konservativ Vælgerforening, og i bestyrelsen for Brugsfor-
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eningen. T.L. er 4. generation på gården. Han overtog den i 1979 fra Jacob Overgaard, Sønderhå. Englyst. Matr. nr. 10 Jestrup by. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 288.200. Areal 25 ha., desuden er 25 ha. i forpagtning.Stuehus opført 1910, stald opført 1928, tilbygget og ombygget i 1979 og 1981, lade om- og tilbygget 1981, maskinhus opført 1984. Gården drives med en kvægbesætning på 45 årskøer + opdræt af racen Jersey. Der findes 2 traktorer, gylletank, silo til korn, 2 plansilo til ensilage, og varmegenvindingsanlæg fra stalden, til opvarmning af stuehuset. Der anvendes hjælp fra maskinstation.
"NØRLUND". GDR. JOHANNES CHRISTIANSEN, Jægerhøjen 21, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-935129, født den 29.-3.- 1922, søn af Jens Christiansen, Ræhr, og søsteren ANNA CHRISTIANSEN, født den 19.-4.-1927.Gården blev overtaget den 25.-7.-1967 fra Jens Kristian Østergaard, Hundborg. Matr. nr. 15a m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 348.100. Areal 26,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha., 0,3 ha. er skov, og 0,4 ha. eng.Stuehus opført 1920, stald og lade i 1930, maskinhus i 1952 og hønsehus i 1985. Gården drives med fedesvin, ialt ca. 600 pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørreri til korn.

"VESTERLUND". GDR. AAGE PEDERSEN, Kaldalvej 5, Sennels, 7700 Thisted, tlf., 07-985074, født den 14.-3.-1929, søn af Jens Christian Pedersen, Sennels, gift med Tinne Jensen, født den 22.-1.-1933, datter af Jens Jensen, "Ny Langgård", Tved.A.P. overtog gården den 22.-1.-1954 fra Johannes Hangaard.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 171.500. Areal 12 ha., derudover forpagtet 5 ha. 1 ha. er skovskifte.Stuehus opført 1968, hønsehus 1962, stald 1963 - 1964, lade 1970 og maskinhus i 1987. Gården drives med en kvægbesætning på 25 SDM køer. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn og varmvandsgenvindingsanlæg fra mælketank. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Stambesætningen havde landets højeste ydelse i 1984, over 9.000 kg. mælk pr. ko i gennemsnit. Besætningen har vundet mange pokaler og ærespræmier ved dyreskuer. Der er solgt avlsdyr til de fleste lande i Europa, indtil Kina, Indien og Egypten.
GDR. HOLGER HANSEN, Kalkværksvej 5, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf., 07-934181, født den 10.-5.-1923, søn af Andreas Hansen, Stagstrup, gift med Jenny Margrethe Sørensen, født den 8.-4.-1926, datter af Søren Sørensen, Snedsted.H.H. er formand for Mors-Thy og Hanherred Husmandsforenings Regnskabsudvalg, formand for Menighedsrådet i Nørhå og var i Thisted Byråd 1974-1978,
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valgt på venstres liste. Hanovertog gården i 1948 fra Christoffer Nielsen, Nørhå.Matr. nr. 20 m. fl. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 286.000. Areal 30 ha.Stuehus opført 1887, lade opført 1887 og ombygget til grise 1960, lade og maskinhus opført 1930, stald opført 1952. Der var vindmølle på gården indtil 1950. Gården drives med planteavl. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg og 2 siloer til korn.
LANDMAND KARL E. HYLDAHL, Kalkværksvej 6, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf., 07-934238, født den 28.-6.-1918, søn af Christoffer Hyldahl, Nørhå, gift med Rigmor Saugbjerg, født den 7.-4.-1927, datter af Kristian Saugbjerg, Jestrup. Gården har været i slægtens eje siden første halvdel af 1800-tallet. K.H. er 3. generation. Han overtog den i 1942 fra faderen.Matr. nr. Ig m. fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 117.200. Areal 16,3 ha.Stuehus opført ca. 1837, lade 1902 og udvidet 1950, stald opført 1933 og tilbygget 1968. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 1 traktor og korntørringsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

"LEGINDGÅRD". GDR. JOHANNES NICO- LAJSEN, Kalkværksvej 7, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf., 07-934227, født den 28.-5.-1953, søn af Helge Nicolajsen, Thisted, gift med Alice Durinck, født den 17.-2.-1950, datter af A. Durinck, Struer. J.N. og A.D. er begge lærer i Hanstholm. Gården har været i slægtens eje siden 1918, J.N. er 3. generation. Han overtog den i 1980 fra faderen.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 578.300. Areal 55,2 ha.Gården drives med en Hereford besætning på 3 køer, 2 kvier og 1 tyr, desuden er der 2 heste. Planteavlen består af raps, ærter, frøavl, rajgræs, hestebønner, byg, hvede og rug. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, silo til korn og halmfyringsanlæg.
"LÆGINDGÅRD". GDR. KRISTIAN JØRGENSEN, Kalkværksvej 18, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf., 07-934272, født den 22.-5.-1925, søn af Jørgen Jensen Jørgensen, Nørhå, gift med Annelis Jensen, født den 22.-4.-1931, datter af Magnus Jensen, Sønderhå.K.J. overtog gården i 1953 fra moderen Johanne Jørgensen, faderen havde overtaget den i 1917. Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 194.200. Areal 20 ha. Stuehus opført 1894, stald og lade 1894 og staklade i 1973. Gården drives med en besætning på 14 tyre, af blandet race, 3 moderfår og 5 lam. Planteavlen består af korn og græs. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og halmfyringsanlæg.
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"S0NDERGÄRD". GDR. HANS JØRGEN KRISTENSEN, Kalleup Vadested 4, Kallerup, 7700 Thisted, tlf., 07-931309, født den 13.-8.-1953, søn af Niels Matinus Kristiensen, Skjoldborg, gift med Anette Pedersen, født den 7.-5.-1955, datter af K. Pedersen, Thisted.A.P. er kontorassistent ved Nord Thy Landboforening. H.J.K. overtog gården i 1976 fra Gustav Egebjerg, Ginnerup.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 226.000. Areal 18 ha., derudover tilforpagtet ca. 20 ha.Stuehus gennemrestaureret i 1974, stald opført ca. 1967, lade, køresilo og spaltestald opført i 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 50 års køer, 25 kvier, 26 kviekalve og 30 fedekalve af racen SDM, samt en svinebesætning på 10 årssøer, grisene opfedes på gården, samt 1 pony hest. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, korntørringsanlæg, køresilo til ensilage og plantørreri. Der er ansat 1 medhjælper.
LANDMAND HENRY SKALLERUP JENSEN, Kallerup Vadested 6, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-931253, født den 7.-3.-1926, søn af Poul Kristian Jensen, gift med Anna Overgaard Kristensen, født den 26.-3.-1937, datter af Jens Kristian Overgaard Kristensen.H.S.J. overtog gården i 1955 fra Marius Pedersen, Snedsted. Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 229.800. Areal 20 ha., derudover er 17,4 ha. i forpagtning.Stuehus gennemrestaureret og tilbygget i 1975, stald opført 1928, moderniseret til ristestald og spalter til ungdyr i 1975, lade opført 1975. Gården drives med en kvægbesætning på 32 årskøer, 16 kalvekvier, 14 kviekalve, 10 fedetyre og 20 mindre kalve af racerne SDM og RDM. Der findes 3 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg og silo til korn.
GDR. JENS CHRISTIAN SKALLERUP JENSEN, Kallerup Vadested 7, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-931275, født den 31.-1.-1925, søn af Poul Kristian Jensen, gift med Anna Myrhøj Vestergaard, født den 1.-6.-1928, datter af Laust Vestergaard, Hoager.A.M.V.. er lærer og har haft ansættelse bl.a ved Skjoldborg Skole, hun har været i Menighedsrådet og medlem af Skjold- borg-Kallerup Sogneråd. J.C.S.J. har været i Menighedsrådet i 15 år, samt formand i Den Konservative Vælgerforening i 23 år og er formand for Snedsted Kontrolforening. Han har i over 20 år været i Hjemmeværnet. Gården har været i slægtens eje side ca. 1900, gårdens areal var dengang ca. 3 ha. J.C.S.J. er 3. generation på gården, som han overtog i 1955 fra moderen Mariane Jensen.Matr. nr. 2be m. fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 591.100. Areal 51 ha.Stuehus opført 1972, ungdyrstald 1974, kostald 1978, det der er tilbage fra de oprindelige bygninger er fra 1917. Gården drives med en kvægbesætning på 53 årskøer, 25 kalvekvier, 45 småkvier og 50 fedekalve af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gyllevogn, aflæsservogn, 2 gylletanke, korntørringsanlæg, plansilo, markstakke til ensilage og der er installeret staldvarme. Der er ansat 1 medhjælper.

"NY-HORNSTRUP". GDR. NIELS HORNSTRUP, Kallerupvej 9, Kallerup, 7700 Thisted, tlf., 07-931252, født den 20.-1.- 1944, søn af Christian Hornstrup, Kallerup.N.H. er i Repræsentantskabet for Mejeriet Danmark. Gården har været i slægtens eje siden den blev bygget i 1893, N.H. er 3. generation på gården, han overtog den i 1972 fra Anne Hornstrup, Kallerup.
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Ny-Hornstrup. Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 2.700.000. Grundskyld 613.000. Areal 55 ha. Stuehus opført 1893, kalve og fedestald opført 1954 og ombygget 1977, svinehus opført 1954, lade 1957, østerhus i 1960, kviestald i 1973, maskinhus i 1974, løsdriftstald i 1976, gastætsilo i 1979, og halmlade i 1983. Gården drives med en kvægbesætning på 70 års køer, 40 løbe kvier, 50 småkvier og 40 fedekalve af racen SDM, samt ca. 900 slagtesvin. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, 1 gylletank, markvandinsanlæg, 2 plansiloer til ensilage og gastæt silo og varmegenvindingsanlæg fra staldene. Der er ansat 1 fodermester.
"GRÅBJERGHØJ". CHAUFFØR AAGE LANGGAARD JENSEN, Kallerupvej 14, Kallerup, 7700 Thisted, tlf., 07-931075, født den 12.-4.-1942, søn af Kasper Chresten Jensen, Tved, gift med Gunna Thoft Madsen, født den 24.-3.-1948, datter af Børge Madsen, Thisted.AA.L.J. er chauffør inden for oliebranchen. G.T.M. er bogholder på Nord Thy Strømforsyning. AA.L.J. er i bestyrelsen for Haflinger Avlsforeningen DANMARK, samt Thy Køreselskab. Han overtog gården i 1984 fra Karl Vestergaard, Vildsund.Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 93.200. Areal 9,3 ha.Stuehus opført 1974, stald og garage opført 1974, stald ombygget til hestestald i 1984. Gården drives med 10 Hereford kreaturer, 8 får og opdræt af heste, man har 5 af racen græs. Der findes 1 traktor.Haflinger. Planteavlen består af korn, raps og

"BAKKEGÅRDENS SVALEBO". GDR. KARL THINGSTRUP KRISTENSEN, Kallerupvej 18, Kallerup, 7700 Thisted, tlf., 07-931563, født den 3.-9.-1950, søn af Niels Thingstrup Kristensen, Thorsted, gift med Mette Kirstine Korsgaard Pedersen, født den 12.-2.-1951, datter af Aage Lovmand, Villerslev.K.T.K. overtog gården i 1974 fra Ove Markussen, Thisted.Matr. nr. Ig m. fl. Ejendomsskyld 590.000. Grundskyld 141.300. Areal 16,2ha., derudover forpagtet 8 ha.Stuehus opført 1916 og gennemrestaureret 1984, stald opført 1916 og ombygget og udvidet i 1972 og 1981, lade, stald og maskinhus opført 1985. Gården drives med en kvægbesætning på 58 årskøer af racen Jersey, kalvene sælges ca. 14 dage gamle, samt 2 moderfår og 4 lam. Der findes 3 traktorer, gylletank og 1 silo til foder. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Den 6.-7.-1987 blev der på gården født en kalv på 5 kg., 43 cm. høj, efter en Amerikansk BLÅ-HVID tyr.
REGNSKABSASSISTENT FLEMMING NIELSEN, Kallerupvej 21, Kallerup, 7700 Thisted, tlf., 07-931883, født den 23.-5.- 1965, søn af Aksel Nielsen, Hørsted, bor sammen med Anette Skadhauge, som er medejer af gården, født den 11.-9.-1960, datter af Lars Skadhauge, Thisted.F.N. og A.S. er begge regnskabsassistenter. A.S. er sekretær og kasserer for Nordthy landboungdom, og har været det i 8 år. Gården blev overtaget i 1987 fra Ingrid Dige, Sjørring.
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Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 168.900. Areal 14,8 ha.Stuehus opført 1929 og restaureret 1977, svinestald opført 1927 og ombygget 1976, lade opført 1927 og ombygget 1962, svinestald opført 1969 og maskinhus i 1982. Gården drives med planteavl. Der findes korntørringsanlæg, plantørringsanlæg til korn og 2 siloer til foder. Der satses i fremtiden på svineproduktion og fåreavl.
"MØLLERSMINDE". HUSMAND HANS CHR. MØLLER PEDERSEN, Kanalvej 10, Snestrup, 7700 Thisted, tlf., 07-937218, født den 15.-11.-1917, søn af Peder Møller Pedersen, Snestrup.Gården har været i slægtens eje siden 1862, H.C.M.P. er 4. generation på gården. Han overtog den i 1943 fra fasteren Petrine Møller Pedersen, hos hvem han var opvokset.Matr. nr. 8k m. fl. Ejendomsskyld 250.000. Grundskyld 71.600. Areal 13,7 ha.Stuehus opført 1862, stald, lade og hønsehus i 1948. Oorden er udlejet. Der findes 1 traktor og portionstørreri med kornmagasin.

"KIRKEGÅRD". GDR. BØRGE FINK, Kanalvej 21, Oannerup, 7700 Thisted, tlf., 07-937209, født den 9.-5.-1929, søn af Peter Fink, Jannerup, gift med Betty Christensen, datter af Christian Christensen, Mårslet.B.C. er uddannet sygeplejerske. B.F. er formand for Hundborg Sparekasse, og har i tidens løb, haft en del andre tillidshverv. Gården har været i slægtens eje siden ca. 1850, B.F. er 4. generation, han overtog den d. 1.-5.-1962 fra faderen.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 411.500. Areal 33,5 ha., deraf tilkøbt 10 ha., ca. 1,5 ha. vedvarende græs.Stuehus opført 1942, svinehus 1970, i 1971 blev der lavet kornsilo i den gamle lade, farestald opført 1973, fravænningsstald og goldsostald i 1974 og maskinhus i 1986. Gården drives med en svinebesætning på 30 årssøer, grisene opfedes på gården, der leveres ca. 500 slagtesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri, 6 siloer til korn og halmfyringsanlæg.
GDR. TAGE ØSTERGÅRD NIELSEN, Ka- nalvej 29, Jannerup, 7700 Thisted, tlf., 07-937035, født den 3.-10.-1956, søn af Aksel Nielsen.T.N. overtog gården den 1.-8.-1981 fra Vagner Møller Christensen, Thisted.Matr. nr. 6b m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 268.600. Areal 20,4 ha., deraf tilkøbt 6 ha. Derudover forpagtet 10,5 ha., 1 ha. er eng.Stuehus opført 1919, svinestald ca. 1919, kostald 1973, lade 1975 og ungdyrsstald 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 40 årskøer, 20 kalvekvier, 20 ungkvier og 20 fedetyre af racen Jersey. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, ajlebeholder, plantørring til korn og markstakke til ensilage.



"JANERUPGÅRD". GDR. GUSTAV CARLSEN, Kanalvej 31, Jannerup, 7700 Thisted, tlf., 07-937213, født den 25.-4.- 1934, søn af Johannes Viggo Carlsen, Snedsted, gift med Bente Knudsen, født den 25.-7.-1939, datter af Ingvard Knudsen, Hurup.G.C. overtog gården den 1.-3.-1966 fra Anders Nielsen Andersen, Thisted.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 417.000. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 13 ha.
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Stuehus opført 1883, lade i 1916, stald1966, stald og maskinhus i 1975. Gården drives med en svinebesætning på 45 årssøer, der levers ca. 850 slagtesvin årligt. Salgsafgrøder består af raps, ærter, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastætsilo til korn.
"FÆRGEGÅRD". GDR TAGE MADSEN, Kanalvej 40, Tvorup, 7700 Thisted, tlf., 07-974092, født den 27.-6.-1936, søn af Anders K. Madsen, Vang, gift med Ingeborg Skinnerup, født den 22.-2.-1939, datter af Søren Nielsen Skinnerup, Thisted.Gården har været i slægtens eje siden 1917, T.M. overtog den d. l.-l 1.-1959 fra faderen.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 481.500. Areal 40,5 ha., deraf tilkøbt 9 ha., 5,3 ha. er skov.Stuehus opført 1967, stald opført 1917og ombygget først i 1960erne , ny lade opført 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 30 årskøer + opdræt af racen SDM, samt 15 søer, smågrisene sælges, ca. 300 årligt. Salgsafgrøderne består af raps, ærter, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri til 1.000 tdr. korn og silo til ensilage."Færgegård" er en gammel herregård, der i tidernes morgen ejedes af Baron Rosenkrantz, gården er udstykket flere gange.

"ØSTER KANSTRUP". GDR BJARNE HEDELUND THOMSEN, Kanstrupvej 5, 7700 Thisted, tlf., 07-985553, født den 26.-4.-1956, søn af Ejnar Thomsen, Thisted, gift med Elsebeth Knudsen Jensen, født den 11.-4.-1959, datter af Anders Knudsen Jensen, Hillerslev.E.K.J. er sygehjælper. Gården har været en slægtsgård siden 1855, E.K.J. er 6. generation.B.H.T. overtog den d. 1.-4.-1982 fra svigerfaderen.Matr. nr. 3ab m. fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 530.600. Areal 48,6 ha., deraf 3,2 ha. skov.Stuehus opført 1974, stald 1925, stald og lade 1974. Gården drives med en svinebesætning på 40 årssøer, der opfedes ca. 400 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Salgsafgrøderne består af raps, ærter, hvede, byg og rug. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Til markarbejdet anvendes maskinstation.
GDR. TAGE SJÆLLAND, Katholmvej 4, Hundborg, 7700 Thisted, tlf., 07-937174, født den 8.-1.-1954, søn af Folmer Sjælland, Hundborg, gift med Ingrid Poulsen Aarup, født den 12.-11.-1956, datter af Folmer Andersen Aarup, Snedsted.
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I.P.AA. er hjemmehjælper. Gården har været en slægtsgård siden 1910, Tage Sjælland er 3. generation. Han overtog den d. 1.-9.-1979 fra Astrid Sjælland, Hundborg.Matr. nr. 75ae m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 221.000. Areal 23,2 ha., deraf tilkøbt 5,2 ha., derudover forpagtet 16 ha.Stuehus, stald og lade opbygget efter brand i 1972, stald opført 1965 og ombygget til spaltestald i 1987, maskinhus og gylletank opført 1987. Gården drives med en kvægbesætning på 38 årskøer, 15 kalvekvier, 35 småkvier og 12 fedekalve af racen SDM. Salgsafgrøder er korn. Der findes 3 traktorer, 2 portionstørrerier til korn, stakke til ensilage opbevaring.

"CHAUFFØR NIELS TANGE NIELSEN, Katholmvej 6, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937453, født d. 6.-12.-1949, søn af Anders Tange Nielsen, Hundborg, bor sammen med Mette Thrysøe, født d. 22.-3.-1937, datter af Alfred Jensen, Tingstrup.N.T.N. er chauffør. Han overtog gården d. 10.-2.-1984 fra Maren Jørgensen, Hundborg.Matr. nr. 34p og 41a. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 70.700. Areal 2 ha., derudover er 2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1985 og 1986, staldens alder er ukendt. Gården bliver drevet med en besætning på 16 moderfår af racen Texel, 5 Godtlandske Pelsfår, 1 Texel vædder og 1 Pelsvædder. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor og magasin til korn. M.T. spinder garn af ulden fra fårene.
GDR. ANDERS PETER NIELSEN, Katholmvej 12, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937198, født d. 19.-6.-1946, søn af Valdemar Nielsen, gift med Karen Louise Vestergaard, født d. 15.-3.-1953, datter af Karl Vestergaard, Hundborg.A.P.N. overtog gården d. 15.-5.-1972 fra Kristen J. Kristensen og Jenny Nielsen. Matr. nr. 7 m. fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 541.000. Areal 65,6 ha., heraf tilkøbt ca. 50 ha. Derudover er 25,6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1970, stald 1976 og udvidet 1978, lade opført 1982, maskinhus 1984, ny spaltestald 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 93 årskøer, 30 kalvekvier, 60 småkvier og 77 fedetyre af racen SDM. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker og gylletank. I 1964 etableredes minkfarm i fællesskab med Meiner Nielsen, Landbolystvej 1, med 270 avlstæver.

"DALGÅRD". GDR. NIELS HOVE PEDERSEN, Kilsgårdvej 1, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981488, født d. 29.-11.-1931, søn af Niels Pedersen, Hillerslev, gift med Dagny Hansen, født d. 14.-6.-1940, datter af Kristian Hansen, Gjersbøl.N.H.P. overtog gården i december 1960 fra faderen, der havde overtaget den i 1923.Matr. nr. 10b m.fl. Ejendomssksyld 1.450.000. Grundskyld 370.000. Areal 29
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ha., heraf tilkøbt 14 ha.Dalgårds stuehus er opført 1941, stald 1936, udvidet og ombygget 1960, farestald opført 1972, desuden findes maskinhus. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 30 årssøer, grisene opfedes på gården. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
"NY KILSGÅRD". GDR. PER TANGE KILSGÄRD, Kilsgårdvej 4, Kjelstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-985178, født d. 26.-6.-1958, søn af Mikkel Søndergaard Kilsgård, bor sammen med Anne Grethe Frøkjær Jensen, født d. 11.-10.-1963, datter af Egon Jensen, Hjardemål.A.G.J. er sygeplejeelev.Gården har været i slægtens eje siden 1600-tallet. 1 1916 blev den delt i to lige store dele, hvoraf Karl Kilsgaard fik den ene og Gravers Kilsgaard den anden. P.T.K. overtog gården d. 1.-6.-1985 fra moderen,Marie Kilsgård.Matr. nr. 2d m. fl. Ejendomssksyld 1.650.000. Grundskyld 385.500. Areal 55,2 ha., heraf tilkøbt 21 ha. i 1987. 17 ha. er eng.Stuehuset er opført 1916, udhusene brændte i 1983 og blev genopførtopført 1984 med stald og lade, maskinhus opført ca. 1961 og 1976, halmhus 1984. Gården bliver drevet med en SPF- svinebesætning på 90 årssøer, smågrisene sælges. Salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 2 gastætte siloer til korn,-plantørreri og halmfyringsanlæg.M.K. har 2 drivhuse på gården, hvor hun fremavler potteplanter.

"VESTER-ULLERUP". GDR. CHRISTIAN SAARUP ANDERSEN, Kilsgårdvej 18, Ul- lerupgård Mark, 7700 Thisted, tlf. 07- 985249, født d. 15.-10.-1924, søn af Karl Frederik Andersen, Tved Havreland, gift med Anne Møller Andreassen, født d. 26.-7.-1924, datter af Mathias Andreassen, Ullerupgård Mark.C.S.A. overtog gården d. 1.-4.-1948 fra svigerfaderen, der havde overtaget den i 1923.Matr. nr. Im m. fl. Ejendomsskyld 775.000. Grundskyld 156.900. Areal 11,2 ha., deraf tilkøbt 1,5 ha.Stuehuset er opført 1917 og tilbygget 1953, stald opført 1917, ombygget og tilbygget med lade 1956, svinehus opført 1969 og maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 20 årssøer, smågrisene sælges. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og plantørreri til korn.
HUSMAND HERLUF KRESTEN BRASK BRANDI, Kjelstrupvej 1, Kjelstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-920805, født d. 7.-11.- 1922, søn af Jens Brandi, Sennels, gift med Sigrid Nielsen, født d. 11.-6.-1927, datter af Albert Nielsen, København NV. S.N. er kontorass. H.K.B.B. overtog gården d. 1.-10.-1952.Matr. nr. 5g m.fl. Ejendomsskyld 610.000.
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Grundskyld 64.200. Areal 5,2 ha., derudover er 3 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1936 og tilbygget 1979, stald og lade opført 1936 og ny stald 1962. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 22 årssøer, der opfedes ca. 80 slagtesvin, resten sælges som torvegrise. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn og foderblandeanlæg.Ved driftsændring i 1978 solgtes elite Jersey-besætning på 8 køer + opdræt.
GDR. RICHARD HOVE NIELSEN, Kjel- strupvej 5, Kjelstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-922383, født d. 29.-9.-1938, søn af Anders Hove Nielsen, Nors, gift med Elly Bjerre, født d. 9.-6.-1942, datter af Jens Bjerre, Nors.R.H.N. er formand for Kirkeligforening for Indre Missions kreds i Nordthy. Han overtog gården d. 15.-8.-1964 fra Mads Hebsgaard, Thisted.Matr. nr. 4c m. fl. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 155.900. Areal 14 ha., deraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1918 og tilbygget 1978, svinestald opført 1961, stald 1972, stald og lade 1975, fedestald 1978, gastæt silo og maskinhus 1981 og mølle 1984. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 95 årssøer, der ca. 1.900 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps.Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank og halmfyringsanlæg.I 1984 blev E.B. og R.H.N. tilkendt Foreningen af Jyske Landboforeningers sølvmedalje for landboflid.

staureret 1985, stald opført 1945 og ombygget

"BRD. NIELSENS MASKINSTATION". MASKINSTATIONSEJER POUL NIELSEN, Kjelstrupvej 7, Kjelstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-926030, født d. 13.-6.-1957, søn af Verner Nielsen, Thisted, gift med Bodil Vestergaard, født d. 26.-7.-1957, datter af Harry Vestergaard, Nors.B.V. er bankass. P.N. overtog gården d. 1.-5.-1981 fra Harald Andersen, Thisted. Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 149.700. Areal 11 ha., derudover er 60 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1914 og gennemre- tørreri 1986, lade opført 1945 og ombyggettil værksted 1983. Salgsafgrøder er raps, ærter, byg, hvede og frøgræs. Der findes 8 traktorer, 5 mejetærsker samt alt i maskiner indenfor landbrug og entreprenørmaskiner, 2 plansiloer til korn, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Der er ansat 10-12 mand på maskinstationen, der drives sammen med broderen Erik Nielsen.
"LILD KÆRGÅRD". ARKITEKT JENS I- VERSEN, Kjelstrupvej 33, Skovsted, 7700 Thisted, tlf. 07-985471, født d. 14.-6.- 1944, søn af Erhard Iversen, Durup, gift med Christa Tanderup, født d. 6.-12.- 1947, datter af Karl Tanderup, Roslev. C.T. er sygehjælper. J.I. driver selvstændig arkitektvirksomhed. Han overtog gården d. 1.-10.-1978 fra Aksel Søndergaard, Thisted.
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Lild Kærgård. Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 192.200. Areal 14 ha., deraf tilkøbt 2 ha. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført ca. 1860 og gennemrestaureret i 1980'erne, stald og lade ombygget i 1950'erne. Gården bliver drevet med en fedekvægbesætning på 2 årskøer + opdræt af racen Simmentaler. Salgsafgrøder er raps, hvede, ærter og byg. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn, halmfyringsanlæg og 10 % andel af vindmølle.
"KLASTRUPGÅRD". GDR. CARL MADSEN, Klastrupvej 12, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981309, født d. 25.-5.-1942, søn af Christian Madsen, Kåstrup, gift med Dagmar Christensen, født d. 14.-3.-1947, datter af Folmer Christensen, Hunstrup.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 490.000. Areal 68 ha., heraf ca. 48 ha. eng.Bygningerne er fra 1800-tallet. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. De 48 ha. eng er bortforpagtet. Der er på ejendommen en grusgrav. Ejendommen drives i samdrift med "Bisgård", Kåstrupvej 12, Kåstrup.
LANDM. MADS AGERHOLM, Klitmøllervej 10, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-923993, født d. 1.-5.-1948, søn af Niels Agerholm, Skinnerup, gift med Ingrid Skjød Jeppesen, født d. 26.-10.-1948, datter af Jørgen Jeppesen.M.A. er 4. generation på gården, som han overtog d. 15.-11.-1974 fra faderen.Matr. nr. 9a. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 8 ha. 15 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1902, lade 1903, svinehus, silohus og maskinhus 1965 og kostald 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 90 køer + 100 stk. opdræt af blandings race af SDM og RDM, desuden opfedes 3.000 fedesvin pr. år. Der findes 4 traktorer, snittevogn, 2 gylletanke, gastæt silo til korn, plansilo til ensilage og varmegenvindingsanlæg fra svinehus til stuehus. Der er ansat 2 medhjælpere.
"LINDGÅRD". GDR. THOMAS KIRK KRISTENSEN, Klitmøllervej 35, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977130, født d. 23.-5.-1946, søn af gdr. Viggo Kristensen, 0. Vandet.T.K.K. overtog gården d. 1.-12.-1981 fra faderen, der havde købt den i 1947.Matr. nr. 8d m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 252.500. Areal 24,8 ha.Stuehuset er opført 1914, stald og lade 1914 og ombygget 1968/69. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 malkekøer og 60 stk. opdræt af racen SDM samt 4 heste. Planteavlen består af byg, græs og roer. Der findes 2 traktorer, gylletank og køresilo til ensilage. Desuden ejes ejendommen Hjardalvej 29 på 3,5 ha., som faderen købte til i 1951. Bygningerne bruges ikke mere. Ejendomsskyld 150.000. Grundskyld 88.600.

"HOLMGÅRD". GDR. LEO DIECHMANN, Klitmøllervej 38, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977143, født d. 28.-5.-1931, søn af gdr. Adolf Birkholdt Diechmann, Hurup, gift med Agnethe Brunsgaard Andersen, født d. 18.-4.-1930, datter af gdr. Andreas Andersen, Ilbjerg.L.D. er i bestyrelsen Kvægavlsforeningen i Thy og i bestyrelsen for DLG i Thy. Han overtog gården d. 1.-9.-1961 fra Thomas Vestergaard Jensen.
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Holmgård. Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 2.250.000. Grundskyld 547.500. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 8 ha. i 1978 og 14 ha. i 1985. Derudover er 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1874 og moderniseret senere, stald og lade opført 1956 efter brand, 2 svinehuse 1964 og 1970, maskinhus 1972, spaltestald 1973 og ensilagehus 1979. Gården bliver drevet med en besætning på ca. 500 fedesvin. Planteavlen består af raps, ærter, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo til korn og halmfyringsanlæg.
"TØFTING". GDR. ANTON CHRISTIAN THORUP, Klitmøllervej 45, V. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-97711 1, født d. 19.-9.-1948, søn af fisker Børge Thorup, Klitmøller, gift med Solveig Kold, født d. 28.-4.-1948, datter af gdr. Ernst Kold, V. Vandet.S.K. er musiker. A.C.T. har i 1985 oprettet et firma, der eksporterer landbrugsprodukter, mest kødvarer til fortrinsvis Grønland. Han er formand for Landbrugets skole- og Samfundskontaktudvalg i Thisted Kommune, i bestyrelsen for Asmildkloster Landbrugsskole i Viborg og elevforeningens bestyrelse, samt formand for Venstres Oplysningsudvalg i Thisted kredsen.Gården har været i slægtens eje fra før 1800, da beboedes den af Niels Pedersen, Fårtoft, som antagelig var den første selvejer. Siden er gården gået i arv, mange gange på spindesiden. S.K. er 7. generation. Den blev overtaget i 1974 fra S.K.'s- forældre.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 2.850.000. Grundskyld 708.000. Areal 72 ha., derudover er 20 ha. i forpagtning. 10 ha. er skov.Stuehuset er opført 1915 og ombygget 1955, stald og lade opført 1955 og restaureret 1981, 2 svinehuse opført 1974, ensilagehus og maskinhus 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 malkekøer + ca. 35 stk. opdræt af racen SDM og 4 stk. kødkvæg + opdræt, der er plads til 500 fedesvin. Salgsafgrøder er byg, hvede, raps, ærter, græsfrø, roer og græs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og portionssilo til korn, 2 portionstørrerier + 1 plantørreri til korn og varmegenvindingsanlæg fra køletank. Der er ansat 1 medhjælper. Minkhal er opført 1980 med plads til 500 avlstæver + opdræt.
"HØJGÅRD". GDR. HENNING VANGSGAARD, Klitmøllervej 49, V. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977043, født d. 12.-7.-1935, søn af landm. Niels Jensen Vangsgaard, Tvorup, gift med Inge Sigshøj Christensen, født d. 1.-2.-1940, datter af landm. Theodor Christensen, Vang.H.V. er medlem af V. Vandet Menighedsråd samt bestyrelsesmedlem i V. Vandet Grovvare- forrretning. I.S.C. er medlem af Skolenævnet i V. Vandet og i V. Vandet Brugsforening. H.V. overtog gården d. 1.-5.-1961 fra Jens Nørgaard Jensen og søsteren Stinne Jensen.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 381.600. Areal 31 ha., deraf tilkøbt 4 ha. i 1968. Derudover er 4 ha. i forpagtning. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1903 og moderniseret gennem årene, gi. svinestald ombygget til garage, værksted og fyrrum, nye stalde opført 1966 og 1970 , lade tilbygget 1975 og 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 malkekøer + 80 stk. opdræt hovedsalig af racen RDM. Planteavlen består af græs, roer, raps, ærter, byg og hvede. Der findes: 3 traktorer, portionstørreri til korn og halmfyringsanlæg.
"KIRKEGÅRD". GDR. JOHANNES STENTOFT, Klitmøllervej 50, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977121, født d. 12.-1.-1917, søn af landm. Anders Jespersen Stentoft, 0. Vandet, gift med Gerda Kristoffersen, født d. 2.-9.-1924, datter af landm. Niels Chr. Kristoffersen, V. Vandet. G.K. har tidligere været sygeplejerske og arbejdet på Solgården, Hundborg, samt kørt ved Hjemmeplejen i 0. og V. Vandet og Klitmøller området. J.S. overtog gården i 1953 fra Peder Frandsen.
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Kirkegård. Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.370.000. Grundskyld 175.400. Areal 12,1 ha.Stuehuset er opført 1823, nedrevet 1978 og opført nyt på samme sted, lade opført 1896, stald moderniseret 1958, gi. udbygninger blev i 1960'erne ombygget til maskinhus og svinehuset opført 1970. Salgsafgrøder er byg, ærter, hvede og raps. Der findes 1 traktor, plansilo med plantørring til korn og halmfyringsanlæg.

Matr. nr. 12b m. fl. Ejendomsskyld 1.850.000.

"FUGLSANG". GDR. KRISTIAN JØRGENSEN, Klitmøllervej 55, V. Vandet 7700 Thisted, tlf. 07-977035, født d. 25.-5.- 1933, søn af landm. Martin Jørgensen, Føns på Fyn, gift med Anne-Grethe Roe- sen Larsen, født d. 23.-5.-1932, datter af landm. og handelsm. Anton Roesen Larsen, Østerild.Ægteparret har haft forskellige tillidshverv fortrinsvis i det lokale område. K.J. overtog gården d. 17.-10.-1956 fra Nikoline Rask.Grundskyld 331.500. Areal 24,1 ha., heraftilkøbt 2 ha. i 1968. Derudover er 5,5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1959/60, ny stald 1963, en del brændte i 1966 og nyt opbygget samme år, maskinhus opført 1976. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 1.300-1.500 fedesvin årlig. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 3 traktorer og siloanlæg med mølleri og tørring til korn.
"MUNKSMINDE". GDR. HENNING BIS- GAARD YDE, Klitmøllervej 60, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977085, født d. 3.-3.-1957, søn af gdr. Martin Bisgaard Yde, Skinnerup, gift med Helle Gadeberg Larsen, født d. 27.-5.-1961, datter af ar- bejdsm. Karl Ejner Larsen, Brund.H.G.L. er pædagogmedhjælper ved Nors Skolefritidsordning. H.B.Y. overtog gården d. 1.-12.-1982 fra Bent Ringgaard.Matr. nr. Ik. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 310.000. Areal 23 ha.Stuehuset er opført 1949 efter brand, stald 1949 og udvidet 1956, lade opført 1949 og maskinhus 1961. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 65-70 søer, smågrisene sælges. Planteavlen består af byg, hvede, rug og ærter. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn, portionstørreri til korn, fodersilo og foderblandingsanlæg samt halmfyr.

"KNAKKERGÅRD". GDR. STEFFEN ODDERSHEDE, Klitmøllervej 66, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977150, født d. 12.-5.-1956, søn af gdr. Iversen Oddershede, Nors, gift med Bente Knudsen, født d. 23.-8.-1950, datter af gdr. Jens Knudsen, 0. Vandet.S.O. er elektriker. B.K. er ekspedient. S.O. overtog gården i 1984 fra Anna
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Hvidbjerg. Matr. nr. 6a. Ejendomsskyld 890.000. Areal 18 ha.Knakkergårds stuehus er opført 1966, udbygningerne 196 efter brand. Planteavlen består af byg, hvede, havre og raps. Der findes 1 traktor, træsiloer med tørring til korn samthalmfy- ringsanlæg.
GDR. KRESTEN SVANBORG KRISTOFFERSEN, Klitmøllervej 76, V. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977046, født d. 27.-7.-1912, søn af gdr. Niels Chr. Kristoffersen, V. Vandet, gift med Anna Marie Frost Johannesen, født d. 7.-3.-1927, datter af gdr. Jens Frost Johannesen, Hassing.K.S.K. har tidligere været i bestyrelsen for V. Vandet Brugsforening, V. Vandet Grovvareforening og medlem af V. Vandet Menighedsråd. Han er 3. generation på gården, der har været i slægtenes eje siden 1880.Han overtog den i 1951 fra faderen, der overtog den i 1917.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 268.900. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. i 1975.Stuehuset er opført 1903, garage 1929, svinestald 1967 og lade tilbygget 1975. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 35 søer + smågrise. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo med tørring til korn og halmfyringsanlæg-

GDR. KRISTIAN RIKARD MADSEN, Klostergårdsvej 2, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974061, født d. 7.-2.-1942, søn af Charles Madsen, Thorsted, gift med Mary Johanne Hedegaard, født d. 19.-4.-1941, datter af Albert Hedegaard, Sperring.M.J.H. er sygeplejerske og arbejder på Dragsbækhjemmet på deltid.K.R.M. overtog gården d. 13.-3.-1965 fra Vilhelm La- degaard Christensen, Lemvig.Matr. nr. 24a m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 226.100. Areal 20 ha., deraf tilkøbt 4,5 ha. 8,5 ha. er i for-pagtning.Stuehuset er opført 1930 og tilbygget 1978, stald opført 1967, stald 1972, lade 1973, stald 1975 og maskinhus 1983. Gården bliver drevet med en SPF-besætning på 75 årssøer, der leveres ca. 1.300 slagterisvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg.
LANDM. KNUD KRISTIAN KRISTENSEN, Kløv Kær 5, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995104, født d. 21.-7.-1918, søn af Karl Kristensen, Thisted, gift med Marie Dorthea Jensen, født d. 21.-2.-1932, datter af Josva Jensen, Fredensbo.M.D.J. arbejder på fiskeindustri i Hanstholm. K.K.K. overtog gården d. 15.-11.-1965. Matr. nr. 31e m. fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 50.000. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1944, maskinhus 1970, stald tilbygget 1970 og 1974, lade, gammel stald ombygget 1974. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor og kornmagasin.
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GDR. TAGE KJÆRSGAARD, Kløv Kær 6,Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995117, født d. 30.-3.-1938, søn af Vilhelm Kjærsgaard, Lem Vejby ved Skive, gift med Ingrid Marie Kristensen, født d. 29.-3.-1945, datter af dens Kristensen, Hillerslev.I.M.K. er hospitalsmedhjælper. T.K. overtog gården i april 1965 fra Martinus Gregersen, Thisted.Matr. nr. lab m. fl. Ejendomsskyld 1.500. ejendommen Kløv Kær 11, på 20 ha. i . Grundskyld 131.000. Areal 36 ha., deraf tilkøbt 86. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 136.000,desuden 17 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1918, tilbygget og restaureret 1977, stald og lade opført 1918, svinehus 1968 og 5 svinestalde samt maskinhus 1980. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesæt- ning på 230 årssøer, smågrisene sælges. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, markvandingsanlæg, plantørreri til korn, gastæt silo til korn og genvindingsanlæg til varme. Der er ansat 1 medhjælper.
"HØJBO". PELSDYRAVLER EJNAR THILSTED KNUDSEN, Kløv Kær 13, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995007, født d. 12.-12.-1932, søn af Niels Knudsen, Hunstrup, gift med Dora Kristiansen, født d. 1.-2.-1935, datter af Jens Kristiansen, Ræhr.E.T.K. overtog gården i september 1955 fra faderen, der havde overtaget den i 1916. Matr. nr. lac m. fl. Ejendomsskyld 1.130.000. Grundskyld 148.800. Areal 15 ha., heraf tilkøbt 4,5 ha., derudover er 16,5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1916 og restaureret ca. 1970, lade opført ca. 1944 og tilbygget 1965, stald opført 1964, maskinhus 1969, halmfyr 1980, ny lade og kalvestald 1983, 6 rækker minkhaller 1985 og tilbygget 1986, og 7 stk. 2-rækkers minkhaller i 1987. Gården bliver drevet med en pelsdyravl i mink på 640 avlstæver samt 35 avlstæver af sølvræve. Salgsafgrøder er byg, raps og hør. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, plantørring til korn.

GDR. JOHN LANGBALLE, Kløv Møllevej 3, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995143, født d. 21.-7.-1945, søn af Andreas Langballe, Thisted, gift med Bodil Lynge, født d. 11.-3.-1944, datter af Kristian Søe Lynge, Amtoft.B.L. er rengøringsass. J.L. overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Jens kristian Sunesen, Østerild.Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 1.530.000. Grundskyld 178.800. Areal 14,4 ha., heraf tilkøbt 13,4 ha. i 1980.Derudover er 104 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1918 og restaureret 1976, stald opført 1918, kostald 1960, maskinhus 1975, svinestald 1977 og stald 1979. Gården bliver drevet med en fedekvægsbesætning på 140 stk. af blandet race samt 1.800 slagterisvin af gangen, ialt ca. 3.000. pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og plantørring til korn. Der er ansat 1 medhjælper.Hunstrup Præstegård er i forpagtning incl. driftsbygninger.
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HUSM. KRISTIAN GADE KRISTENSEN, Knudsbjergvej 1, 7700 Thisted, tlf. 07- 985069, født d. 2.-7.-1909, søn af Kristen Gade Kristensen, Malle, gift med Jenny Boyer, født d. 23.-5.-1910, datter af Vilhelm Boyer, Kjelstrup.K.G.K. var i Sognerådet i Sennels 1946- 1954 og i Menighedsrådet 1957-1965. Han overtog gården d. 1.-9.-1932 fra Poul Andersen.Matr. nr. 12c m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 312.800. Areal 5,6 ha. Stuehuset er opført 1964, lade 1952 og stald 1955. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 2 kvier samt 20 fedesvin. Salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"KNUDSGÅRD". GDR. KARL EMIL SØRENSEN, Knudsgårdsvej 1, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07-934151, født d. 17.-3.-1914, søn af Johannes Sørensen, Gjersbøl.K.E.S. har været vognmand i 21 år. Han overtog gården i 1953 efter faderen, der havde købt den i 1920.Matr. nr. 3a m. fl. Areal 18 ha.Stuehuset er opført ca. 1880, stald og lade ca. 1850. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 årskøer og 28 ungkreaturer af blandet race samt 3 årssøer, grisene opfedes på gården. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"MØLLEGÅRDEN". GDR. KRISTIAN THOUSGAARD CHRISTENSEN, Knudsgårdsvej 6, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934393, født d. 17.-4.-1930, søn af Søren Thousgaard Christensen, Hillerslev, gift med Gudrun Irene Davidsen, datter af Kristian Danielsen, Gjersbøl.K.T.C. overtog gården i 1958 fra Anders Aas Sørensen, Snedsted.Matr. nr. 19a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 209.100. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1967, stald 1960, maskinhus 1977 og lade 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 årskøer, 10 kalvekvier, 30 kvier og tyrekalve af racerne SDM og DRK samt 4 årssøer, hvor grisene opfedes. Der findes 2 traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Der har været mølleri på gården, møllen nedbrændte i 1920'erne. K.T.C. ejer desuden Gjersbølvej 5. Ejendomsskyld 320.000. Grundskyld 96.800.
"KJELDGÅRD". GDR. PER CHRISTIAN KNATTRUP SØRENSEN, Knattrupvej 2, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939172, født d. 28.-3.-1945, søn af Niels Knattrup Sørensen, Knattrup, gift med Mary Nøhr Andersen, født d. 1.-11.-1950, datter af Per Chr. Andersen, Nors.M.N.A. er husass. på Kristianslyst i Thisted.Gården har været i familiens eje siden 1850. P.C.K.S. overtog den i 1985 fra Carl Korsgaard Sørensen, Sønderhå. Matr. nr. 9a m. fl.
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Kjeldgård. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 618.700. Areal 53,4 ha.Stuehuset er opført 1923, avlsbygninger og lade 1900 og ombygget 1956, stald opført 1907 og tilbygget 1931, vognport og maskinhus 1907 og hønsehus 1955. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 årskøer + opdræt af racen SDM samt 60 fedesvin. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg og 3 siloer til korn.P.S. ejer også gården Legindvej 131, den er lagt ind under Knattrupvej 2.
"KNATTRUP". GDR. NIELS HENRIK HOVE, Knattrupvej 4, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07- 939055, født d. 23.-5.-1957, søn af Ejnar Hove, Thisted, gift med Kirsten Odgaard Ehlers, født d. 1.-6.-1962, datter af Ernst Ehlers, Sønderhå.K.O.E. er apoteksass. i Thisted. N.H.H. overtog gården i 1987 fra faderen.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 435.300. Areal 33,97 ha.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1987, stald opført 1912 og gennemrestaureret i midten af 1960'erne, lade opført ca. 1912 og ombygget 1985, ældre hus ombygget til ungdyrstald i begyndelsen af 1980'erne, maskinhus opført 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer, 10 kalvekvier og 15 fedetyre samt 30 kalve af racen SDM. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn.N.H.H. har haft halvpart i gården sammen med sin far siden 1978.
"HØJGÅRD". GDR. HOLGER FØRGAARD POULSEN, Korshøjvej 4, Skjoldborg, 7700 Thisted, tlf. 07-931924, født d. 12.-7.- 1945, søn af Peter Thøgersen Poulsen, Hunborg, gift med Kirsten Nybye Sørensen, født d. 5.-5.-1948, datter af Mads Sørensen, Elsted.H.F.P. overtog gården i 1973 fra Marius Larsen, Thisted.Matr. nr. 16a. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 333.600. Areal 29 ha., derudover er 12 ha.i forpagtning.Stuehuset er opført 1963, stald 1956 og udvidet 1979 med lade og køresilo. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 årskøer, 25 kvier og 27 kviekalve af racerne SDM og RDM, tyrekalvene sælges som små, samt 10 årssøer, hvor grisene opfedes og endvidere 2 får og 4 lam. Der findes 2 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, plansilo til korn, 2 køresiloer til ensilage og varmegenvindingsanlæg fra staldene. Ved gårdens udvidelse i 1979 måtte der fjernes en gravhøj, da der ikke var andre muligheder for udvidelse, men det blev en sej kamp med fredningsmyndighederne, udgravningen blev foretaget af Thisted Museum.
"KÆRGÅRD". GDR. MADS KJÆRGAARD, Kærgårdsvej 3, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934202, født d. 31.-12.-1951, søn af Mathias Kjærgaard, Snedsted, gift med Johanne Nicolaisen, født d. 21.-8.-19^5, datter af Ole Nicolaisen, Sønderhå.J.N. er sygeplejerske.M.K. er 5. generation på gården, som han overtog i 1976 fra faderen.Matr. nr. 1c m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 409.000. Areal 32 ha.Stuehuset er opført 1959, stald og lade 1932. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, silo til korn og plantørringsanlæg.
"GADEGÅRD". GDR. CHRISTIAN BORGGAARD JENSEN, Kærgårdsvej 7, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934215, født d. 23.-11.-1917, søn af Christian Svendsen Jensen, Nørhå.Gården har været i slægtens eje siden 1896, C.B.J. er 3. generation. Han overtog den i 1970 fra faderen.
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Gadegärd. Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 311.000. Areal 27,2 ha.Stuehuset er opført 1935, lade 1900 og udvidet 1944, stald opført 1900 og tilbygget 1957, nyt maskinhus opført 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 årskøer, 10 løbekvier og 25 fedekalve af racen SDM. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn. Der er ansat 1 medhjælper.

GDR. JØRGEN DAHL ANDERSEN, Kærgårdsvej 34, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934412, født d. 13.-8.-1947, søn af Jeppe Dahl Andersen, gift med Eva Andrea Jensen, født d. 19.-11.-1950, datter af Aksel Christian Jensen.E.A.J. er afløser på plejehjemmet "Kri- stianslyst". J.D.A. overtog gården i 1971 fra Anders Thomsen, Snedsted.Matr. nr. 15a m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 492.400.Areal 38,7 ha.Stuehuset er opført 1906 og restaureret 1986, gi. stald opført 1928 og moderniseret med spalter 1972, maskinhus opført 1964, lade 1974, stald og gylletank 1984 og svinehus ombygget til kalve 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 68 årskøer, 30 kalvekvier, 35 tyrekalve til opfedning og 30 småkvier af racen SDM. Der findes 4 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn og silo til ensilage. Der er forpagtet 8 ha. og der lejes græs til kvierne om sommeren.
GDR. AKSEL KOBBERØE FINK, Kærgårdsvej 36, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934864, født d. 1.-12.-1956, søn af Ejnar Fink, Ræhr, gift med Bente Marie Kristiansen, født d. 8.-11.-1956, datter af Niels Kristiansen, Nors.B.M.K. er plejehjemsass. på Kastaniegården i Snedsted. A.K.F. er i Menighedsrådet. Han overtog gården i 1981 fra Hans Bach, 0. Jølby.Matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 331.500. Areal 31 ha., deraf tilkøbt 5 ha. i 1983. Derudover er 6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1935 og restaureret 1975. Stald og lade opført 1974, roehus 1975, bilgarage 1976, kalvestald 1982, maskinhus og køresilo 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 52 årskøer, 25 kalvekvier, 25 småkvier og 30 tyre til fedekvæg af racen Jersey. Der findes 2 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn, 2 køresiloer til ensilage og varmegenvindingsanlæg til stuehuset. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"ENGGÅRD". GDR. PETER SVEND PETERSEN, Kærgårdsvej 44, Årup, 7752 Snedsted, tlf. 07-934417, født d. 8.-9.-1933, søn af Ingvard Kr. Petersen, Morup Mølle, gift med Marie Odgaard, født d. 24.-12.-1934, datter af Peder Odgaard, Søborg i Bjerre.P.S.P. overtog gården i 1950 fra inseminør Odgaard og Kristian Krabbe fra Lodbjerggård.
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Enggård. Matr. nr. 6g m. fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 145.500. Areal 14,9 ha.Stuehuset er opført ca. 1760, lade og stald ligeledes. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 årskøer, 5 kalvekvier, tyrekalvene opfedes samt 5 årssøer, hvor grisene opfedes på gården. Salgsafgrøder er byg, græs og roer. Der findes 2 traktorer og opbevaring til korn.

udhuse og maskinhus 1976. Gården bliver drevet

"LANDM. AAGE KRISTENSEN, Kærshøjvej 2, 7752 Snedsted, tlf. 07-936185, født d. 4.-8.-1934, søn af Johannes Kristensen, Legind, gift med Marie Bak Lyndrup, født d. 31.-12.-1941, datter af Peter Bak Lyndrup, Vejerslev.AA. K. overtog gården i 1965 fra Karl M. Nielsen.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 220.200. Areal 16,9 ha.Stuehuset er opført 1865 og restaureret 1983, kostald og lade opført ca. 1925, med en kvægbesætning på 20 årskøer +opdræt af racen DRK. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn.
GDR. JENS CHRISTIAN NYBY SØRENSEN, Kærshøjvej 8, 7752 Snedsted, tlf. 07-931060, født d. 7.-12.-1946, søn af Mads Holger Sørensen.J.C.N.S. overtog gården i 1972 fra Asta Riis.Matr. nr. 5g m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 300.700. Areal 20 ha., heraf tilkøbt 8 ha.Stuehuset er opført 1936, udhuse 1936, nyt svinehus 1973, lade 1976, den gamle lade er lavet om til søer. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 50 grisesøer + opdræt, ca. 1.000 fedesvin årligt. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg, silo til korn og 3 fodersiloer.
"SØNDERGÅRD". GDR. NIELS KRISTEN HYLDGAARD, Kærshøjvej 11, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931179, født d. 8.-3.-1932, søn af Niels Chr. Hyldgaard, Vorringgård.N.K.H. overtog gården i 1970 fra faderen.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 304.000. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1891, lade ca. 1875, kostald 1961 og maskinhus 1978/79. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 15 køer og 30 ungkreaturer af racen SDM og ca. 60 grise. Planteavlen består af korn, roer og græs. Der findes 2 traktorer, plankorntørringsanlæg og 2 siloer til korn.Der er fundet jernalder boplads på gårdens areal samt 2 bronchealder høje.
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"NYBO". LANDM. FINN VISBY LARSEN, Kærvej 43, 7752 Snedsted, tlf. 07-934955, født d. 1.-12.-1964, søn af Henrik Visby Larsen, gift med Karin Hove, født d. 24.-8.-1966, datter af Kaj Hove, Thisted.K.H. er ansat på Itocon i Thisted. Hun er kasserer for Faddersbøl Rideskole. F.V.L. er fodermester hos Gunnar Nielsen, Rosvangsvej 55. Han overtog gården d. 21.-7.-1987 fra Per Overgaard og Henning Poulsen, Snedsted.Matr. nr. 23b m. fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 131.800. Areal 10 ha., deraf er 2,3 ha. mose.Stuehuset er opført 1937, stald 1937, ny stald 1976 og lade 1980. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 12 årssøer, grisene opfedes på gården. Salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og fodersilo.
LANDM. HOLGER ANDERSEN, Kågkil 1, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931619, født d. 15.-4.-1945, søn af Arne Andersen, Nors, gift med Ketty Mikkelsen, født d. 1.-8.-1949, datter af Richard Mikkelsen, Stagstrup, hvis fader byggede den i 1911.H.A. er kirkebetjent.Gården har været i slægtens eje siden 1911, K.M. er 3. generation. H.A. overtog den d. 1.-3.-1977 fra svigerfaderen.Matr. nr. 28a m.fl. Areal 5,6 ha.Stuehuset er opført 1910, udhuse 1911 udvidet 1982 med kostald, maskinhus opført 1981 og ny lade 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 køer + 35 ungkreaturer af racen Jersey. Der findes 2 traktorer og silo til korn.

GDR. KARSTEN ANDERSEN, Kågkil 9, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931224, født d. 24.-11.-1949, søn af Kristian Andersen, Kågkil.K.A. overtog gården i 1973 fra Laura Andersen.Matr. nr. 35b. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 400.400. Areal 28 ha.Stuehuset er opført ca. 1867, garage 1947, svinestald og maskinhus 1977. Gården bliver drevet med en SPF-fedesvine- besætning på ca. 1.800 fedesvin pr. år. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, vindmølle, korntørringsanlæg, silo til korn, 3 fodersiloer og automatisk udmugningsanlæg.K.A. har taget kursus i zoneterapi i Thisted og Struer og er begyndt at praktisere på hobbybasis.
"LUNDSMINDE". GDR. JETTE STEFANSEN, Kåstrupvej 1, Vorring, 7700 Thisted, tlf. 07- 981538, født d. 13.-2.-1953, datter af Jes Pedersen, Nors, gift med Leif Stefansen, født d. 24.-7.-1952, søn af Frank Stefansen, Kløv Kær.L.S. er specialarbejder. J.S. er fabriksarbejder. Hun overtog gården i 1975 fra Marie Hove Nielsen, Vorring.Matr. nr. 6b m. fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 152.400. Areal 11,5 ha., heraf ca. 5 ha. eng.Nyt stuehus opført 1986, gi. stuehus ca. 1905, stald og lade 1905 og maskinhus 1973. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.



-121-LANDM. KRISTIAN RICHARD KRISTENSEN, Kåstrupvej 3, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981357, født d. 22.-1.-1925, søn af Søren Peter Kristensen, Skinnerup, gift med Paula Elisabeth Graugaard Larsen, født d. 28.-12.-1931, datter af Henrik Larsen, Kåstrup.P.L. er tidligere hjemmehjælper. K.R.K. har været postarbejder gennem 30 år. Han har været aktiv og udstillet i Fjer- kræavlerforeningen. Han overtog gården d. 1.-11.-1950 fra dens Jensby Jensen,Tved.Matr. nr. 19i m. fl. Ejendomsskyld 390.000. Grundskyld 90.800. Areal 7 ha., heraf ca. 2 ha.eng.Bygningerne er opført 1921. Jorden har været bortforpagtet siden 1985. Der findes 1 traktor og plantørreri til korn. På ejendommen der der servitutter om fredning af en gravhøj som findes på ejendommen.
HANS ULRIK MADSEN, Kåstrupvej 4, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981351, født d. 13.-7.-1949, søn af Frederik Madsen, Vesløs, gift med Lillian Førby Larsen, født d. 1.-2.-1953, datter af Johannes Larsen, Vust.L.F.L. er skolepædagog ved Nors Skoles fritidsordning. H.U.M. er murermester. Han overtog gården i 1987 fra Thomas Nielsen, Kåstrup.Matr. nr. 32b. Areal 12 ha.Bygningerne er opført ca. 1904. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes1 traktor og plantørreri til korn. Ejendommen er lige overtaget og murermesterforretningen skal drives herfra.

GDR. JENS KRISTENSEN, Kåstrupvej 5, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981125, født d. 26.-7.- 1915, og MARY KRISTENSEN, født d. 30.-7.-1917, børn af Lars Kristensen, Kåstrup.J.K. er tidligere mekaniker.Gården har været i slægtens eje siden 1884, søskendeparret er 3. generation på gården, som de overtog i 1978 fra Alfred Kristensen.Matr. nr. 6b m. fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 190.000. Areal 14,7 ha., heraf ca. 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1880, lade 1880 og tilbygget ca. 1922, stald opført 1921, svinehus og ny lade 1960. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor og plantørreri til korn.
GDR. ERIK SLOTH PETERSEN, Kåstrupvej 9, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981452, født d. 28.-2.-1930, søn af Kresten Petersen, Hundborg, gift med Hilda Kristine Collin Jensen, født d. 14.-1.-1931, datter af Jens Jonas Collin Jensen, Snedsted.H.J. er sygeplejerske. E.S.P. er kirkesanger i Kåstrup og Hillerslev. Han overtog gården i 1963 fra Anders Kjærgaard Andersen, Kåstrup.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 288.200. Areal 21 ha., heraf ca. 7 ha. eng. Stuehuset er opført ca. 1894, stald 1894, svinestald 1929 og lade 1952. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
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"VESTERGÅRD". LANDM. HERLUF GEORG VESTERGAARD, Kåstrupvej 10, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981547, født d. 7.-1.-1927, søn af Christian Vester- gaard, Sjørring, gift med Asta Marie Søn- dergaard Sunesen, født d. 20.-12.-1933, datter af Alfred Sunesen, Klastrup.H.G.V. overtog gården i 1966 fra Sine og Niels Graversen Nielsen, Kåstrup.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 643.400. Areal 63 ha., heraf 36 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1864 og senere moderniseret, stald opført 1913 og ombygget 1972, lade og svinestald opført 1918 og moderniseret 1977. Gården bliver drevet med lidt kreaturer og fedesvin. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank og plantørreri til korn.
THORBJØRN JENSEN, Kåstrupvej 11, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981774, født d. 21.-5.- 1964, søn af Erik Jensen, Nors, bor sammen med Gitte Jørgensen, født d. 3.-3.-1962, datter af Peder Jørgensen, Skinnerup.G.J. er montrice. T.J. er elektriker. Han overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Jens Peter Nørgaard Larsen, Kåstrup.Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 25.900. Areal 2,9 ha., heraf 1,3 ha. eng.Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1977, stald og lade opført 1928. Jorden er bort- forpagtet.

"BISGÅRD". GDR. CARL MADSEN, Kåstrupvej 12, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981309, født d. 25.-5.-1942, søn af Christian Madsen, Kåstrup, gift med Dagmar Christensen, født d. 14.-3.-1947, datter af Folmer Christensen, Hunstrup. C.M. overtog gården i 1972 fra faderen, der havde overtaget den i 1947.Matr. nr. 10a m. fl.Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 633.000. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 18 ha., derudover er 40 ha. i forpagtning. 2 ha. er skov og 18 ha. eng-Stuehuset er opført ca. 1864 og moderniseret først i 1980'erne, gi. lade og korntørreri opført 1864, til- og ombygget i 1970'erne og maskinhus 1984. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 2 mejetærskere, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Der er ansat fremmed arbejdskraft i højsæsonen."Knakkergård" i Kåstrup blev købt i 1965, i 1972 købtes "Bisgård" og i 1977 blev "Knak- kergård" lagt ind under "Bisgård" og bygningerne senere solgt fra. Ejendommen "Klastrup- gård", Klastrupvej 12, Hunstrup, drives sammen med "Bisgård".
"LANDM. KRESTEN IMMERSEN FINK, Ladetoften 2, Kallerup, 7700 Thisted, tlf. 07-931293, født d. 27.-1.-1937, søn af Thorvald Fink, Solbjerg, gift med Aase Klostergaard, født d. 27.-10.-1944, datter af Anders Klostergaard, Gjersbøl.
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K.I.F. arbejder på Thisted Slagteri og har været der i 21 år. Han overtog gården i 1958 fra Kresten Pedersen, Kallerup.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 176.700. Areal 14,5 ha.Stuehuset er opført 1935, stald og lade 1935, svinestald 1964 og 1977. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 50 årssøer, ca. 500 torvegrise årligt og ca. 400 slagterisvin årligt. Der findes 1 traktor, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn, 3 fodersiloer og halmfyringsanlæg. Gården bliver drevet med hjælp fra maskinstation.

"KVINDELBJERGGÅRD". GDR. JENS CHR. GOUL, Ladetoften 4, 7700 Thisted, tlf. 07-931539, født d. 29.-10.-1955, søn af Kresten Goul, Gærup, gift med Solveig Madsen, født d. 28.-10.-1960, datter af Martin Madsen, Tøving.J.C.G. overtog gården i 1981 fra Ejnar Immersen, Sperring.Matr. nr. 7b m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 521.600. Areal 38,6 ha.Stuehuset er opført 1927, stald 1904, lade udvidet og udbygget flere gange, svi- nestald opført 1975 og kålhus 1984. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på ca. 1.250 slagterisvin årligt samt 4 harer. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, plantørringsanlæg til korn, fodersilo og varmegenvindingsanlæg fra svinestald. Der er ansat 1 medhjælper på deltid.
"KÆRSMINDE". GDR. JENS NIELSEN DYBDAL, Landbolystvej 4, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937473, født d. 7.-5.-1951, søn af Svenning Dybdal, Jørs- by, gift med Ellen Margrethe Saaby, født d. 18.-3.-1954, datter af Jens Saaby, Redsted.E.M.S. er uddannet sygeplejerske. J.N.D. overtog gården d. 17.-4.-1978 fra Otto Nielsen, Hørdum.Matr. nr. 2 m.fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 228.100. Areal 16,8 ha., derudover er 16 ha. i forpagtning. 2 ha.er eng. / otn: KllMI ll/f / Illl/OloStuehuset er opført 1910, udvidet og restaureret 1973-1976, stald og lade opført ca. 1910 og udvidet og renoveret 1973-1976, halmfyr opført 1986, maskinhus og lade 1987. Gården bliver drevet med en SPF-besætning på 70 årssøer, smågrisene sælges. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
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"LANDBOLYST". GDR. PEDER CHRISTIAN BANGSGAARD, Landbolystvej 8, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937015, født d. 14.-5.-1948, søn af Jens Peter Bangsgaard, Thisted, gift med Karen Kjærsgaard, født d. 15.-10.-1950, datter af Niels Kjærsgaard, Hammerum.P.C.B. har været i bestyrelsen for Hundborg Andelsmejeri samt i Brugsforeningens bestyrelse.Gården har været i slægtens eje siden 1924, P.B. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-7.-1974 fra faderen.Matr. nr. 2a m.fl. Areal 50 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover er 15 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1805, stald, lade og svinehus 1939, maskinhus med køresilo 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 årskøer, 15 kalvekvier, 35 ungkalve og 20 fede- tyre af racen SDM samt ca. 200 slagterisvin pr. år. Salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 2 tørresiloer til korn, 1 plantørring til korn, køresilo til ensilage, halmfyringsanlæg og varmegenvindingsanlæg fra mælkekøler. Der er ansat fremmed arbejdskraft.

"MIDHOLM". GDR. HARRY MICHAEL JENSEN, Langebæksvej 25, Skjoldborg, 7700 Thisted, tlf. 07-931078, født d. 10.-8.-1935, søn af Niels Chr. Jensen, Skjoldborg, gift med Eva Søgaard Pedersen, født d. 6.-9.-1939, datter af Kristian Pedersen, Snedsted.H.M.J. overtog gården i 1962 fra faderen, der havde overtaget den i 1943.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 478.800. Areal 34 ha.Stuehuset er opført 1849, delvis ombygget og restaureret 1968, stald opført 1939, gården er genopbygget efter brand i 1979 med sostald, fedestald, lade og maskinhus, resten heste og vognport opført 1907. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning på 60 årssøer samt 1.100 slagterisvin årligt af racen LY. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, 2 fodersiloer, plantørreri og automatisk fodring i staldene.Der er drænet 8,9 kilometer og der er 5 ha. i forpagtning.
"LABÆKGÅRD". GDR. GUNNAR BÆKHØJ JENSEN, Legindvej 41, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939115, født d. 14.-5.- 1931, søn af Jens Peter Jensen, Hassing, gift med Nina Johanne Lorentzen, født d. 1.-9.-1933, datter af Knud Nikolaj Lorentzen, Hassing.G.B.J. overtog gården i 1973 fra Bernhard Olesen, Dommeby.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 221.000. Areal 17,5 ha., derudover er 30 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1855, stald og lade opført efter brand 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 48 årskøer, 53 kvier og 16 tyre til fedning samt 25 kalve af racen SDM. Der findes 3 traktorer, gylletank og 3 fodersiloer. Der er ansat løs medhjælp.
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"PIILBERG". GDR. ALFRED og JENS KVEJBORG, Legindvej 100, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939016. A.K. er født d. 11.-2.-1915, J.K. født d. 4.-3.-1919, sønner af Mathias Kvejborg, Sønderhå. Bor sammen med husbestyrerinde Ida Pilgaard, født d. 3.-8.-1923, datter af Kristian Pilgaard, Sønderhå.J.K. har været formand for Sønderhå - Hørsted Sparekasse i 3 år samt i Tilsynsrådet i 22 år og medlem af Menighedsrådet siden 1974, formand for samme siden 1980.Gården har været i slægtens eje siden 1800. Den blev overtaget i 1962 fra Petrine Kvejborg, Sønderhå.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 970.00. Grundskyld 270.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1857, lade og vesterhus 1907, gi. stald ombygget til svinestald 1965 og ny stald opført 1965. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 4 ammekøer, 18 kvier af forskellig størrelse af racen SDM og 30 slagtesvin. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg, silo til korn og silo til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. KRISTIAN HØJBAK, Legindvej 135, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939041, født d. 8.-3.-1918, søn af Kresten Højbak, Førby, gift med Johanne Kirk, født d. 8.-4.-1921, datter af Niels Kirk, Snedsted.K.H. overtog gården i 1944 fra Niels Jensen, Sønderhå.Matr. nr. 39c m. fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 180.200. Areal 19,3 ha.Stuehuset er opført ca. 1900, udvidet og restaureret gennem flere år, stald og lade opført 1900, udvidet og restaureret op gennem årene. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 20 årssøer samt ca. 400 slagtesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, silo til korn, 2 fodersiloer, halmfyringsanlæg og kombineret halm- og brændefyr. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"BAKGÄRDEN". LANDM. NIELS CHRISTIAN BACH NIELSEN, Legindvej 139, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939195, født d. 26.-10.-1960, datter af Emanuel Johannes Nielsen, gift med Dorthe Kristensen, født d. 29.-4.-1967, datter af Helge Kristensen, Ræhr.Gården har været i slægtens eje siden 1842, N.C.B.N. er 5. generation. Han overtog den i 1985 fra Hilda Nielsen. Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.600.000.Grundskyld 555.000. Areal 50 ha., deraf 8 ha. hede og 4 ha. skov.Stuehuset er opført i midten af 1800-hundredetallet, stald og lade samt svinestald nogenlunde samtidig, udhusene delvis restaureret i 1920'erne, fodermesterbolig opført 1850, hønsehus 1955 og maskinhus 1966. Gården bliver drevet med en minkavl på 700 avlstæver i 7 2-rækkers og 1 4-rækkers minkhaller. Planteavlen består af korn, raps, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, 6 siloer til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Halvdelen af stalden er lavet om til pelseri.
"DALGÅRD". GDR. HENNING NIELSEN, Legindvej 141, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07- 939058, født d. 30.-10.-1937, søn af Niels Boje Nielsen, Sønderhå.H.N. overtog gården i 1975 fra faderen, der havde købt den i 1932.Matr. nr. 5b. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 138.500. Areal 12 ha.Stuehuset er opført 1979, gi. stuehus opført 1904 bruges som maskinhus, stald opført 1965. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 årskøer, 10 kalvekvier, 20 kvie- og tyrekalve af racen SDM, en besætning på 6 årssøer samt 60 slagterisvin pr. år og ca. 60 torvegrise pr. år. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn. Jorden bliver drevet med hjælp fra maskinstation.
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"VESTERGÅRD". GDR. SVEND NIELSEN, Legindvej 145, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939198, født d. 10.-4.-1956, søn af Ejnar Emil Nielsen, gift med Vera Ringsborg, født d. 10.-2.-1958, datter fa Holger Ringsborg.V.R. er sygehjælper. S.N. er 3. generation på gården, som han overtog i 1979 fra faderen.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 1.890.000. Grundskyld 492.800. Areal 52 ha.Stuehuset er opført 1914, stald 1948 ogombygget 1979, lade opført 1968, ungdyrstald 1979 og maskinhus 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 60 årskøer og 50 kvier af racen SDM, tyrekalve sælges som små. Der findes 4 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, fodersilo og løsdriftstald til ungkreatur. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Nabogården Legindvej 147, blev i 1987 købt og lagt sammen med nr. grundskyld gælder for begge gårde. 145. Ejendomsskyld og

opført 1960 og svinehus 1975. Gården bliver

"SØGÅRD". GDR. ERNST MARTIN EHLERS, Legindvej 155, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939032, født d. 22.-6.- 1922, søn af Peter Ehlers, Hundborg, gift med Karen Odgaard, født d. 23.-8.-1926, datter af Anton Odgaard, Sønderhå.Gården har været i slægtens eje i 120 år. E.M.E. overtog den i 1948 fra svigerfaderen.Matr. nr. 21 m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 226.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1914, lade 1914, stald 1914 og tilbygget 1956, maskinhus drevet med en fedesvinebesætning på ca. 600slagterisvin pr. år. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn, 3 fodersiloer og foderblandingsanlæg.
"OVERGÅRD". GDR. ANDERS YDE, Legårdsvej 10, Årup, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934038, født d. 12.-2.-1920, søn af Frederik Yde, Gjersbøl, gift med Marie Bredahl, født d. 24.-4.-1928, datter af Peter Skaarup Bredahl, Årup.Gården har været i slægtens eje i 6 generationer. A.Y. overtog den i 1956 fra Inger Bredahl.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 325.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1915, stald, lade og svinehus omkring århundredskiftet. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 20 årssøer, der leveres ca. 350 slagterisvin pr. år. Planteavlen består af raps og korn. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn.
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GDR. KNUD HEDEVANG, Legårdsvej 14, Arup, 7752 Snedsted, tlf. 07-934405, født d. 9.-6.- 1934, søn af Martin Jensen, Christianshede, gift med Edith Højland, født d. 28.-9.-1931, datter af Marius Højland, Vang.K.H. overtog gården i 1959 fra Kristian Pedersen, Snedsted.Matr. nr. 4b. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 128.700. Areal 11,4 ha.Stuehuset er opført 1929, lade 1929, gi. stald lavet om til svin 1972, stald opført 1972 og maskinhus 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 14 årskøer, 9 kvier og 10 fedekalve af racen SDM samt 4 årssøer, hvorfra grisene opfedes. Der findes 2 traktorer og kornmagasin.
"LEGÅRD". GDR. PETER LEEGAARD, Legårdsvej 28, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07- 939129, født d. 20.-1.-1952, søn af Robert Leegaard, Sønderhå, gift med Tove Nielsen, født d. 23.-1.-1954, datter af Henning Nielsen.T.N. er sparekasseass. i Sparekassen Thy. P.L. er i bestyrelsen for Sønderhå - Hørsted Sparekasse. Han er 5. generation på gården, som han overtog i 1974 fra faderen.Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 675.100. Areal 58,2 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret 1977, kostald ca. 1930, svinestald og lade 1952, halmfyr installeret 1985. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 15 årssøer, smågrisene opfedes, samtidig købes smågrise, så der ialt opfedes ca. 500 stk. Planteavlen består af ærter, frøgræs, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, harestald, korntørringsanlæg, lager til korn, halmfyringsanlæg og plantørreri under opførsel. Der er en harefarm under oprettelse.
"NØRGÅRD". GDR. SØREN KNATTRUP SØRENSEN, Legårdsvej 32, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939087, født d. 5.-11.-1942, søn af Niels Knattrup Sørensen, gift med Aase Damgaard Christensen, født d. 9.-10.-1941, datter af Jens Damgaard Christensen.S.K.S. er repræsentant for Trifoliumfrø. Han overtog gården i 1970 fra Niels Knattrup Sørensen, Sønderhå, han forpagtede den allerede i 1965.Matr. nr. 8a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 455.000. Areal 40 ha., derudover er 50 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1920, lade og hestestald ca. 1915, stald ca. 1915 og tilbygget til svin 1930, hønsehus og garage opført 1932, staldbygning m. roerum og ensilagehus 1965, maskinhus 1971 og halvtag til maskinhus 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 33 årskøer af blandet race, 10 Hereford og 2 Charolais årskøer samt kalve, de 12 er kødkvæg og der levere ca. 250 slagtesvin pr. år. Der er 130 kreaturer ialt. Der opfedes ca. 250 svin årligt. Der findes 8 traktorer, 2 mejetærskere, 2 tankmaskiner, korntørringsanlæg, 3 siloer til korn, silo til ensilage og halmbane på 50 m. Der drives en del maskinstation fra gården.
"ØSTER HÅGÅRD". LANDM. JENS JACOB LEEGAARD, Legårdsvej 34, 7752 Snedsted, tlf. 07-939067, født d. 23.-3.-1938, søn af Robert Leegaard, Sønderhå, gift med Eva Nybye Sørensen, født d. 26.-4.-1942, datter af Mads Sørensen, Snedsted. E.N.S. er i Skolekommissionen i Thisted Kommune. J.J.L. er i repræsentantskabet for HL-Banken Thisted og Fjer- ritslev, Thisted Svineslagteri samt Ligningskommissionen for Thisted Kommune.
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Jens Jacob Leegaard overtog gården i 1963 fra Arne Jørgensen, Brande.Øster Hågård. Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 456.000. Areal 40 ha.Stuehuset er opført 1900, stald og lade 1927, maskinhus 1972 og svinehus 1974. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 30 årssøer og opfedning af ca. 500 grise pr. år. Planteavlen består af korn, ærter, raps og frøavl. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 4 siloer til korn, 1 fodersilo og halmfyringsanlæg.

GDR. ANTON FROSTHOLM, Legårdsvej 35, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07- 939109, født 2.-12.-1948, søn af Kristian Frostholm, Sønderhå, gift med Rigmor Christensen, født d. 31.-3.-1951, datter af Lykke Christensen, Hundborg.R.C. er husassistent på Vestergården i Sundby på deltid. A.F. er i Menighedsrådet og Skolenævnet. Han overtog gården i 1971 fra Svend Christensen, Tvorup.Matr. nr. 16a m.fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 237.600.Areal 18,3 ha., der er 17 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1978, lade opført ca. 1900 og ombygget til kvæg flere gange, stald opført ca. 1933 og ombygget til kvæg flere gange, foder- og maskinhus opført 1975, spaltestald og gylletank 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 årskøer, 65 ungkreaturer og kalve af racen SDM. Planteavlen består af græs, roer og byg. Der findes 3 traktorer, korntørringsanlæg, silo til korn og køresilo til ensilage.
"ENGHOLM". HUSM. LARS CHRISTIAN DIDRIKSEN, Legårdsvej 38, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939082, født d. 10.-8.-1920, søn af Kresten Damsgaard Didriksen, Ballerum, gift med Cecilie Vestergaard, født d. 12.-1.-1923, datter af Krirsten Vestergaard, Skjoldborg.L.C.D. overtog gården i 1953 fra Villiam Pedersen, Sønderhå, i 1981 blev den solgt til datteren og svigersønnen Ruth og Thorkild Søndergaard, Hassing.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 690.000. Ejendommen er udstykket fra Bakkegården i Grundskyld 151.600. Areal 13 ha.1906, da er samtlige bygninger opført, men davar der kun et jordtilliggende på 5 ha. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes korntørringsanlæg og silo til korn. Gården drives sammen med Vestervigvej 133, da ejerne border.
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GDR. JØRGEN EMIL PEDERSEN, Lerhøjvej 1, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07- 981 186, født d. 19.-5.-1939, søn af gdr. Peder Christian Pedersen, Nors, gift med Lis Hjorth Sørensen, født d. 10.-4.-1946, datter af gdr. Jens Hjorth Sørensen, Vive Hede.J.E.P. kører for Pakketrans ved lejlighed. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra faderen, der havde overtaget den i 1926. Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 1.030.000. Grundskyld 140.500. Areal 12 ha.Stuehuset er opført 1886 og moderniseret 1969-1970, garage opført 1954, kostald omforandret til svinestald 1970 og ombygget 1979, ny svinestald opført 1970, laden er gammel og ombygget 1979, maskinhus opført 1984. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 800 fedesvin pr. år. Planteavlen består af vårbyg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, 1 højtrykpresser, plansilo med varm luft blæser til korn og halmfyringsanlæg.

"ØSTER SKÅRUP". GDR. CHRISTEN WESTERGAARD, Lerhøjvej 2, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981166, født d. 7.-2.- 1945, søn af gdr. Harry Westergaard, Nors, gift med Hanne Søndergaard, født d. 16.-5.-1950, datter af købmand Peder Chr. Søndergaard, Sjørring.H.S. er uddannet som butiksass. C.W. overtog gården d. 1.-7.-1972 fra faderen, der havde købt den i 1942.Matr. nr. 2i m. fl.Ejendomsskyldi.700.000. Grundskyld 381.800. Areal 39 ha., deraf 5 ha. hede.Stuehuset er opført 1935 og moderniseret 1978 og 1987, gi. kostald opført 1944 og omforandret til kalvestald 1975, lade opført 1944, svinehus 1968, foderhus 1973, kostald 1975, maskinhus 1979 og nyt svinehus 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 malkekøer og 50 ungdyr af racen SDM, de er under Kontrolforeningen, samt 800 fedesvin. Planteavlen består af græs, roer, vårbyg, raps, ærter og vinterrug. Der findes 3 traktorer, gylletank og 3 plansiloer med varm luft blæser til korn. Der er ansat 1 medhjælper. Kvægproduktionen ophører pr. 1.-3.-1988.
"ØSTER SKÅRUP". GDR. JENS MØLLER PEDERSEN, Lerhøjvej 4, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981237, født d. 2.-1.-1928, søn af husm. Otto Pedersen, Djernes Mark, gift med Ellen Sofie Østergaard, født d. 8.-4.-1930, datter af gdr. Peder Østergaard, Snejstrup.Pr. 1.-1.-1987 blev gården omdannet til I/S Øster Skårup, med datteren og svigersønnen som medinteressenterer. Karl Ove Klit, født d. 16.-6.-1957, søn af Børge Klit, Sundby Thy, gift med Mona Pedersen, født d. 2.-10.-1958, datter af Jens Møller Pedersen, Nors.M.P. arbejder som sygeplejerske. J.M.P. var i 4 år, fra 1970-1974, medlem af Thisted Kom munalbestyrelse. Han har også været i bestyrelsen for Nors Andelsmejeri i flere perioder.Han overtog gården d. 1.-11.-1964 fra gdr. Holger Skaarup.
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Øster Skårup. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 433.600. Areal 41 ha., derudover er 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1925 og moderniseret fra 1975-1980, svinestald opført 1965, kostald 1966, maskinhus og lade 1978, desuden findes en gammel lade. Gården bliver drevet med en kvægbeæstning på 38 malkekøer og 52 ungdyr af racen SDM, der er under Kontrolforeningen, samt 500 fedesvin. Planteavlen består af græs, roer, vårbyg, rug og ærter. Der findes 2 traktorer og 2 siloer m. varm luft blæser til korn.
LANDM. AAGE SEJERSKILDE, Lynggårdsvej 1, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07- 920730, født d. 28.-5.-1914, søn af Andres Nielsen, gift med Anna Sunesen, født d. 29.-3.-1919, datter af Kristian Nielsen Sunesen, Østerild.A.S. overtog gården i 1950 fra faderen. Matr. nr. 19f m. fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 87.600. Areal 6,4 ha. Bygningerne er opført 1914, lade 1924. Oorden har været bortforpagtet siden 1983. Der blev drevet frugtavl i ca. 50 nerup, driver jorden. år indtil 1985. Svigersønnen Harry Hjaltelin, Løn-

"DALGÅRD". GDR. ARNE JENSBY, Læ- kjærsvej 28, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981074, født d. 25.-7.-1937, søn af Kristian Gravesen Jensby, gift med Rosa Marie Nielsen, født d. 2.-7.-1943, datter af Oluf Johannes Nielsen, Thisted.A.J. er næstformand i Venstres Vælgerforening i Nors-Tved samt næstformand i Nors Brugsforening. Han overtog gården i august 1966 fra faderen, der havde overtaget den i 1924.Matr. nr. Ih m. fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 232.100. Areal 19 ha., derudover er til- forpagtet 2 ha. 7 ha. er eng.Stuehuset er opført 1883 og restaureret 1975, ny stald og gyllebeholder opført 1968, maskinhus 1971, lade 1977 og halmfyr 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 16 årskøer + opdræt af racen SDM samt 125 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn og køresilo til ensilage.
GDR. JØRGEN GODIKSEN, Lækjærsvej 31, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981223, født d. 5.-12.-1928, søn af Niels Godik- sen, Fårtoft, gift med Herdis Dalgaard, født d. 1.-6.-1935, datter af Jens Hundahl Dalgaard, Sennels.J.G. overtog gården d. 1.-3.-1957 fra Alfred Nielsen.Matr. nr. 44b m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 228.700. Areal 15,3 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha. i 1965. 5 ha. er i forpagtning. 1,4 ha. er eng.Stuehuset er opført 1923, stald og lade 1914, ny kostald 1967 og køresilo 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 21 årskøer og 30 stk. opdræt af racen SDM samt 360 slagterisvin pr. år. Der findes 2 traktorer, kornmagasin og køresilo til ensilage.
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LANDM. JENS KRISTIAN DAHL, Lønne- rup Fjordvej 6, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997165, født d. 1.-4.-1927, søn af Jens Kr. Dahl, Lomborg v. Lemvig, gift med Ester Jakobsen, født d. 14.-2.-1934, datter af Johannes Lundø Jakobsen, Daugbjerg v. Viborg.E.J. og J.K.D. er begge lærere. J.K.D. overtog gården i 1972 fra Ole Andersen. Matr. nr. 12k. Areal ca. 10 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha.Bygningerne er opført 1910, stuehus restaureret 1977. Gården bliver drevet med en besætning på 30 kreaturer. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor.

"OVERGÅRDSMINDE". LANDM. PEDER CHRISTIAN OVERGAARD, Lønnerup Fjordvej 7, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997135, født d. 12.-11.-1932, søn af Chr. Overgaard, Malle, gift med Grethe Kyndi Christensen, født d. 17.-4.-1940, datter af Carl Chr. Christensen, Thisted. P.C.O. er kasserer i afvandingsselskabet "Tagmarken".Gården har været en slægtsgård siden 1810, P.C.O. overtog den d. 15.-3.-1962fra faderen.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 295.800. Areal 27,6 ha.Stuehuset er opført 1974, stald 1964 og lade 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 SDM-køer og ca. 35 ungkreaturer samt ca. 100 fedesvin. Der findes 1 traktor, halvpart i mejetærsker, plansilo til korn, roe- og ensilagerum i stalden. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"FJORDGÅRDEN". LANDM. JENS VIT- TRUP, Lønnerup Fjordvej 11, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997134, født d. 25.-4.-1915, søn af Søren Vittrup.Gården har været i slægtens eje i 3 generationer, J.B. overtog den i 1959 fra Anne Nystrup Vittrup.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomssskyld 940.000. Grundskyld 287.300. Areal 28 ha., deraf 1 ha. eng. Stuehuset er opført 1911, stald og lade 1957. Gården bliver drevet med en besætning på 12 ungkreaturer samt ca. 15 søer, smågrisene sælges. Salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer og portionstørreri til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"MUNKEDAHLGÅRD". GDR. THOMAS KRISTIAN THOMSEN, Lønnerup Fjordvej 13, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997344, født d. 7.-3.-1963, søn af Ejnar Dahl Thomsen, gift med Susanne Holm Lindstrøm, født d. 20.-12.-1965, datter af Karlo Risling Lindstrøm, Løgstør.S.H.L. er kontorass. ved Landbocentret i Northy.Gården har været i slægtens eje i 3 generationer, T.K.T. overtog den d. 11.-6.-1986 fra faderen.
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Matr. nr. 2 m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 267.600. Areal 28,3 ha., derudover er 4 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1920 og ombygget 1961, 1970 og 1975, lade opført 1916, ny stald 1960 og ny lade 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 køer + opdræt af racen SDM samt 20 grisesøer, der sælges ca. 350 smågrise om året. Der findes 3 traktorer, gastæt silo til korn og køresilo i laden til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"BAKKELUND". LANDM. TAGE HOVE, Lønnerupvej 1, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997028, født d. 25.-5.-1950, søn af Svend Peter Hove, Sennels, gift med Karin Christoffersen, født d. 4.-5.-1955, datter af Niels Smed Christoffersen.K.C. er kontorass. T.H. er chauffør ved Mejerigården i Thisted. Han er 5. generation på gården, som han overtog d. 1.-11.-1985 fra svigerfaderen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 297.100. Areal 30 ha.Stuehuset er opført 1927 og moderniseret 1987, stald og lade opført 1912. Salgsafgrøder er raps, byg, hvede, ærter og rug. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.

"NY LØNNERUP-GÅRD". GDR. HARRY HJALTELIN, Lønnerupvej 3, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997296, født d. 4.-6.-1937, søn af Aksel Hjaltelin, Sillers- lev, gift med Else Sejerskilde, født d. 1.-5.-1941, datter af Aage Sejerskilde, Sennels.H.H. har været i Thisted Byråd fra 1986, i Repræsentantskabet for Thisted-Fjer- ritslev Andelsslagteri, i kredsbestyrelsen for D.L.G. og formand for Hunstrup-Ø- sterild Ventre Vælgerforening. Han overtog gården d. 14.-1.-1976 fra Anders Fisker.Matr. nr. 6c m. fl. Ejendomsskyld 3.450.000. Grundskyld 384.000. Areal 48 ha., heraf tilkøbt 14 ha., derudover er 6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1960, driftsbygningerne i årene 1976-1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 450 årssøer, der produceres ca. 9.000 smågrise pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, gastæt silo til korn og plantørringsanlæg til korn. Der er ansat 3 medhjælpere. I 1984 tilkøbtes naboejendommen Lønnerupvej 10.
LAND. ANNA CHRISTOFFERSEN, Løh- nerupvej 5, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997079, født d. 31.-7.-1918, datter af Søren Mikkelsen, Hjardemål Klit.Gården blev overtaget i 1943 fra Harald Poulsen.Matr. nr. 23e. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 136.300. Areal ca. 21 ha., deraf tilkøbt ca. 10 ha.Bygningerne er opført 1939, maskinhus ca. 1950 og lade tilbygget ca. 1950. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 5 søer + opdræt. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"MARENSMINDE". LANDM. BJARNE LANGBALLE, Lønnerupvej 7, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997204, født d. 17.-6.-1939, søn af Andreas Langballe, Østerild, gift med Maren Nielsen, født d. 1.-3.-1947, datter af Peter Nielsen, Vul- lum.M.N. er hjemmehjælper. B.L. overtog gården d. 1.-6.-1976 fra Aksel Andersen. Matr. nr. 21b. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 143.000. Areal 11 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført 1929 og moderniseret 1976-1979, gi. lade opført ca. 1900, stald 1961 og ny stald 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 22 køer af blandet race samt 8 søer. Der findes 2 traktorer og trådsilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"HØJRIIS". GDR. LAURITS ODDERSHEDE, Lønnerupvej 8, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07- 997121, født d. 7.-3.-1922, søn af Niels Chr. Oddershede, Skinnerup, gift med Ketty Alice Overgaard, født d. 5.-6.-1920, datter af Peder Overgaard, Lønnerup.L.O. overtog gården d. 15.-11.-1949 fra Anders Madsen.Matr. nr. 9b m. fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 168.500. Areal 14,1 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført 1915 og moderniseret i løbet af årene, øvrige bygninger opført 1915, stald tilbygget 1960. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 16 køer af racen SDM. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

LANDM. HENRY CHR. PEDERSEN, Lønnerupvej 11, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997073, født d. 28.-2.-1920, søn af Oliver Pedersen, Thisted, gift med Ida Pedersen, født d. 22.-3.-1922, datter af Peter Pedersen, Hunstrup.H.C.P. overtog gården d. 1.-3.-1947 fra Erik Nørgaard.Matr. nr. 17r m. fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 118.000. Areal 10,6 ha.Stuehuset er opført 1953, lade ca. 1925, stald 1930 og udvidet 1962. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 14 søer + opdræt. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDM. JØRGEN EMIL KJÆR, Lønnerupvej 12, Lønnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-997089, født d. 29.-12.-1941, søn af Jens Kjær, Sindbjerg Mors, gift med Erna Overgaard, født d. 21.-12.-1944, datter af Peder Overgaard, Frøslev.J.E.K. er formand for Hov-Skovsted Enge- Han overtog gården d. 1.-3.-1967 fra Kristian Nystrup.Matr. nr. 5b. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 152.400. Areal 14 ha., derudover er 6 ha. i forpagtning.



-134-
Stuehuset er opført 1975, kostald ca. 1952, ny svinestald 1977, maskinhus 1978, gastæt silo 1979 og nyt maskinhus 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt af racen SDM samt ca. 1.200 fedesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til korn og fodringsanlæg til svin. Der er blevet drevet mindre maskinstation siden 1970.
GDR. KNUD BOESEN, Lønnerupvej 13, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07-997240, født d. 15.-12.-1951, søn af Gudmund Boesen, Hovsør, gift med Jytte Sejerskilde Nielsen, født d. 2.-4.-1953, datter af Børge Nielsen, Hjardemål.J.S.N. er kommuneass. K.B. overtog gården d. 30.-10.-1974 fra Marie Andersen. Matr. nr. 12b m. fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 173.500. Areal 23,5 ha., deraf tilkøbt 9 ha. Ca. 1 ha. er skov. Stuehuet er opført 1934 og moderniseret i årene 1977-1984, lade opført 1952, stald 1962 og ombygget 1975. Gårdenbliver drevet med en kvægbesætning på 23 køer + opdræt af racen SDM, 9 søer og ca. 150 smågrise pr. år, samt 2 heste (Fjordheste). Der findes 2 traktorer, portionstørreri til korn og affugtningsanlæg. Der er part i Kløv Vindmøllelaug. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Havlandsvej 9, Lønnerup.K.B. har d. 1.-9.-1987 overtaget ejendommen

"NØRGÅRD I MALLE". GDR. EJVIND CHR. MALLE, Mallevej 47, Malle, 7700 Thisted, tlf. 07-985416, født d. 21.-5.- 1926, søn af Niels Jensen Malle, gift med Elly Henriksen, født d. 29.-4.-1931, datter af Jens Knudsen Henriksen, Momtoft Mark, Sennels.E.H. er ansat på Sennels Plejehjem. E.C.M. var formand for Sennels Idrætsforening fra 1947 til ca. 1953, i sine unge dage, i mange år i bestyrelsen forVenstres Ungdom i Sennels. Han er 3. generation på gården, som han overtog den 1.-1.-1966 fra faderen.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 94.100. Areal 7,4 ha., heraf 2,4 ha. eng, strand og bakker.Stuehuset blev ombygget 1937 og moderniseret igen 1975, lade og svinestald opført ca. 1790, kostald 1925. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"NYGÅRD". LANDM. AAGE SIXHØJ, Mallevej 52, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07- 985014, født d. 24.-9.-1936, søn af Christian Sixhøj, Hillerslev, gift med Olga Sørensen, født d. 21.-11.-1939, datter af Harald Sørensen, Hillerslev.AA.S. overtog gården d. 1.-12.-1961 fra Jens Peter Jensen.Matr. nr. 2i. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 278.100. Areal 21,3 ha., heraf tilkøbt 9 ha. 1,2 ha. er eng.Hele ejendommen er opført 1911, ma-
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skinhus 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 køer af racen SDM. Salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, kornmagasin og silo til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDM. ERLING MOSE, Mardalvej 4, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985071, født d. 1.-3.-1935, søn af Kristian Mose, Sø-Søby på Fyn, gift med Lilly Klemmensen, født d. 24.-2.-1938, datter af Alfred Klemmensen, Hjardemål.E.M. er forretningsfører ved Thy Korn i Thorsted. Han overtog gården d. 1.-12.- 1958 fra Max Spycher.Matr. nr. 15b m. fl. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 101.300. Areal ca. 3 ha. Stuehuset er opført ca. 1938, stald 1962 og svinestald 1967. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 20 grisesøer + opdræt. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"HØJBO". LANDM. SVEND HANSEN, Mardalvej 8, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985123, født d. 27.-6.-1927, søn af Hans Hansen, Hunstrup, gift med Meta Andersen, født d. 16.-6.-1933, datter af Martin Andersen, Vesløs.M.A. er sygeplejerske. S.H. overtog gården d. 20.-4.-1956 fra Knud Pedersen.Matr. nr. 16n m. fl. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 120.000. Areal 10,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført 1937 og moderniseret 1972, lade opført 1937, stald 1937 og tilbygget 1956, ny lade opført 1979. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 25 grisesøer og ca. 500 smågrise om året. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. JENS CHRISTEN KRABBE, Marianesvej 4, Elsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934311, født d. 7.-6.-1947, søn af Martin Krabbe, Bedsted, gift med Else Marie Vestergaard Jensen, født d. 25.6.-1945, datter af Georg Jensen, Snedsted.J.C.K. overtog gården i 1984 fra Jens Hummelshøj Mikkelsen.Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 382.400. Areal 28 ha.Stuehuset er opført ca. 1887, vester hus ca. 1887, lade ca. 1930, stald ca. 1969 og ombygget til grise 1979, maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en SPF-fedesvinebesætning på ca. 2.000 slagtesvin pr. år. Der findes 1 gylletank, korntørringsanlæg, 3 plansiloer til korn og foderanlæg til svin. Gården drives sammen med Snedstedvej 99.

"KAPPELGÅRD". LANDM. BØRGE LYH- NE, Meldbjergvej 5, 7752 Snedsted, tlf. 07-931783, født d. 21.-4.-1954, søn af Ingvar Lyhne, gift med Mette Marie Ulf, født d. 3.-3.-1967, datter af Hans Ulf. M.M.U. er hjemmehjælper. B.L. er næstformand i Husdyrbrugudvalget i Nordthy Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-6.-1982 fra Gunnar Jakobsen.Matr. nr. 27a m. fl. Ejendomsskyld 1.080.000. Grundskyld 320.000. Areal 24 ha., derudover er 35 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1928, lade 1928 og ny kostald 1964. Gården bliver drevet med en besætning på 50 malkekøer + 50 kvier og 1 avlstyr af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn og køresilo til ensilage. Der er ansat 1 karl. Der er rejst en vindmølle på gårdens jord.
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LANDM. JOHN KARSTEN ANDERSEN, Meldbjergvej 11, 7752 Snedsted, tlf. 07-931182, født d. 15.-8.-1953, søn af Bent Andersen, Hunstrup, gift med Anette Graversen Dalgaard, født d. 29.-2.-1952, datter af Harald Dalgaard.A.G.D. er hjemmehjælper. J.K.A. er ansat ved en entreprenør. Han overtog gården d. 1.-7.- 1987 fra Jørgen Ravn.Matr. nr. 47b m. fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 210.700. Areal 15 ha.Bygningerne er opført 1925 og moderniseret 1966, Gården bliver drevet med en planteavl bestående af korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg og silo til korn.

torer, korntørringsanlæg og flere siloer til korn.

LANDM. JENS OVERGAARD, Meldbjergvej 13, 7752 Snedsted, tlf. 07-931230, født d. 16.-9.-1924, søn af Ingvard Over- gaard, gift med Mette Jensen, født d. 19.-7.-1940, datter af Henry Jensen.J.O. overtog gården i 1962 fra Kresten Overgaard.Matr. nr. 6b m. fl. Areal 20 ha.Stuehuset er opført ca. 1887, udhuse 1930 og ny svinestald 1970. Gården bliver drevet med en svinebesætning samt en planteavl i korn. Der findes 2 trak-
GDR. THORKILD WANG SØRENSEN, Meldbjergvej 15, 7752 Snedsted, tlf. 07- 931602, født d. 1.-2.-1942, søn af Helge Wang Sørensen, Thisted.T.W.S. er bygmester. Han overtog gården d. 1.-5.-1965 fra Olaf Hjort Jensen.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 740.000.Grundskyld 143.500. Areal 11,5 ha.Bygningerne er opført ca. 1900, stuehus gennemrestaureret 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning af kødkvæg af racen Hereford samt gæs.Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

HUSM. VAGN KRISTENSEN, Mellemvej 1, Tvorup, 7700 Thisted, tlf. 07-974064, født d. 10.-4.-1935, søn af Knud Kristensen, Thisted, gift med Gudrun Svendsen, født d. 30.-9.-1938, datter af Kristian Svendsen, Sennels.G.S. er hjemmehjælper ved Thisted Kommune. V.K. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra Ernst Møller Kibsgaard, Tvis.Matr. nr. 4r m.fl. Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 115.600. Areal 8,8 ha., derafderaf tilkøbt 2,5 ha.Stuehuset er opført 1927 og tilbygget 1963 og 1975, stald opført 1927 og udvidet 1961, ny lade opført 1961 og maskinhus 1973. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 årskøer, kalvene sælges som små, af racen SDM, samt 22 fedesvin pr. gang. Der findes 2 traktorer, kornmagasin og varmegenvindingsanlæg fra mælkekøler.
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GDR. OVE MATHINUS CHRISTENSEN, Mellemvej 3, Tvorup, 7700 Thisted, tlf. 07-974135, født d. 12.-3.-1941, søn af Harry Christensen, Tvorup, gift med Inger Møller, født d. 4.-10.-1941, datter af Thomas Møller, Jannerup.I.M. er hjemmehjælper ved Thisted Kommune. O.M.C. overtog gården d. l.-l.- 1967 fra faderen, der havde overtaget den i 1927.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 292.800. Areal 34 ha., heraf tilkøbt 28,6 ha. Derudover er 28 ha. i forpagtning. Der tilhører et søskift på 0,8 ha., der er tilplantet med træer. Stuehuset er opført 1974, svinehus 1969, kostald 1970, maskinhus 1972, svinehus og lade 1974, kostald ombygget til svin 1978, maskinhus opført 1983 og møddingsvandbeholder 1987. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på 750 grise af gangen, ca. 2.200 pr. år. Salgsafgrøder er raps, ærter, frø, byg, hvede og rug. Der findes 6 traktorer, 1 mejetærsker, 2 pressere, 4 ballevogne, 1 combimaskine, plantørreri, halmfyringsanlæg og fuldautomatisk foder- og blandeanlæg. Der er periodevis ansat 4-5 mand. Der drives maskinstation ved siden af landbruget.Gården beliggende Tværvej 6, er tilkøbt i 1987. Areal 11,6 ha. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 180.000.
LANDM. POUL MUNK PEDERSEN, Mellemvej 9, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974005, født d. 6.-11.-1929, søn af Otto Pedersen, Thisted.P.M.P. overtog gården i efteråret 1966 fra Peter Christoffersen, Vang.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 350.000. Grundskyld 76.900. Areal 5,2 ha., derudover er 6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1927, stald 1927, lade og maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 11 årskøer, 6 småkvier og 5 fedetyre af racen SDM samt 20 fedesvin. Der findes 1 traktor, plansilo og plantørreri til korn og stakke på marken til ensilage. Der er ansat 1 dreng efter skoletid. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.Grethe Jensen havde i 15 år været husbestyrerinde hos P.M.P., da hun døde d. 12.-3.-1987.

"ELMELY". LANDM. LEO MUNK PEDER-

Gården bliver drevet med en kvægbesætning på er hvede, raps, ærter og maltbyg. Der findes korn.

SEN, Mellemvej 10, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974058, født d. 22.-3.-1934, søn af Otto Pedersen, Thisted.L.M.P. overtog gården i 1961 fra moderen, der havde overtaget den i 1927. Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 160.000. Areal 10,2 ha., deraf tilkøbt 5,2 ha. Derudover er 11 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1927, stald 1927 og ombygget 1962 og 1972, maskinhus opført 1962 og lade tilbygget 1972.35 ungkreaturer af racen SDM. Salgsafgrøder ’ traktorer, plantørreri og portionstørreri til
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LANDM. HENRY MARTHINUS JENSEN, Mellemvej 12, Tvorup, 7700 Thisted, tlf. 07-974152, født d. 11.-4.-1934, søn af Anders Jensen, Hundborg.H.M.J. overtog gården i april 1958 fra faderen, der havde overtaget den i 1927. Matr. nr. 4t m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 284.700. Areal 19,2 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha.Stuehuset er opført 1927 og omforandret 1969, stald og lade opført 1927, ny stald 1973 og tilbygget 1979, lade opført 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 årskøer, 14 løbekvier, 7 småkvier og 17 fedetyre af racen SDM. Besætningen har været IBR saneret i 1985 og 1987. Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn. Der er ansat 1 medhjælper. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"LEJENSHØJ". GDR. BENT OLESEN, Mellemvej 16, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974278, født d. 28.-3.-1951, søn af Johan Olesen, Geringe v. Rødby, gift med Kaja Kloster Hedegaard, født d. 21.-12.-1957, datter af Kristian Hedegaard, Hundborg.K.K.H. er smørrebrødsjomfru i Thisted. B.O. overtog gården d. 1.-4.-1984 fra Thora Block, Vang.Matr. nr. If m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 260.900. Areal 18,3 ha.Stuehuset er opført 1923, stald 1976 og gennemmoderniseret 1986, lade opført 1976 og tilbygget 1987, udleveringsrum og gylletank opført 1986. Gården bliver drevet med en fede- svinebesætning på 1.400 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er frø, byg, hvede, ærter og vinterbyg. Der findes 1 traktor, gylletank, 2 kornsiloer og tørringsanlæg til korn samt fo- derblandeanlæg.

"MOMTOFT". DIREKTØR KNUD ERIKSEN, Momtoftvej, 24, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985009, født d. 6.-11.-1935, søn af Mads Eriksen, gift med Kirsten Jørgensen, født d. 8.-2.-1936, datter af Chr. Jørgensen.K.E. er automobilforhandler. Han overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Johan Gerstrøm. Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 799.600. Areal 56 ha.Hovedbygningen er opført 1918, driftsbygningerne genopført efter brand 1903, kostald ombygget 1947. Salgsafgrøder er maltbyg, rajgræs og raps. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn, plansilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Desuden sælges der juletræer.
LANDM. KLAUS FUTTRUP, Mosevej 36, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07-934028, født d. 12.-8.-1963, søn af Ejvind Futtrup, Thorup, bor sammen med Anne Marie Kjeldgaard, født d. 4.-4.-1961, datter af Henning Kjeldgaard, Sperring.A.M.K. er sygeplejeelev på Thisted Sygehus. K.F. er landbrugsmaskinmekani- ker. Han overtog gården i 1986 fra Egon Kristensen, Sperring.Matr. nr. 13f m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 67.800. Areal 6 ha.
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Stuehuset er opført ca. 1900, kostald ca. 1900, lade 1945, svinestald 1976 og maskinhus 1977. Sården bliver drevet med en fedesvinebesætning på 150 fedesvin, ca. 600 slagterisvin pr. år samt 15 kalve til opfedning og 6 får. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og fodersilo.
LANDM. VERNER DALGAARD, Mosevej 40, Todbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07-934895, født d. 14.-4.-1956, søn af Evald Dalgaard, Årup, bor sammen med Alice Drejer, født d. 8.-9.-1956, datter af Frede Drejer, Sundby.V.D. overtog gården i 1980 fra Jørgen Kristensen, Sjørring.Matr. nr. 28d m. fl. Ejendomsskyld 700.0000. Grundskyld 69.800. Areal 6,6 ha.Stuehuset er opført 1917, restaureret og tilbygget 1978, gi. stald opført 1923, om- og tilbygget 1978, lade opført 1950, maskinhus 1965, stald 1976 og lade 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 45 stk. kødkvæg af racerne RDM og blandet samt 30 årssøer og ca. 600 torvegrise årligt og 2 heste. Der findes 2 traktorer og 2 siloer til korn.
"ASTRUPLUND". LANDM. NIELS KRISTIAN SØRENSEN FINK, Mosevej 67, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937178, født d. 21.-2.-1921, søn af Jens Pedersen Fink, Hundborg, gift med Anna Christensen, født d. 31.-5.-1922, datter af Christian Christensen, Årup.N.K.S.F. har været post i 21 år. Han o- vertog gården d. 15.-7.-1950 fra Folmer Langgaard, Hundborg.Matr. nr. 25b m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 130.200. Areal 10,3 ha.,deraf tilkøbt 2,8 ha. 1,3 ha. er eng.Stuehuset er opført 1869, ombygget og restaureret 1972 og 1980, lade 1957 og stald 1965. Salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, ensilageopbevaring og halmfyr. De første år N.F. drev ejendommen, blev ejendommens indtægt suppleret med salg af tørv fra gårdens moseeng.

en svinebesætning. Salgsafgrøder er raps, korn korn.

HUSM. KAJ HOVE, Mosevej 71, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937296, født d. 6.-9.-1931, søn af Karl Oskar Pedersen, Næstrup, gift med Lilly Andersen, født d. 4.-8.-1938, datter af Alfred Andersen, Hillerslev.K.H. overtog gården i 1957 fra Kristian Rysgaard Snejstrup, Grurup.Matr. nr. 25e m. fl. Ejendomssksyld 780.000. Grundskyld 102.000. Areal 9,3 ha., heraf tilkøbt 1 ha. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1920 og gennemre- staureret 1975, alle udhusene er fra 1920, lade udvidet 1961 og ny stald opført 1965. Gården bliver drevet med og ærter. Der findes 1 traktor og 2 siloer til
"VESTERGÅRD". GDR. RIGMOR MARIE NIELSEN, Mærkedalvej 21, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995087, født d. 1.-3.-1940, datter af Søren Nielsen, Hunstrup.R.M.N. er omsorgsmedhjælper. Hun er 2. generation på gården, som hun overtog d. 1.-7.-1975 fra faderen, der havde overtaget den i 1929.



Vestergård. Matr. nr. 7c m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 315.400. Areal 33,3 ha.Stuehuset er opført 1936, hestestald, kostald, svinestald og lade 1870, gi. stuehus ombygget til stald 1937. Gården bliver drevet med en hesteavl på 2 følhopper, 2 føl og 4 ungheste af racen Dansk Varmblod. Salgsafgrøder er korn, frø, ærter og raps. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
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Nuværende stald opført 1875 som fattiggård, fælles for Østerild-Hundstrup-Hjardemål kommuner, bygningen var da dobbelt så lang som nu.
LANDM. CHRISTIAN STEFFENSEN, Mø- gelvej 13, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931025, født d. 16.-11.-1949, søn af Peder Steffensen, gift med Anna Dyb- dahl, født d. 14.-2.-1957, datter af Johannes Dybdahl, Grurup.C.S. er formand for Menighedsrådet. Han overtog gården i 1974 fra Henry Klim. Matr. nr. 6b m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 307.200. Areal 26,5 ha.Stuehuset er opført 1928 og tilbygget 1952, maskinhus opført 1928, stald 1966 og lade 1976. Gården bliver drevet med en besætning på 35 årskøer og 45 ungkreaturer af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank og køresilo til ensilage.

"LEEGÄRD". GDR. GERHARD HOVE KROG, Møgelvej 14, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931012, født d. 5.-12.- 1936, søn af Peter Krog, Sennels, gift med Henny Heegaard Ubbesen, født d. 12.-4.-1939, datter af Aksel Leegaard Ubbesen, Kjelstrup.G.H.K. er udlært tømrer og snedker og virkede i 19 år i dette fag, derefter 3 1/2 år som værkfører som fabrik. Han overtog gården i 1971 fra Lars Larsen.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 940.000. Areal 87 ha., deraf tilkøbt 60 ha.Stuehuset er opført 1896 og gennemrestaureret 1977, stald opført 1950, lade 1951, stald 1957, halmlade m. fyrrum 1973, stalde 1974 og 1976, maskinhus 1984, gastæt silo 1985 og udvidelse af halmlade 1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 60 søer + farvede orner af racen LY. Planteavlen består af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, plansilo til korn, halmfyringsanlæg, automatisk fodringsanlæg og blandeanlæg. I 1979 blev G.K. tildelt HL-Bankens guldmedalje for flid og trivsel for veldrevet landbrug.
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"NØRLUND". POLITIASS. HARRY STORGAARD, Møgelvej 18, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931045, født d. 12.-5.-1959, søn af Herluf Johannes Storgaard, Sønderhå, bor sammen med Iben Gregersen, født d. 13.-6.-1959, datter af Bent Gregersen, Koldby.H.S. er politiass. pä politistationen i Thisted og driver gården som deltidslandbrug. Han overtog gården i 1985 fra faderen.Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 206.600. Areal 17 ha.Stuehuset er opført 1930, lade, stald, maskinhus og garage ca. 1920. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg, plantørringssilo til korn og halmfyringsanlæg.
SYGEHJÆLPER ELLEN HOLMGAARD NIELSEN, Møgelvej 19, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931159, født d. 8.-5.- 1947, datter af Erhard Holmgaard Kristensen, gift med Stig Kirk Nielsen, født d. 5.-1.-1945, søn af Jens Kirk, Hørdum. S.K.N. er telefonmontør. Han er i bestyrelsen for Thisted Svømmeklub. E.H.N. er deltids sygehjælper. Hun overtog gården i 1980 fra moderen.Matr. nr. lOd m. fl.Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 157.500. Areal 12 ha.Stuehuset er opført 1956, lade 1952 og stald 1956. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, silo til ensilage og halmfyringsanlæg.

drevet med en kvægbesætning på 33 årskøer +

"ELMELY". GDR. SVEND HUMMELSHØJ, Møgelvej 21, Stagstrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-931381, født d. 18.-8.-1937, søn af Emil Hummelshøj, Elsted, gift med Ellen Marie Nielsen, født d. 1.-5.-1942, datter af Mads Kristian Nielsen, Skjoldborg.S.H. overtog gården i 1962 fra faderen. Matr. nr. 17c m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 289.600. Areal 21,3 ha.Stuehuset er opført 1937 og restaureret 1972 og tilbygget 1984, gi. lade istandsat ca. 1965, kostald opført 1974, lade 1980 og maskinhus 1982. Gården bliver opdræt af racen SDM. Planteavlen består afgræs, korn og roer. Der findes 2 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn ogkøresilo til ensilage. Jorden drives med
"VESTERGÄRDSMINDE". GDR. HENNING CHRISTIANSEN, Møgelvej 40, Sundby, 7752 Snedsted, tlf. 07-931286, født d. 17.-2.-1935, søn af Alfred Georg Christiansen, Redsted, gift med Elsebeth Futtrup Jensen, født d. 16.-6.-1938, datter af Klaus Poulsen Jensen, Torp.E.F.J. er hjemmesygeplejerske. H.C. overtog gården i 1963 fra Thylands Kvægavlerforening.Matr. nr. 10b m. fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 253.000. Areal ca. 20 ha., deraf tilkøbt ca. 4 ha.

hjælp fra maskinstation.
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Vestergårdsmindes stuehus er opført 1911 og restaureret ca. 1976, lade opført 1900, stald 1947 og tilbygget 1954, maskinhus opført 1976. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 20 søer + opdræt. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 siloer til ensilage og 3 fodersiloer.
"HØJLUND". GDR. CHRISTIAN LUNDCHRISTENSEN, Møgelvej 185, Møgel- vang, 7752 Snedsted, tlf. 07-931465, født d. 23.-8.-1930, søn af dens Mathinus Christensen, Møgelvang, gift med Hanne Kristensen, født d. 27.-3.-1941, datter af Karl Johannes Kristensen, Svejstrup.C.L.C. overtog gården d. 1.-8.-1964 fra Kristian Toftdahl, Møgelvang. Indtil 1894 800.000. Grundskyldhavde C.L.C.'s bedstefar ejet gården. Matr. nr. 8c. Ejendomsskyld 131.100. Areal 17 ha., deraf tilkøbt 5,5 ha., derudover er 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1979, gi. stald udvidet 1979, lade opført ca. 1950 og maskinhus 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 årskøer, 22 kvier og 16 fedetyre af racerne SDM og Rødbroget samt 12 årssøer og 1 orne, der sælges ca. 100 slagtesvin årligt. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, kornmagasin og varmegenvindingsanlæg for mælketank. Der er ansat 1 medhjælper.

"HINGSELKÆRGÅRD". GDR. EJVIND BACH, Nedermark 3, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993038, født d. 24.-11.-1925, søn af gdr. Ejnar Bach, Thorsø, gift med Pe- trea Martinussen, født d. 24.-5.-1930, datter af Christen Mathinussen.E.B. overtog gården d. 1.-8.-1966 fra Aksel Jepsen.Matr. nr. 3e m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 316.700. Areal 30 ha., deraf tilkøbt 8 ha. i 1967. 3 ha. er eng.Stuehuset er opført 1922 og senere gen-nemrestaureret, svinestald 1918, stald 1957 og tilbygget 1983, 4 åbne minkhaller + 1 lukket hal opført 1972, lade og maskinhus opført 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 køer + opdræt af racen SDM, samt en svineproduktion på 10 søer + opdræt, og en pelsdyrproduktion på 550 minktæver og 75 sølvrævetæver. Der findes 3 traktorer, plantørreri til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Der er gennemdrænet 3-4 ha.
GDR. PETER NIELSEN, Nedermark 7, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993204, født d. 26.-11.-1960, søn af gdr. Agner Nielsen, Frøstrup, gift med Janne Bang Nielsen, født d. 25.-1.-1966, datter af plejehjembestyrer Thorkild Bang Nielsen, Vesløs.J.B.N. er ansat på Østerild Plejehjem. P.N. er ansat på Bygholm Vejle. Han overtog gården d. 1.-12.-1985 fra Lars Peter Gregersen.Matr. nr. Ils m. fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 201.500. Areal 25 ha., derudover er 8 ha. i forpagtning. 2 ha. er skov.Stuehuset er opført 1888 og gennemrestaureret senere, stald og lade 1888 og stald 1968. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 15 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Salgsafgrøder er korn og frø. Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er plantet ca. 2 ha. med nåletræer. Der er af Øsløs Vindmøllelaug, som består af 14 anpartshavere opstillet en vindmølle på gården.
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"NY NEERGÅRD". GDR. POUL ERIK KRISTOFFERSEN, Nordre Kåstrupvej 1, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981771, født d. 21.-9.-1949, søn af Eigil Kristoffersen, Sennels, gift med Ninna Andersen, født d. 23.-12.-1952, datter af Einar Andersen, Vang.N.A. er advokatsekretær på deltid.P.E.K. overtog gården d. 10.-10.-1984 fra Johannes Bertelsen, Kåstrup.Matr. nr. 3f m. fl. Ejendomsskyld 2.230.000. Grundskyld 629.000. Areal 55 ha., derudover er 6 ha. i forpagtning. 15 ha. er eng.Stuehuset er opført 1918 og ombygget 1960, lade opført 1918, kostald 1933, roehus og spaltestald 1973 og maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 75 malkekøer med opdræt af racen SDM. Planteavlen består af korn, roer, græs, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, andel i markvandingsanlæg, kornmagasin og ensilagesilo. Der er ansat 1 fodermester.
"NØRREHOLM". GDR. THORKILD JENSEN, Nordre Kåstrupvej 2 og 3, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981896, født d. 12.-5.-1956, søn af Karl Jensen, Bjerget, gift med Agnes Møller Jespersen, født d. 18.-5.-1954, datter af Karl Aage Jespersen, Hanherred.T.J. er landbrugstekniker. Han overtog ejendommen Nordre Kåstrupvej 2 fra morfaderen, Jens Madsen, Kåstrup, i 1977 og er 4. generation. Ejendommen Nordre Kåstrupvej 3 blev overtaget i 1983 fra Agnes Vigh og Marie Jensen.Matr. nr. 7ø m. fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Areal 55 ha.Stuehuset er opført 1981, lade ca. 1900, stald 1930 og øster hus 1960 på Nordre Kåstrupvej 2, stuehuset er opført 1926, lade ca. 1890 og stald 1960 og omforandret i 1985 på Nordre Kåstrupvej 3.Gården drives med en svinebesætning på 90 grisesøer. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Der er ansat fremmed arbejdskraft i højsæsonen.
"NY BISGÅRD". LANDM. FINN FRANDSEN, Nordre Kåstrupvej 5, Kåstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-981530, født d. 6.-5.- 1956, søn af Egon Frandsen, Kåstrup.F.F. er kommuneass. Han overtog gården d. 1.-10.-1985 fra faderen, der havde bygget den i 1949/50.Matr. nr. 5t m.fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 153.900. Areal 11,6 ha., derudover er 4 ha. i forpagtning. Ca. 4,5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1949/50, stald og lade samme år, maskinhus 1965 og tilbygbygget 1968 og svinestald opført 1972. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 140 stk. pr. år. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor.Gården ejes sammen med moderen Anna Frandsen og søsteren Vera Frandsen, der er beskæftigelsesvejleder.

GDR. JENS HOLGER JEPSEN, Nordre Thorstedvej 6, 7700 Thisted, tlf. 07- 971181, født d. 1.-4.-1927, søn af Christian C. Jepsen, Thorsted.Gården har været i slægtens eje siden 1885, J.H.J. er 3. generation. Han overtog den i 1976 fra moderen.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 710.000.Grundskyld 226.700. Areal 22,8 ha.Stuehuset er opført 1888, lade 1947, kostald 1955 og gi. kostald ændret til svi-
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nestald 1955. Gården bliver drevet med en malkekvægsbesætning samt en mindre svineproduktion på 100 smågrise pr. år. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg og silo til korn. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDM. NIELS THINGSTRUP KRISTENSEN, Nordre Thorstedvej 8, 7700 Thisted, tlf. 07-971187, født d. 1.-4.-1925, søn af Karl Kristensen, Gøttrup, gift med Rigmor Katrine Skaarup Hansen, født d. 19.-11.-1928, datter af Karl Skaarup Hansen, Ballerum.N.T.K. er tidligere bestyrelsesmedlem af Sjørring-Thorsted Husmandsforening. Han overtog gården i 1948 fra Svend Aage Andersen.Matr. nr. 4g m. fl. Ejendomdsskyld 730.000. Grundskyld 138.900. Areal 16,2 ha. Bygningerne er opført ca. 1890, stald og lade forandret 1953 og 1968 og stuehuset 1975.Gården bliver drevet med en svineproduktion. Der findes 1 traktor og korntørringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"NYVANGSGÅRD". GDR. JOHANNES BIS- GAARD, Nyvangsvej 6, Årup, 7752 Sned- sted, tlf. 07-934830, født d. 13.-3.-1951, søn af Anders Bisgaard, Snedsted, gift med Eva Jensen, født d. 9.-6.-1953, datter af Peder Jensen Pedersen, Skjold- borg.E.J. er syerske på Sun-Will i Sundby på deltid. J.B. overtog gården i 1982 fra DRL.Matr. nr. 13g. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 413.900. Areal 33,7 ha.Stuehuset er opført 1974, kostald, svine- stald, maskinhus, lade, foderhus og værksted opført 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 60 årskøer, 30 tyre og 80 kvier af racen SDM samt 100 fedesvin. Der findes 3 traktorer, korntørringsanlæg, silo til korn, silo til ensilage, 3 fodersiloer og staldvarme til stuehus. Der er ansat 1 medhjælper.Ægteparret drev i de første 10 år en gård i Stagstrup.
"SØNDERLUND". GDR. EJNAR HESKJÆR, Næstrupvej 47, Sjørring, 7700 Thisted, tlf. 07- 971231, født d. 4.-10.-1941, søn af Nicolaj Heskjær, Vesløs, gift med Bodil Andersen, født d. 13.-9.-1943, datter af Adolf Andersen, 0. Vandet.B.A. er sygeplejerske. E.H. overtog gården d. 15.-8.-1966 fra Herluf Vestergaard.Matr. nr. 17c m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 200.000. Areal 18 ha., derudover er 5 ha. i forpagtning. 2 ha. er skov.Stuehuset er opført 1936 og restaureret 1977, stald udbygget og udvidet flere gange, fa- restald opført 1974. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 85 årssøer, der sælges ca. 1.700 torvegrise pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 4 portionstørrerier til korn og halmfyringsanlæg.
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BOELSM. PETER TOFTDAHL SØRENSEN, Næstrupvej 51, Næstrup, 7700 Thisted, tlf. 07- 971 128, født d. 29.-3.-1925, søn af Mads Christian Sørensen, Skjoldborg, gift med Signe Marie Andersen, født d. 1.-6.-1928, datter af Adolf Andersen, 0. Vandet.P.T.S. overtog gården i 1949 fra Martin Rødbro, Sjørring.Matr. nr. 2m m. fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 202.000. Areal 18,9 ha., deraf tilkøbt 6 ha.Stuehuset er opført 1962 og tilbygget 1974, stald opført 1962, lade udvidet og udbygget 1951 og 1967. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 40 årssøer samt ca. 800 torvegrise årligt. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 3 siloer til korn og tørresilo til korn.
LONE FÆRCH og JON JOHNSEN, Nørhågårdsvej 1, 7752 Snedsted, tlf. 07-934500. Gården blev overtaget i 1982 fra DLR. Matr. nr. la m. fl. Areal ca. 130 ha.Hovedbygningen er opført 1803, udbygninger opført i begyndelsen af 20. århundrede og 1951. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes 4 traktorer, korntørringsanlæg, silo til korn og halmfyringsanlæg. Der er ansat fremmed arbejdskraft.
SMEDEMESTER OLE NØRGAARD, Nørhågårdsvej 5, Nørhå, 1752 Snedsted, født d. 21.-12.- 1949, søn af Christian Nørgaard, Bedsted, gift med gdr. Vibeke Nørgaard, født d. 14.-12.-1959, datter af Victor Plugmann, V. Vandet.V.N. er kontorchef i O.N.s firma. Hun o- vertog gården i 1984 fra Ann Rysgaard, Holstebro.Matr. nr. 1c. Ejendomsskyld 473.000. Grundskyld 75.800. Areal 11,5 ha.Stuehuset er opført 1918 og gennemrestaureret 1986, stald og lade opført 1918. Gården bliver drevet med en hjorteavl på 33 dådyr samt 3 ha. skovbrug. Der findes 1 traktor. Gårdens første ejer var Per Krog, som var fodermester på Nørhågård. Da han skuild giftes i 1918, fik han lov til at udvælge et stykke jord, det første der blev udstykket fra gården. Han valgte et hedeareal, som han selv brækkede med heste. I de første år solgte han tørv, samtidig passede han stadig arbejdet på Nørhågård. Hans sidste ønske, før han døde, var, at jorden skullde tilbage til sin oprindelige natur.

HUSM. SØREN KJÆR HANSEN, Nørhågårdsvej 7, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934831, født d. 8.-10.-1950, søn af Holger Hansen, Nørhå, gift med Manna Bollesen, født d. 22.-10.-1959, datter af Svend Bollesen, Thisted.M.B. er ansat som klinikass. på halv tid.S.K.H. er ansat som landbrugstekniker ved svineavlskontoret i Thisted. Han er lokalkredsformand for Nordthy Husmandsforening, amtsformand for Mors, Thy og Han herred Husmandsforeningsamt i repræsentantskabet for DLG og slagteriet, endvidere i bestyrelsen for den lokale Venstre Vælgerforening. Han overtog gården i 1977 fra Hans Bach, Snedsted. Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 324.900. Areal 39 ha.Stuehuset er opført 1916, stald omforandret ca. 1953, lade tilbygget 1953, kostald ombygget 1978, plantørreri og blandeanlæg opført 1978, fedesvinestald og ny gylletank 1986. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning på ca. 3.000 slagtesvin pr. år. Planteavlen består af raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn og fodersilo. I 1983 tilkøbtes Nørhågårdsvej 9.
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"HØJBY". LANDM. MATINUS LARSEN, Nørhågårdsvej 8, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934438, født d. 18.-4.-1922, søn af Kristian Smed Larsen, Nors.M.L. overtog gården i 1959 fra Jens Nørager, København.Matr. nr. Im m. fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 166.000. Areal 18 ha.Stuehuset er opført 1940 og ombygget 1967, stald og lade opført 1940 og ombygget 1967. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 9 årskøer og 21 ungkreaurer af racerne RDM og SDM samt 10 grisesøer. Der findes 2 trakto-rer, korntørringsanlæg og silo til korn.fordelingen. Der er tilkøbt jord fra Nørhågårdsvej 10 og fra jord

LANDM. ERIK KNAKKEGAARD, Nørhågårdsvej 12, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934670, født d. 21.-12.-1931, søn af Marius Knakkegaard, Nørhå.E.K. overtog gården i 1962 fra Anders Jensen Søe, Snedsted.Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 169.000. Areal 18,1 ha., deraf tilkøbt 10 ha. i 1972.Stuehuset er opført 1940, stald opført 1940 og lavet om til svinestald 1968, lade opført 1948, kostald 1968 og maskin-hus 1980. Gården bliver drevet med en svinebesætning, der leveres 150 slagtesvin pr. år. Planteavlen består af korn. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg og 2 siloer til korn.
"NØRLUND". GDR. JENS NICOLAJ KLEMMENSEN MØLLER, Oddesundvej 73, Skjoldborg, 7700 Thisted, tlf. 07- 931530, født d. 18.-7.-1946, søn af Christian Møller, gift med Bente Kerstens, født d. 22.-4.-1939, datter af Harald Kerstens, Thisted.B.K. er ansat i teknisk forvaltning ved Thisted Kommune. J.N.K.M. overtog gården i 1973 fra Kristian Yde, Skjoldborg. Matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 574.600.Areal 42,9 ha., derudover er 15 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret 1975, stald opført 1952 og ombygget 1977, lade opført 1952 og omforandret til korntørreri i 1974, stald opført 1979 og maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning, der leveres 3.000 fedesvin til slagteri årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 2 fodersiloer, halmfyringsanlæg og plantørreri. Der er ansat 1 medhjælper.Der er plantet en del nyt læhegn på gården. Der er gennemdrænet en del jord ned mod åen.
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"NYGÅRD". GDR. PETER TOFT LEE- GAARD UBBESEN, Oddesundvej 81, Skjoldborg, 7700 Thisted, tlf. 07-931265, født d. 16.-3.-1942, søn af Aksel Lee- gaard Ubbesen, Kjelstrup, gift med Mona Højbak, født d. 3.-10.-1942, datter af Christian Højbak, Sønderhå.M.H. er sygehjælper på Solgården i Hundborg på deltid. P.T.L.U. overtog gården i 1968 fra Alfred Knakkegaard. Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grundskyld 463.700. Areal 35 ha., derudover er 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1972 og 1973, stald og lade opført 1972, garage og værksted 1975, svinehus 1976 og maskinhus 1980. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 50 årssøer, der leveres ca. 800 fedesvin årligt derudover 900 minkavlstæver og 4.100 hvalpe, der er lavet kunstig sø med åleopdræt, og der er købt 20 dådyr. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 2 fodersiloer og halmfyringsanlæg.

"MØGELVANGGÅRD". JENS PETER SKADHOLM, Oddesundvej 109, Møgel- vang, 7752 Snedsted, tlf. 07-931027, født d. 4.-11.-1934, søn af Jesper Hornstrup Skadholm, Møgelvang, gift med Gerda Andersen, født d. 15.-12.-1934, datter af Kristian Andersen, Stagstrup.J.P.S. er formand for Menighedsrådet i Skjoldborg og har været i Landboforeningen Nordthys bestyrelse samt i repræsentantskabet og regionsbestyrelsen for Mejeriselskabet Danmark.Gården har været i slægtens eje siden 1822, J.P.S. er 5. generation. Han overtog den i 1966 fra faderen.Matr. nr. la Møgelvang. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 486.000. Areal 35 ha.Stuehuset er opført 1677, vester hus ved port og garage 1870, lade 1950, stald 1960 og maskinhus og spaltestald 1976. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 40 årssøer og ca. 800 slagtesvin årligt samt lidt fedekvæg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 2 siloer til korn og 2 fodersiloer.
"HEIDES PLANTESKOLE". PLANTESKOLEEJER OLE DISSING HEIDE, Oddesundvej 122, Silstrup, 7700 Thisted, tlf. 07- 920550, født d. 4.-2.-1945, søn af Magnus Heide, Thisted, gift med Grethe Sønder- gaard, født d. 1 1.-1.-1952, datter af Harald Søndergaard, Thisted.G.S. er i Skolenævnet ved Thisted Skole. O.D.H. er i Menighedsrådet. Han overtog halvpart i gården i 1975 og den anden halvpart 1985 fra forældrene.Matr. nr. 4c m. fl.Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 247.500. Areal 16 ha., derudover er ca. 16 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1870, avlsbygninger 1870, stald udbygget 1910 og stor hal opført 1979. Gården bliver drevet med en planteskole, hvor hovedproduktionen er forædling af roser og syrener, samt produktion af hæk og læplanter, derforuden drives detailsalg med alsidig sortiment. Der findes markvandingsanlæg. Der er ansat 10 medhjælpere.
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"SØNDERGÅRD". GDR. MADS TØLBØLL, Oddesundvej 125, Sundby, 7752 Snedsted, tlf. 07- 931102, født d. 15.-12.-1958, søn af Peder Tølbøll, Sundby, gift med Helle Hansen, født d. 18.-10.-1957, datter af Poul Hansen, Vildbjerg.H.H. er sygehjælper på deltid på Thisted Sygehus. M.T. overtog gården i 1986 fra Jens Sme- degaard.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 629.700. Areal 26 ha.Stuehuset er opført ca. 1865, stald og lade opført efter brand 1965 og restaureret med nyt inventar i 1987, maskinhus og hønsehus er af ukendt årgang. Gården bliver drevet med en SPF-svineproduktion, der leveres 1.400 slagtesvin årligt. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, gylletank, silo til korn og fodersilo.
STATIONSBETJENT ved DSB, HARTVIG SØRENSEN, Oddesundvej 130, Silstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-910234, født d.7.-4.-1926, søn af Peter Sørensen, Silstrup, gift med Mary Hansen, født d. 3.-1.-1931, datter af Holger Hansen, Hav- drup, Sjælland.H.S. overtog gården i 1983 fra faderen, der havde købt den i 1933.Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 450.000.Grundskyld 173.000. Areal 5 ha. Stuehuset er opført 1916 og restaureret senere, stald og lade opført 1961. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor og silo til ensilage.

"ØSTERGÅRD". GDR. MARIUS HVID- BERG, Oddesundvej 137, 7752 Snedsted, tlf. 07-936061, født d. 31.-3.-1917, søn af Søren Hvidberg, Villerslev, gift med Dagny Jensen, født d. 20.-11.-1919, datter Peder Jensen, Harring.M.H. var før kommunesammenlægningen medlem af Hassing-Stagstrup Sogneråd, heraf sognerådsformand i 3 år, derefter i Thisted Kommunalbestyrelse, ialt i 25 år.Gården har været i slægtens eje siden 1882, M.H. er 2. generation, han overtog den i 1944.Matr. nr. 7b m. fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 237.000.- Areal 16,3 ha.Stuehuset er opført 1975, lade 1929, stald 1959, vester hus 1960, maskinhus 1962 og kyllingehus 1973. Gården bliver drevet med kyllinger, der leveres 175.000 stk. årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, silo til korn, 2 fodersiloer, halmfyringsanlæg og automatisk foderanlæg i kyllingehuset.
"SØNDER NORDENTOFT". GDR. PER KLEMMENSEN MØLLER, Oddesundvej 138, Næstrup, 7700 Thisted, tlf. 07- 921192, født d. 13.-4.-1943, søn af Christian Møller, Thisted.Gården har været i slægtens eje siden 1885, P.K.M. er 4. generation. Han overtog den i 1977 fra faderen.Matr. nr. la Nordentoftgård. Ejendomsskyld 3.700.000. Grundskyld 1.230.600. Areal 74 ha.Stuehuset er opført 1914, kostald, heste-
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stald og svinestald ca. 1900, maskinhus 1947, fodermesterbolig 1950, lade 1953 og ungkvægstald 1956. Gården Sønder Nordentoft bliver drevet med en planteavl bestående af korn og frøavl samt en ørredproduktion på ca. 50 tons årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, halmfyringsanlæg og plantørreri. Der er ansat fast hjælp om sommeren. P.K.M. ejer også gården "Filtenborggård" i Erslev på Mors. Areal 25 ha.. Ejendomsskyld 1.000.000.
"GRIMSH0JGÄRD". LANDM. HANS PETER KRABBE, Oddesundvej 156, Skjoldborg, 7700 Thisted, tlf. 07-931046, født d. 4.-12.-1952, søn af Peder Krabbe, Snedsted, gift med Gunhild Holst Jensen, født d. 10.-11.-1953, datter af Anders Holst Jensen, Silstrup.G.H.J. er kontorass. og er deltidsansat. Gården har været i slægtens eje siden 1897 og H.P.K. er 3. generation. Han o- vertog den i 1976 fra faderen.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 299.500. Areal 22 ha., derudover er 106 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1965, lade 1959, stald 1959 og udvidet 1978, spaltestald og foderhus opført 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 60 årskøer med fuld opdræt, ialt 150 stk. af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, foderhus og varme genvindingsanlæg til opvarmning af stuehus. Der er ansat 2 medhjælpere.På de 106 ha. der er forpagtet drives specialiseret planteavl. Derudover drives lidt maskinstation.

Oddesundvej 160 og 162."VANDDAMGÄRD". LANDMÆND og MINKAVLERE BRD. SØREN og POUL JEPPESEN, Oddesundvej 160-162, 7752 Snedsted, tlf. 07-931015 og 07-931140.P.J. er født d. 20.-3.-1958 og gift med Lene Jensen, født d. 4.-8.-1962, datter af Holger Jensen, Gærup, S.J. er født d. 12.-7.-1962 og søn af Jens Christian Knudsen Jeppesen, Thisted.P.J. er uddannet tømrer. S.J. er uddannet elektriker. L.J. er kontoruddannet.Gården blev overtaget i 1987 fra faderen, der havde haft den siden 1962.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 580.000. Areal 44 ha.Stuehuset er opført 1870 og restaureret 1975, stald opført 1952, lade 1965, stald 1967, desuden findes der 1 lukket og 5 åbne minkhaller. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 køer, 1 tyr, 2 kvier og 6 kalve af racen Hereford samt en minkavl på 800 tæver og 4.000 hvalpe samt 150 hanner. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, fodersilo og minkpelseri. S.J. og P.J. har desuden gården beliggende Oddesundvej 162. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 30.000. Gården hedder "Hvidtoftegård".
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SLAGTERIARB. NIELS CHRISTIAN SJÆLLAND, Oddesundvej 166, Møgelvang, 7752 Snedsted, tlf. 07-931836, født d. 24.-7.-1954, søn af Jørgen Sjælland, Koldby, gift med Dorthe Marie Øster- gaard, født d. 24.-12.-196 i, datter af Peder Kristian Østergaard, Biersted.D.Ø. er køkkenass. på Kløvermarken i Koldby. N.C.S. er ansat på slagteri i Hurup. Han overtog gården i 1986 fra Nora Emma Poulsen, Thisted.Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 69.800. Areal 6 ha.Stuehuset er opført 1927, udvidet og gennemrestaureret 1986, stald opført 1927 og udvidet 1963, lade opført 1927, stald og lade ombygget 1965. Ca. 5 ha. af jorden er udlejet. Der er 5 moderfår, 3 lam og 1 vædder på gården.
CHAUFFØR TORBEN THOMSEN, Oddesundvej 182, 7752 Snedsted, tlf. 07-936830, født d. 2.-3.-1957, søn af Ejvind Thomsen, Snedsted, gift med Lene Hove, født d. 4.-8.-1957, datter af Gunnar Hove, Snedsted.L.H. er kontorass.Gården har været i slægtens eje siden 1905, L.H. er 3. generation. T.T. overtog gården i 1986 fra svigerfaderen.Matr. nr. 18a m. fl. Areal 13,6 ha.Stuehuset er opført 1853, lade 1927, hønse- og roehus 1948 og stald 1965. Gården bliver drevet med en svinebesætning og der leveres ca. 350 slagtesvin årligt. Planteavlen består af ærter, raps, hvede og byg. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og halmfyringsanlæg.

"HØJGÅRD". GDR. NIELS ABILDGAARD, Overmark 2, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993181, født d. 21.-5.-1923, søn af gdr. Martin Abildgaard, Thorup Holme, gift med Emma Jensen, født d. 18.-3.-1929, datter af Johan Dithmer, Brorstrup.E.J. er sygehjælper og ansat på Vesløs Plejehjem.Gården har været en slægtsgård i ca. 125 år, N.A. er 4. generation. Han overtogden d. 1.-4.-1963 fra fætteren Ejnar Jensen.Matr. nr. 15b m. fl. Ejendomsskyld 589.000. Grundskyld 150.000. Areal 16 ha., heraf tilkøbt 1,8 ha. i 1975. 1 ha. er skov og 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1848 og gennemrestaureret 1963, stald genopført efter brand 1950 og lade 1950. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 7 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, ærter og raps. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er drænet ca. 1 ha.
GDR. JENS NESGAARD, Præstegårdsvej 46, 7700 Thisted, tlf. 07-971 145, født d. 22.-8.-1923, søn af Jens Nesgaard, Hjardemål Klit, gift med Jenny Elise Jensen, født d. 24.-10.-1929, datter af Jens Jensen, Tved.J.N. overtog gården d. 9.-4.-1954 fra Kresten Sørensen, Sjørring.Matr. nr. If m. fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 153.600. Areal 11,6 ha., heraf tilkøbt 6,6 ha.Stuehuset er opført 1930, stald og lade 1930, maskinhus 1969 og ny stald 1975. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 18 årssøer. Salgsafgrøder er korn og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tørreri og kornmagasin.
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GDR. KAJ ØSTERGAARD, Præstegårdsvej 49, Sjørring, 7700 Thisted, tlf. 07- 971314, født d. 12.-5.-1931, søn af Peder Chr. Østergaard, DjernæsMark, Thisted, gift med Inga Poulsen, født d. 2.-9.-1942, datter af Jens Poulsen, Thorsted.K.Ø. er i bestyrelsen for Nordthy Husmandskreds. Han overtog gården i maj 1959 fra Jens Peter Sørensen, Sjørring. Matr. nr. 6c m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 454.900. Areal 33 ha., deraf tilkøbt 26 ha. 2,3 ha. er skov og 1,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og gennemrestaureret 1973, lade opført 1930 og tilbygget 1975, gi. stald om- og tilbygget 1967, ny svinestald opført 1967, ny farestald 1980 og gylletank 1987. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 80 årssøer og ca. 200 slagtesvin årligt samt 1.400 torvegrise årligt. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, 2og foderblandeanlæg.siloer til korn, plantørreri, halmfyringsanlæg

"ELLINGSIGGÅRD" GDR. ANDERS STENTOFT PEDERSEN, Præstegårdsvej 54, Sjørring, 7700 Thisted, tlf. 07-971174, født d. 7.-11.-1931, søn af Mathinus Pedersen, Thisted, gift med Else Marie O- vergaard, født d. 12.-8.-1935, datter af Villy Overgaard, Hillerslev.A.S.P. overtog gården d. 8.-5.-1957 fra Steine Jensen, Vang.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 250.700. Areal 19,3 ha., heraf tilkøbt 8 ha. Derudover er2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1939, gi. lade 1916, stald 1967, maskinhus 1970 og gylletank 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 19 årskøer og 32 stk. opdræt af racen SDM samtca. 550 slagtesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørring til korn og stakke på marken til ensilage.
LANDM. HENRIK VISBY LARSEN, Rams- gårdsvej 6, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07-971091, født d. 24.-12.-1927, søn af Jens Visby Larsen, Sperring, gift med Dagny Gregersen, født d. 14.-8.-1928, datter af Ib Kristian Gregersen, Råstrup Mark.H.V.L. overtog gården d. 1.-4.-1957 fra faderen.Matr. nr. 25ad. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 99.500. Areal 7,8 ha., herudover er 4 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1887 og senere restaureret, stald opført 1957, svinehus 1964 og lade 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 årskøer, 5 kalvekvier, 6 småkvier og 4 fedetyre af racen SDM samt 7 årssøer og ca. 120 slagtesvin årligt. Der findes 1 traktor, plantørring til korn og markstakke til ensilage opbevaring.
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"THINGGÄRD". GDR. NIELS HUNDAHL GRAVESEN, Ranselvej 42, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981021, født d. 21.-2.- 1931, søn af Jeppe H. Gravesen, Hillers- lev, gift med Alice Søgaard Oddershede, født d. 3.-2.-1937, datter af Martin Oddershede, Nors.N.H.G. overtog gården d. 1.-1.-1963 fra svigerfaderen.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 654.400. Areal 48,5 ha. 12 ha. er eng.Stuehuset er opført ca. 1896 og ombygget flere gange, kostald opført 1964, svinehus og lade 1970, maskinhus 1973 og ensilagehus 1984. Gården bliver drevet med en besætning på 50 årskøer + opdræt af racen SDM samt 200 fedesvin af gangen. Der findes 3 traktorer, siloer til korn. Der er ansat 1 medhjælper. Der er tilkøbt 2 naboejendomme henholdsvis i 1966 og 1985, nemlig ranselvej 44 og Læ- kjærvej 23, på tilsammen 16 ha.

"VESTERGÅRD" TØMRER PREBEN NØR- BJERG, Ranselvej 49, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981490, født d. 24.-4.- 1942, søn af Peter Andersen, Hurup, gift med Ellen Kristensen, født d. 13.-9.- 1943, datter af Martin Kristensen, Thisted.P.N. er selvstændig tømrermester i Hillerslev. Han overtog gården d. 1.-10.- 1978 fra Jens Sunesen.Matr. nr. 3i. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 214.300. Areal 15 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1939, stald og lade 1936. Salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
"PRÆSTEGÅRDEN". GDR. SVEND SIX- HØJ, Ranselvej 52, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981540, født d. 28.-8.-1934, søn af Kristian Sixhøj, Hillerslev, gift med Marie Pedersen, født d. 16.-5.-1936, datter af Ejnar Pedersen, Vigsø.Gården har været i slægtens eje siden 1915, S.S. er 3. generation. Han overtog den i august 1968 fra faderen.Matr. nr. læ m. fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 495.800.Areal 38,9 ha., deraf udstykket ca. 20 ha. og siden tilkøbt 7,8 ha. Ca. 14 ha. er eng. Stuehuset er opført 1920, udhusene nedbrændte i 1954 og blev genopført 1955 med kostald, svinehus og lade, maskinhus opført 1977, spaltestald og roehus 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer, 20 kvier, 25 småkvier og 31 fedetyre af racen SDM samt 50 fedesvin. Der findes 3 traktorer, 4 siloer til korn, tørresilo til korn, ensilagehus og udmugningsanlæg.
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"HVIDHOLM". GDR. THOMAS LYNGE, Ranselsvej 53, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981673, født d. 6.-11.-1942, søn af Aksel Lynge, Øsløs, gift med Karen Søn- dergaard Pedersen, født d. 21.-4.-1946, datter af Jens Søndergaard Pedersen, Hillerslev.K.S.P. er sekretær på Hillerslev Skole. Hun er i repræsentantskabet for HL- Banken i Thisted. T.L. er i bestyrelsen i regnskabssektionen i Landboforeningen samt i repræsentantskabet for ThistedAndelsslagteri. Gården har været i slægtens eje fra ca. år 1800, K.S.P. er 6. generation. T.L.overtog gården d. 11.-6.-1976 fra svigerfaderen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 492.700. Areal 71 ha., 8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1919 og restaureret 1976, 1981 og 1983, lade opført 1900, svinehus 1929, svinehus 1960, maskinhus 1971, gastæt silo 1977, svinehus 1979, gastæt silo 1983 og gylletank 1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 90 årssøer, der leveres ca. 1.800 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og vindmølle. 1983 købtes nabogården på 35,5 ha., der er medregnet i gårdens samlede areal,ejendomsskyld 1.450.000, grundskyld 508.400.

Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Areal

GDR. JENS NØRGAARD, Ranselvej 54, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981462, født d. 2.-12.- 1927, søn af Kristian K. Nørgaard, Hillerslev, gift med Thilde Krog, født d. 4.-7.-1924, datter af Kristen Krog, Hou.J.N. er medlem af forskellige bestyrelser.Gården har været i slægtens eje siden 1892, J.N. er 3. generation. Han overtog den i maj 1957 fra faderen.35 ha., deraf tilkøbt 3 ha. Derudover er 15ha. i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1800, ny kostald 1961, omforandring af de andre bygninger 1979 og nyt silohus opført 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 årskøer, 40 kvier og 20 tyrekalve af racen SDM samt 220 fedesvin. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, kornmagasin og plantørring til korn. Sønnen Kresten Nørgaard hjælper til på gården.
"SKELSGÅRD" GDR. KRISTIAN KROGS- GAARD ANDERSEN, Rodais Bakke 23, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974070, født d. 7.-7.-1924, søn af Anders Nielsen Andersen, Jannerup, gift med Ingeborg Jepsen, født d. 18.-10.-1924, datter af Ma- thinus Jepsen, Vang.I.J. er sygeplejerske. K.K.A. overtog gården i oktober 1954 fra svigerfaderen, der havde overtaget den i 1912.Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 169.500. Areal 11,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Stuehuset er opført 1925, stald 1914 og tilbygget 1963 og lade opført 1938. Salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"NØRGÅRD". LANDM. JENS WOLLESEN LARSEN, Rosvangvej 29, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07-971032, født d. 4.-6.- 1924, søn af Jens Visby Larsen, Sperring, gift med Kristine Thomsen, født d. 12.-10.-1919, datter af Kristian Thomsen (Drejer), Sjørring.J.W.L. overtog gården d. 1.-11.-1953 fra Laurits Svenning Larsen, der var farbroder til ejeren, J.W.L.Matr. nr. 2v m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 144.000. Areal 12 ha., derudover er 1,6 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1871, stald og lade 1930, maskinhus 1948 og svinehus 1960. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 16 årssøer, små- grisene opfedes på gården. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 2 siloer til korn.

"GANDBJERGGÄRD". MINKAVLER EGON HEDEGAARD KRISTENSEN, Rosvangvej 33, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07- 971023, født d. 11.-6.-1948, søn af Alfred Kristensen, Snedsted, gift med Jytte Gurli Sørensen Lund, født d. 28.-6.-1949, datter af Nidolf Frederik Nielsen Lund, Svejstrup.E.H.K. overtog gården d. 29.-8.-1985 fra Egon Olsen, Thisted.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 188.100. Areal 18 ha.Stuehuset er opført 1864, stald og lade 1977, endvidere er der opført 1 6-rækkers og 9 2-rækkers minkhuse. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 16 årssøer, der leveres ca. 300 slagtesvin pr. år. Deruden er der 800 minktæver og 4.000 hvalpe, endvidere 40 rævetæver og 160 hvalpe. Salgsafgrøder er raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri til korn, halmfyringsanlæg og fodermaskine til mink, samt eget pelseri.
"AALHOLM". LANDM. RICHARD SKINNERUP, Rosvangvej 46, Jannerup, 7700 Thisted, tlf. 07-937332, født d. 1.-6.-1927, søn af Søren Skinnerup, Førby, gift med Inga Kirstine He- degaard Jensen, født d. 5.-5.-1932, datter af Alfred Jensen, Dollerup.R.S. overtog gården d. 1.-11.-1951 fra Jens Peter Jensen, Sjørring.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 138.000. Areal 11,8 ha., deraf tilkøbt 4 ha. Derudover er 4 ha. i forpagtning. 4,5 ha. er søjord.Stuehuset er opført 1941, stald 1925 og udvidet 1972, lade opført 1925. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 11 årskøer, 11 kalvekvier, 9 ungkvier, 8 småkalve og 8 tyrekalve af racen SDM samt 12 årssøer, smågrisene sælges, ialt 250 stk. pr. år. Der findes 2 traktorer, kornmagasin og trådsilo til korn, samt ensilagestakke på marken.
HUSM. SVEND AAGE MØLLER PETERSEN, Rosvangvej 49, Råstrup Mark, 7700 Thisted, tlf. 07-937312, født d. 1.-5.- 1931, søn af Niels Peder Petersen, Nors, gift med Marie Andersen, født d. 25.-3.-1936, datter af Anders Kristian Andersen, Klitmøller.S.AA.M.P. overtog gården d. 1.-1.-1957 fra Alfred Jensen, Ålborg.Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 135.800.
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Areal 11 ha., deraf tilkøbt 5,5 ha. i 1962. Derudover er 7 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1918, stald 1918 og tilbygget 1976, lade og ajlebeholder opført 1976. Gården bliver drevet med en besætning på 18 årskøer og 10 kalvekvier, tyrekalvene opfedes, af blandet race samt 6 grisesøer, de fleste smågrise sælges. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og tørresilo til korn, ensilage opbevares i markstakke.
GDR. GUNNAR NIELSEN, Rosvangvej 55, Råstrup Mark, 7700 Thisted, tlf. 07- 937206, født d. 21.-4.-1932, søn af Jens Nielsen, Nørhå, gift med Inger Magdalene Madsen, født d. 16.-5.- 1922, datter af Ingvard Lebert Madsen, Råstrup Mark. I.M. er 3. generation på gården. G.N. o- vertog den d. 1.-1.-1962 fra svigerfaderen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 921.700. Areal 68,5 ha., heraf tilkøbt 38 ha. Derudover er 16 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1911, vester hus 1911, bliver drevet med en kvægbesætning på 6 lade 1913, stald 1978 og maskinhus 1981. Gården årskøer, 18 kalvekvier, 60 kviekalve og 34 fede-tyre af racen RDM. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, gastæt silo til korn, genvindingsanlæg til varmt vand og korntørringsanlæg. Der eransat 1 fodermester.

LANDM. MOGENS IMMERSEN, Rosvangvej 57, Jannerup, 7700 Thisted, tlf. 07- 937115, født i 1948, søn af Kresten Im- mersen, Thisted.Han overtog gården d. 10.-8.-1984 fra Peder Fink, Hundborg.Matr. nr. Ig m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 195.500. Areal 28 ha.Stuehuset er opført 1932, lade ombygget omkring 1955, lade opført 1967 og ombygget til kreaturer 1987. Gården bliver drevet med en besætning på 34 årskøer + opdræt ialt 90 kreaturer af racen SDM samt 3 heste. Salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, portionstørreri til korn og varmegenvin- dingsanlæg fra mælkekøler. Der er ansat 1 medhjælper.M.I. ejer desuden gården på Færgeborgvej 4. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 144.300.
"NYGÅRD". GDR. ANDERS KRISTIANMØLLER, Rosvangvej 61, Jannerup, 7700 Thisted, tlf. 07-937241, født d. 20.-2.- 1963, søn af Albert Møller, Thisted, gift med Anne Grethe Sørensen, født d. 29.-1.-1962, datter af Gert Vangsgaard Sørensen, Snedsted.A.K.M. er traktorfører på Mellemvejs Maskinstation. A.G.S. er tekniskass. på Cimbria i Thisted. A.K.M. er i bestyrelsen for Stagstrup KFUM Idræt. Begge spiller volleyball.Gården har været i slægtens eje siden sidste halvdel af 1700-tallet, A.M. er 6. generation. Han overtog gården d. 1.-1.-1985 fra faderen.
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Nygård. Matr. nr. 15b m. fl. Ejendomsskyld 844.000. Grundsksyld 227.500. Areal 16,4 ha. Stuehuset er opført 1907, lade 1912, stald 1912 og ombygget til svin 1986 og 1987, 1986 blev der opstillet halmfyr. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 40 årssøer, der leveres ca. 800 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, portionstørreri og plantørreri til korn.
"HAVRELAND". GDR. AKSEL JEPSEN, Rosvangvej 63, Jannerup, 7700 Thisted, tlf. 07-937194, født d. 4.-9.-1937, søn af Anders Jepsen, Villerslev, gift med Anne Sloth, født d. 4.-1.-1937, datter af Alfred Sloth, Hassing.A.S. er sygeplejerske på Solgården i Hundborg på deltid. A.J. overtog gården d. 10.-7.-1967 fra Selmer Jespersen, Hundborg.Matr. nr. 7 m. fl. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 956.800.Areal 74.5 ha., deraf tilkøbt 15 ha.Stuehuset er opført 1863, stald og fedesvinestald 1930, ny stald 1961, sostald 1968, spaltestald 1969 og ombygget til heste 1985 og 1986, nyt inventar installeret 1975 og den ene stald er ombygget fra kreaturer til grise 1978. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 35 årssøer samt 500 torvegrise af gangen, 10 heste og 3 avlshopper af racen Holstener. Salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 4 traktorer, plansilo til korn og fuldautomatisk fodringsanlæg ved fedesvin.
"MIDHOLM". GDR. JOHANNES LYHNE, Røde Anes Vej 6, 7752 Snedsted, tlf. 07-934018, født d. 31.-10.-1920, søn af Jens Røjkjær Lyhne, Nørhå, gift med Gerda Nielsen, født d. 18.-10.-1929, datter af Jens Nesgaard Nielsen, Hassing.J.L. overtog gården d. 1.-8.-1961 fra faderen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 517.300. Areal 42 ha., deraf 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, lade af bindingsværk ca. 1800, vester hus 1912 og stald 1973. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 22 årskøer af racen SDM samt 30 slagtesvin og 150 høns. Salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri, lagerplads til korn og ensilagerum. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"ULSTRUP". PROPRIETÆR POUL HENRIK HOUE, Røde Anes Vej 10, 7700 Thisted, tlf. 07-937026, født d. 3.-5.-1938, søn af Folmer Houe, gift med Gunhild W. Christiansen, datter af forstander og landstingsmand H. Hauch. P.H.H. er officer af reserven og p.t. medlem af Folketinget. G.W.C. er eksportmedarbejder. P.H.H. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra faderen.
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Ulstrup. Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 4.000.000. Grundskyld 1.562.000. Areal 114,7 ha. Bygningerne er opført 1880-1920, stuehus opført på ruiner efter brand i 1818. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, silo til korn og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper på deltid. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDM. HANS JØRGEN RASMUSSEN, Røde Anes Vej 12, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937139, født d. 26.-4.-1935, søn af Hans Otto Rasmussen, Veflinge på Fyn, gift med Inger Andersen, født d. 11.-3.-1940, datter af Ejnar Andersen, Ullerup.I.A. er musikskolelærer ved Thisted Musikskole. H.J.R. er lagermand ved Thy- korn i Thorsted. Han overtog gården d. 15.-8.-1980 fra Evald Sørensen, Thorsted. Matr. nr. 49a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 86.500. Areal 7,9 ha., derudover er 1 ha. i forpagtning.Stuehuset ombygget efter brand 1974, stald opført 1976 og lade 1978. Gården bliver drevet med kvægbrug, der købes tyrekalve til opfedning. Salgsafgrøder er korn, raps og roer. Der findes 1 traktor og opbevaringsmulighed for korn.

HUSM. KJELD HOUE PEDERSEN, Røde Anes Vej 13, Hundborg, 7752 Snedsted, tlf. 07-937058, født d. 29.-11.-1958, søn af Viggo Pedersen, Hundborg, bor sammen med Ruth Pedersen, født d. 1.-4.- 1960, datter af Henry Østergaard Pedersen, Hundborg.R.P. er montrice i Tilsted. K.H.P. er ansat på slagteriet i Thisted. Han overtog gården d. 1.-5.-1982 fra Kristian Visby Bunch, Hundborg.Matr. nr. If. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 80.400. Areal 6 ha.Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1980, stald og lade opført 1-938 og restaureret 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 årskøer og 7 kalve af blandet race samt 1 tyr af racen Limousine derudover findes 7 får med lam. Der er 1 traktor, opbevaringsmulighed for korn.
GDR. KNUD ERIK PEDERSEN, Røde Anes Vej 25, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937151, født d. 2.-11.-1938, søn af Niels Pedersen, Hundborg.Gården har været i slægtens eje siden 1932. K.E.P. overtog den d. 1.-8.-1978 fra Margrethe Pedersen, Hundborg.Matr. nr. 24a m. fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 169.100. Areal 14 ha., deraf 3 ha. mose.Stuehuset er opført 1926, stald 1926 og lade 1976. Gården bliver drevet med kvægavl. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor og 3 siloer til korn samt portionstørreri. Der er frasolgt byggegrunde, da gården ligger i udkanten af Hundborg By.



PELSFARMER BJARNE CLAUSEN, Røgildvej 4, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07- 985063, født d. 6.-2.-1962, søn af Christian Clausen, gift med Inga Tilsted Knudsen, født d. 28.-7.-1958, datter af Ejnar Tilsted Knudsen, Hundstrup.Gården har været i slægtens eje i 3. generationer. B.C. overtog den d. 15.-3.- 1984 fra faderen.Matr. nr. 3h m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 155.800. Areal 11,4 ha.
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Bygningerne er opført 1930. Gården bliver drevet med en minkfarm med 700 tæver, pelser selv minkene. Salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der findes 1 traktor. Der ansættes folk til pelsning.

Der findes 1 traktor, halvpart i mejetærsker og maskinstation.

GDR. JENS MØLLER OVERGAARD, Røgildvej 12, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07- 985060, født d. 7.-6.-1925, søn af Kr. Overgaard.J.M.O. overtog gården i 1965 efter faderen.Matr. nr. 4d. Ejendomsskyld 750.000.Grundskyld 202.400. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 3 ha.Stuehuset er opført 1941, stald og lade ombygget 1963. Gården bliver drevet med en besætning på 50 grise og 8 kalve. Salgsafgrøder er byg, ærter og raps, plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra
"RAASTRUP". PROPRIETÆR STEN FOLKE BRUUN, Råstrupvej 3, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937022, født d. 6.-9.-1943, søn af Anders Yde Bruun, Hundborg, gift med Ulla Bønkel, født d. 17.-3.-1947, datter af Regner Bønkel, Vrå.U.B. er kirkeværge ved Hundborg Kirke. Gården har været i slægtens eje siden 1915, S.F.B. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-4.-1970 fra faderen. Der- forinden havde han haft den i forpagtning i 5 år. Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 3.590.000. Grundskyld 1.267.000. Areal 100 ha., deraf tilkøbt ca. 40 ha. Derudover er 13 ha. i forpagtning. 10 ha. er skov.Stuehuset er opført i 1600-tallet, avlsbygninger er opført efter brand 1932 med 2 stalde og lade. Salgsafgrøder er frø, ærter, raps, rajgræs og kommen. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til korn, plantørreri og gennemløbstørreri.
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LANDM. NIELS CHRISTIAN HUNDAHLHANSEN, Sejlhøjvej 2, Skinnerup, 7700Thisted, tlf. 07-923838, født d. 10.-9.- 1933, søn af landm. Kresten Hansen, Hou, gift med Elly Jespersen, født d. 10.-2.- 1940, datter af fisker Martinus Jespersen, Vigsø.N.C.H.H. overtog gården d. 1.-4.-1960 fra faderen.Matr. nr. 26a. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 169.400. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 6 ha. Derudover er 6,5 ha. i forpagtning. 4 ha. er eng.Stuehuset er opført 1912 og restaureret 1975, gi. lade opført 1912 og ombygget 1947, garage opført 1957 og udvidet 1982, svinestald opført 1974 og tilbygget 1985, sostald opført 1975, lade 1976, møddingplads m. ajlebeholder 1983. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 45 søer + opdræt, ca. 900 årligt, af racen LY, orner er Duroc. Salgsafgrøder er rug og ærter. Der findes 1 traktor, miljøtank, 2 plansiloer til korn og foderblander.

GDR. EJVIND KNUDSEN, Sejlhøjvej 4, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-922937, født d. 4.-4.-1945, søn af gdr. Jens Knudsen, 0. Vandet, gift med Ruth Pedersen, født d. 18.-9.-1948, datter af malermester Aage Pedersen, Nors.R.P. er sygeplejerske på Thisted Sygehus. E.K. overtog gården d. 5.-10.-1974 fra gdr. Jens Vilsby.Matr. nr. 13a. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 339.900. Areal 24,6 ha.Stuehuset er opført 1975 og tilbygget 1984, stald opført 1969, lade 1975, ungdyrstald 1976 og maskinhus 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 42 malkekøer + opdræt ialt ca. 100 stk. af racen SDM. Planteavlen består af helsæd og græs. Der findes 3 traktorer, rundballepresser, plansilo til korn og plansilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
LANDM. JOHANNES BULOW, Sejlhøjvej 7, 0. Vandet 7700 Thisted, tlf. 07-977198, født d. 21.-8.-1933, søn af landm. Niels Peter Petersen Andersen, Nors, gift med Grete Gade Jensen, født d. 20.-9.-1934, datter af gdr. Jens Peter Jensen.J.B. er lastoptager på Hanstholm Havn. Han overtog gården d. 1.-4.-1958, hvor han byggede den.Matr. nr. 6n m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 152.100. Areal 19,2 ha.Stuehuset er opført 1958 og tilbygget 1974, garage og maskinhus 1965, svinehus 1970 og maskinhus 1980, stalde opført i 1958. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 16 malkekøer + 30 stk. opdræt, samt 244 fedesvin, der købes som smågrise af racen LY. Planteavlen består af korn, raps, græs og roer. Der findes 2 traktorer, 1 tårnsilo til korn og kornmagasin. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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HUSM. ERIK LARSEN, Sejlhøjvej 8, 7700 Thisted, tlf. 07-923886, født d. 20.-4.- 1929, søn af landm. Adolf Larsen, Nr. Kongerslev, gift med Rigmor Kroger, født d. 26.-5.-1931, datter af murer Johannes Kruger, Østerild.E.L. overtog gården d. 1.-1.-1953 fra husmand Lars Thonsgaard.Matr. nr. 14d. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 619.700. Areal 19 ha., deraf tilkøbt 11,8 ha.Stuehuset er opført 1974, kostald og lade 1960, svinehus 1964 og lade 1982. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 50 søer + opdræt, smågriseproduktionen er på 800-900 årligt. Salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 1 traktor, plansilo til korn og fast brændselsfyr.

GDR. POUL ANKER ANDERSEN, Sejlhøjvej 14, Nors Havreland, 7700 Thisted, tlf. 07-921602, født d. 2.-8.-1937, søn af husmand Jens Peter Stær Andersen, Skørping, gift med Magna Elise Strømgaard Hansen, født d. 29.-7.-1937, datter af landm. Hans Strømgaard Hansen, Hov. M.E.S.H. er sygeplejerske på Thisted Sygehus. P.A.A. overtog gården d. 1.-8.- 1972 fra landm. Anton Thounsgaard.Matr. nr. 7c m. fl. Ejendomsskyld 1.270.000. Grundskyld 165.100. Areal 12,8 ha., derudover er 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1939 og gennemrestaureret 1976/77, stald og lade restaureret 1953/54, svinehus opført 1977 og maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en kvægproduktion på 20 malkekøer + 50 stk. opdræt af racen SDM, samt 20 søer og en smågriseproduktion på 400 stk. af racen LY. Planteavlen består af roer, korn og græs. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn, plansilo til ensilage og foderblandingsanlæg til svinefoder.
GDR. JENS MØLLER PEDERSEN, Sejlhøjvej 18, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07- 977058, født d. 2.-1.-1928, søn af husm. Otto Pedersen, Djernes Mark, gift med Ellen Sofie Østergaard, født d. 8.-4.- 1930, datter af gdr. Peder Østergaard, Snejstrup.J.M.P. overtog gården d. 1.-1.-1987 fra gdr. Karl Ove Klit.Matr. nr. 2k. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 83.900. Areal 6,1 ha.Stuehuset er opført 1928 og moderniseret 1987, stald og lade opført 1928. Gården bliver drevet med en planteavl i samdrift med "0. Skårup", Lerhøjvej 4, Nors.Gården drives af I/S 0. Skårup. Stuehuset beboes af Karl Ove Klit og Mona Klit.
"KABBESTOFTE". GDR. KARL EJNER NØRGAARD THOMSEN, Sejlhøjvej 20, V. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977160, født d. 1.-3.-1941, søn af gdr. Anders Chr. Thomsen, V. Vandet, gift med Kirsten Marie Olsen, født d. 20.-6.-1941, datter af landm. Chr. Jensen Dalgaard Olsen, Søndbjerg.K.E.N.T. overtog gården d. 1.-8.-1979 fra faderen.



-161-
Kabbetofte. Matr. nr. 4e m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 750.000.Areal 30,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha. i 1967 og 12,8 ha. i 1984.

opdræt af racen Jersey, halvdelen sælges
Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1972, maskinhus opført ca. 1955, vestre stald 1967, lade og foderhus 1985, andre bygninger er opført 1939. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 malkekøer som spædkalve, samt 12 søer og 200 stk. opdræt af racen LY. Planteavlen består af korn, roer og græs. Der findes 3 traktorer, 1 slamsuger, plansilo til korn og varmegenvindingsan- læg fra køletank.K.E.N.T.'s far byggede gården som statshusmandsbrug i 1939.

"BJERGEGÄRD". LANDM. AAGE HELLE- BERG, Sejlhøjvej 26, V. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-979053, født d. 10.-8.-1939, søn af landm. Børge Helleberg, Nors, gift med Henny Elisabeth Søgaard, født d. 3.-8.-1938, datter af landm. Martin Søgaard.AA.H. er ansat hos et VVS-firma i V. Vandet. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-8.-1965 fra faderen.Matr. nr. 22a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 294.500. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 7,2 ha. i 1979.Stuehuset er opført 1893 og restaureret 1981, maskinhus tilbygget 1971, svinestald 1972 og lade udvidet og tilbygget 1978. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på 700 stk. pr. år. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, tårnsilo til korn og halmfyringsanlæg.
"EGELUND". LANDM. TAGE GRØNDAHL,Sennels Hede 12, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985150, født d. 27.-1.-1941, søn af Sofus Grøndahl, 0. Vandet, gift med Jane Hove Andersen, født d. 21.-3.-1945, datter af Marius Hove Andersen, Thisted. J.H.A. er postbud. T.G. er specialarbejder. Han overtog gården d. 15.-3.-1987 fra Aksel Jonasen.Matr. nr. 17c m. fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 189.500. Areal 19,5 ha., heraf 3 ha. skov og eng.Stuehuset er opført 1955, stald og lade 1948 og maskinhus 1982. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 14 søer + opdræt af fedesvin. Salgsafgrøder er byg, hvede, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, trådsilo til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"RYTTERSMINDE". LANDM. JENS CHRISTIAN JONASEN, Sennels Hede 13, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985390, født d. 1.-10.-1941, søn af Charles Jonasen, Sennels, gift med Tove Christensen, født d. 12.-5.-1947, datter af Aage Christensen, Langholt v. Vodskov.T.C. er sygehjælper. J.C.J. er rutebilchauffør ved Älborg-Thisted ruten. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-4.-1970 fra faderen.
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Ryttersminde. Matr. nr. 45b. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 39.000. Areal 4 ha., derudover er der 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1971, stald og lade ombygget 1964. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 8 køer og 10 kvier af racen RDM. Salgsafgrøder er byg. Der findes 2 traktorer. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

"LYKKEBO". LANDM. OLE HARTVIG JONASEN, Sennels Hede 14, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985431, født d. 1.-3.- 1957, søn af Harry A. Jonasen, Sennels, gift med Elsebeth Høgholm, født d. 8.-5.-1947, datter af Jens Høgholm, I- strup.O.H.J. er rutebilchauffør. Han overtog gården d. 1.-12.-1982 fra faderen. Matr. nr. 16b. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 108.600. Areal 9,7 ha., deraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1914 og ombygget 1975, stald og lade opført 1912 og ombygget 1955 og 1965. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 15 grisesøer og ca. 300 smågrise om året samt 4 får. Salgsafgrøder er hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, trådsilo til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. SVEND JENSEN, Sennels Hede 18, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985238, født d. 15.-11.-1931, søn af Johannes Jensen, Hou, og gdr. Sonja Klim, født d. 28.-8.-1941, datter af Harry Christensen, Skinnerup.S.J. arbejder på maskinstation. Gården blev overtaget d. 1.-12.-1964.Matr. nr. 16e. Ejendomsskyld 1.020.000. Grundskyld 147.900. Areal 14 ha., deraftilkøbt 10 ha. Derudover er 8 ha. i forpagtning. 2 ha. er eng-Stuehuset er opført 1928 og ombygget 1973, stald og lade opført 1976. Salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

LANDM. JENS PEDERSEN, Sennels Hede 27, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985013, født d. 10.-1.-1914, søn af Laurits Pedersen, Hunstrup, gift med Henny Schyt- te, født d. 29.-6.-1920, datter af Holger Schytte, Østerild.J.P. var formand for Knudsbjerg Plantage fra 1948-1973. Han overtog gården d. 1.-9.-1940 fra Peter Østergaard Pedersen.Matr. nr. 22i m. fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 86.900. Areal 11,8 ha., deraf tilkøbt ca. 7 ha. Der er 1 skovskifte i Knudsbjerg plantage, og 1 skovskifte i Sennels Plantage. Stuehuset er opført 1924 og tilbygget 1975, stald opført 1924, lade, grisestald og maskinhus 1965. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor, plansilo til korn og silo til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"DAMSGÄRD". FALCKREDDER og GDR. JENS PETER DAMSGAARD, Sennels hede 28, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985543, født d. 13.-2.-1954, søn af Viggo Dams- gaard, Kløv, gift med Anni Annette Madsen, født d. 30.-7.-1956, datter af Harry Madsen, Thisted.A.N.M. er damefrisør. J.P.D. overtog gården d. 15.-9.-1984 fra Ejner Gade Kristensen.Matr. nr. 9b. Ejendomsskyld 810.000.Grundskyld 124.000. Areal 10,5 ha., deraf 1 ha. Stuehuset er opført 1951 og moderniseret 1984, 1959 og stald 1962. Gården bliver drevet med en Salgsafgrøder er byg, hvede og ærter. Der. findes

skov.hønsehus opført 1935, svinestald og lade svinebesætning på 5 søer og 45 fedesvin.1 traktor, plansilo til korn og halmfyrings-anlæg. Minkfarm under opbygning.

tilkøbt ca. 3 ha. 1,4 ha. er skov.

LANDM. NIELS ERIK NYGAARD, Sennels Hede 29, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07- 985171, født d. 14.-5.-1924, søn af Kresten Nygaard Christensen, Arup, gift med Mette Marie Jensen, datter af Søren Karl Jensen, Hejbøl v. Ølgod.N.E.N. har været formand for Sennels Husmandsforening og været i bestyrelsen for Nordthy Strømforsyning samt i planteavlsudvalget i Nordthy Husmandsforening. Han overtog gården d. 18.-3.-1957 fra Magnus Pedersen.Matr. nr. 3c m.fl. Ejendomsskyld 650.000. Grundskyld 123.800. Areal 9,4 ha., derafStuehuset er opført 1932 og moderniseret sidst i 1980, stald og lade opført 1929, ny lade 1965 og tilbygget med kornmagasin 1979. Salgsafgrøder er byg og hvede. Der findes 1 traktor og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"NØRGÅRD". LANDM. GUNNAR SØRENSEN, Sennelsvej 7, 7700 Thisted, tlf. 07- 920346, født d. 24.-8.-1931, søn af Otto Sørensen, gift med Asta Sørensen, født d. 21.-6.-1937, datter af Aksel Andersen. G.S. har været formand for Husmandsforeningens Husdyrbrugsudvalg i en årrække og i bestyrelsen for mejeriselskabet "Thy" i 10 år samt i bestyrelsen for de Radikale Venstre i Thisted kredsen og 2 år medlem af partiets landbrugsudvalg som repræsentant for Viborg Amt. Han overtog gården d. 15.-2.-1964 fra Anders Sunesen.Matr. nr.3c m. fl. Ejendomsskyld 1.070.000. Grundskyld 156.800. Areal 10,8 ha.Stuehuset er opført 1925, stald ombygget 1952, lade opført 1952 og ny kostald 1971. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 køer af racen SDM. Der findes 2 traktorer og kornmagasin. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"BØGELY". GDR. HENNING HØJBAK JONASEN, Sennelsvej 13, Fårtoft, 7700 Thi-sted, tlf. 07-921227, født d. 22.-10.-1944, søn af Johannes Jonasen, Sennels Hede, gift med Edith Rieks-Pedersen, født d. 1.-11.-1949, datter af Johannes Rieks- Pedersen, Søkbæk ved Farsø.E.R. er kontorass. H.H.J. overtog gården d. 1.-8.-1976 fra Jørgen Møller.Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 332.400. Areal 23,1 ha., derudover er 6,4 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1912, stald og lade opført efter brand 1965, silo og lade 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 46 årskøer af racen Jersey samt en svinebesætning på 70 grise, ca. 200 smågrise pr. år, og endvidere 10 Texel får. Salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, kornmagasin og silolade til ensilage samt varmegenvindingsan- læg fra køletank. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

gården d. 1.-4.-1967 fra faderen.

"LYNGGÅRD" GDR. VAGN KJELDGAARD Sennelsvej 19, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-922685, født d. 23.-6.-1944, søn af Peter Kjeldgaard, gift med Birthe Bach Riis, født d. 8.-12.-1945, datter af Jens Peter Nørhave Riis, Arup.B.B.R. er vikar ved børneinstitution. Hun er i skolenævnet i Østre Skole i Thisted. V.K. er arbejdsfordeler ved Nordthy Vikarordning. Han er i bestyrelsen for landboforeningen "Nordthy". Han overtogMatr. nr. 23c m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 283.000. Areal 20,5 ha., derudover er 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1956, lade ca. 1900, stald 1930 og ombygget til grise 1979, garage og maskinhus opført 1939 og nyt svinehus 1978. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 550 grise. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, halmfyringsanlæg og fuldautomatisk foderanlæg til grise. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"TIDSELHØJ". PELSDYRAVLER CHRISTIAN THONSGAARD, Sennelsvej 23, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985115, født d. 20.-8.-1942, søn af Sigfred Jensen, Sennels, gift med Bente Røgild, født d. 27.-4.-1947, datter af Hilbert Røgild, Bindslev.B.R. er sygehjælper. C.T. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra Agnes Thonsgaard Jensen.Matr. nr. 23c. Ejendomsskyld 730.000.Grundskyld 77.200. Areal 5,5 ha. Stuehuset er opført 1929, lade 1928. Gården bliver drevet med en pelsdyravl på 800 avlsmink. Pelsdyrfarmen er opført på de arealer, hvor den overpløjede gravhøj "Tidselhøj", tidligere var, nu sløjfet af Nationalmuseet.
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"I/S MØLLER LANDBRUG OG MINKFARM", Sennelsvej 24, Sennels, 7700 Thisted."HUNDAHLSBAKKE". LAND. VIGGO MØLLER, Sennelsvej 24, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985040, født d. 29.-8.- 1921, søn af Kristen Møller, gift med Else Grønkjær Andersen, født d. 12.-6.- 1930, datter af Niels Peter Andersen, Thisted.V.M. har været i Byrådet i Thisted Kommune siden 1978, formand for Thisteds offentlige markedshal i ca. 20 år og i repræsentantskabet for HL-Banken i Thisted.Gården har været en slægtsgård i ca. 200år. V.M. overtog den i 1946 fra faderen. Matr. nr. la. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 607.000. Areal 42 ha., derudover er 30 ha. i forpagtning. 2,5 ha. er plantage.Stuehuset er opført 1959, stald og lade ombygget i 1960'erne, 2 hangarer fra dengang der var flyveplads, tilbygninger gennem årene. Gården bliver drevet med en besætning på ca. 400 fedesvin, ialt ca. 1.000 grise om året. Salgsafgrøder er korn til fremavl. Der er 8 traktorer, 1 mejetærsker, gummiged og slamsuger.V.M. har været elev på Ollerup Gymnastikhøjskole og Lyngby Landbrugsskole.Hundahlsbakke drives som I/S sammen med "Nørre Knudsgård" i Sennels, "Skovlunde" i Sennels og ejendommen Knudsbjervej 19, Sennels, sammen med sønnerne Ivan og Sten Møller. I/S råder over en moderne maskinpark og matriel til ensilering, der beskæftiges 8 medhjælpere. På Hundahlsbakke har været offentlig flyveplads, den er nu kun til brug privat.

"NØRRE KNUDSGÅRD", Sennels Hede 1, Sennels, 7700 Thisted. Ejendommen blev overtaget i 1963 fra Petrus Overgaard. Matr. nr. 18a. Ejendomsskyld 5.500.000. Grundskyld 957.000. Areal 92 ha., deraf tilkøbt 25 ha. Ca. 20 ha. er skov.Stuehuset er ca. 250 år gammelt, bruges til ferieudlejning, driftsbygningerne er nybygget i løbet af 1960'erne. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 250 malkekøer og 350 ungkreaturer afracen SDM. Der findes gylletank, markvandingsanlæg og plansilo- til ensilage.
LANDM. STEN MØLLER, Knudsbjergvej 19, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985505, født d. 19.-3.-1954, søn af Viggo Møller, Sennels, gift med Gurli Edske, født d. 3.-4.-1952, datter af Jens Edske, Ønslev på Falster.G.E. er lærer på Thisted Handelsskole. Gården blev overtaget i 1980 fra Martin Kristensen og Ejner Bonnerup.Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 106.000. Areal 11 ha.Stuehuset er nyt og driftsbygninger ældre. Der findes 5 heste.S.M. har driftslederuddannelse fra Næsgård Landbrugsskole og har været på Ollerup Gymnastikhøjskole.
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"SKOVLUND". LANDM. IVAN MØLLER, Sennels Hede 30, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985021, født d. 27.-9.-1951, søn af Viggo Møller, Sennels, gift med Anne Kirstine Graversen, født d. 20.-5.-1953, datter af Thorvald Graversen, Højmark v. Ringkøbing.I.M. er formand for Nordthy Hallen og meget interesseret i frivillig idrætsarbejde.Gården blev overtaget d. 1.-10.-1975 fra Svend Jensen og Ejner Bonnerup.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 448.600. Areal 38 ha., deraf ca. 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1848 og moderniseret 1975, driftsbygningerne er ombygget og nybygget sidst i 1970'erne. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 120 søer samt en minkfarm på ca. 800 tæver.I.M. har driftslederuddannelse fra Næsgård Landbrugsskole, Canada. og har arbejdet ved landbrug i

LANDM. IVAN HAUGE, Sennelsvej 25, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985584, født d. 7.-7.-1951, søn af Ingemann Hauge, Vester Gimsing v. Struer, gift med Irma Pedersen, født d. 17.-2.-1954, datter af Erik Pedersen, Nors.I.P. er sygeplejerske. I.H. er ved Stiholt i Thisted. Han overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Lars Peter Bunk.Matr. nr. Ik m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 285.000. Areal 21 ha.Stuehuset er opført 1937, stald og lade1900. Salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"DAHLGÅRD". GDR. ERIK NIELSEN, Sennelsvej 37, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985044, født d. 20.-11.-1943, søn af Thomas Nielsen, Brøndumgård, gift med Ellen Kristine Sørensen, født d. 1.-6.- 1945, datter af Alfred K.J. Sørensen, Fjerritslev.E.K.S. er dagplejemor. E.N. er i bestyrelsen for Venstre. Gården har været en slægtsgård siden 1787, E.K.S. er 5. generation. E.N. overtog gården d. 1.-8.- 1969 fra svigerfaderen.Matr. nr. 20a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 230.000. Areal 17,2 ha., deraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1914 og om bygget 1974, stald opført 1964 og lade 1974. Gården bliver drevet med en svinebesætning på ca. 300 fedesvin om året. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.E.N. har part i Knudbjerg Plantage på ca. 4 ha.
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"HUNDAHLSGÅRD". GDR. TAGE FRØ- KJÆR THOMSEN, Sennelsvej 49, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985033, født d. 14.-5.-1928, søn af Anders Frøkjær Thomsen.T.F.T. overtog gården d. 1.-4.-1959 fra faderen.Matr. nr. 19a m. fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 211.900. Areal 14,5 ha., derudover er 2 ha. i forpagtning. 2 ha. er skov.Stuehuset er opført 1983, lade 1939,stald 1951 og ombygget 1965. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 11 køer, 24 ungkreaturer af racen SDM samt 50 fedesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, silo til korn og silo til ensilage. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

"KORSGÅRD". GDR. KNUD ERIK PEDERSEN, Sennelsvej 127, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985043, født d. 18.-3.- 1960, søn af Alfred Pedersen.Gården har været i slægtens eje siden 1633. K.P. overtog den d. 1.-12.-1983 fra faderen.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 547.800. Areal 52,5 ha., deraf tilkøbt 12 ha. Derudover er 6 ha. i forpagtning. 5 ha. er skov.Stuehuset er opført 1914, stald og lade 1964. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 49 køer og 50 kvier til opdræt af racen SDM, samt 250 fedesvin. Salgsafgrøder er ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, plansilo til korn og part i Sennels Vindmøllelaug. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"BAUN". POSTBUD LARS KORSBÆK, Sennelsvej 129, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985275, født d. 1.-6.-1960, søn af Jens Korsbæk, V. Thorup, bor sammen med Hanne Bach Thomsen, født d. 23.-12.-1960, datter af Harald Dahl Thomsen, Østerild.H.B.T. er børnehavepædagog. L.K. overtog gården d. 1.-10.-1985 fra Grethe Sigshøj Højland.Matr. nr. 6c. Ejendomsskyld 480.000. Grundskyld 113.300. Areal 7,1 ha.Bygningerne er bygget i 1902 og stuehuset L.K. har part i Sennels Plantage. moderniseret 1986.
LANDM. JAKOB FISKER, Sennelsvej 135, Hov, 7700 Thisted, tlf. 07-985303, født d. 11.-6.-1928, søn af Kristian Fisker, Nors, gift med Vera Sørensen, født d. 30.-9.-1935, datter af Harald Sørensen, Hillerslev.J.F. har været i bestyrelsen for Hillerslev Mejeri, Hov og Skovsted enge, Menighedsrådet og Sennels Borgerforening. Han overtog gården d. 1.-12.-1954 fra Knud Pedersen.
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Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 188.900. Areal 15,3 ha., deraf tilkøbt 9,3 ha. 3 ha. er eng. Bygningerne er ca. 125 år gamle og gennem årene restaureret, sidst i 1978, nyt maskinhus opført 1973. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 16 køer + opdræt, ialt 40 stk. af racen SDM. Der findes 2 traktorer. 3orden drives med hjælp fra maskinstation.J.F. var i 5 år fra 1954 mælkekusk fra Hillerslev Mejeri med hestevogn.

over er 14 ha. i forpagtning. 1 ha. er skov og

"STRØMGÅRDEN" LANDM. KAJ STRØM- GAARD JENSEN, Sennelsvej 145, Hov, 7700 Thisted, tlf. 07-985219, født d. 2.-2.-1938, søn af Jens Smed Jensen, gift med Maja Dorte Zoega Olesen, født d. 8.-3.-1944, datter af Hjalmar Olesen, Jels.M.O. er hjemmehjælper.Gården har været en slægtsgård siden 1857, K.S.J. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-8.-1965 fra Marie Strøm- gaard Jensen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 206.200. Areal 19 ha., derud- 3 ha. er eng.Bygningerne er opført 1857, stald og lade 1968 og nyt stuehus 1973. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 16 køer og 30 ungdyr af racen SDM samt 10 grisesøer og 90 små- grise. Der findes 2 traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"NØRGÅRD". GDR. EVALD HOVE 0- STERGAARD, Sennelsvej 147, Hov, 7700 Thisted, tlf. 07-985248, født d. 9.-8.- 1927, søn af Peder Christian Østergaard, gift med Lis Helga Jensen, født d. 4.-1.- 1930, datter af Victor Carl August Jensen, København.Gården har været i slægtens eje siden 1911. E.H.Ø. overtog den d. 1.-11.-1951 fra faderen.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 469.800. Areal 41,3 ha., deraf er 1/2 ha. med juletræer og 2 ha. med vedvarende græs.Stuehuset er opført 1909 og ombygget 1970, stald ombygget 1954, roehus opført 1956, lade ombygget 1960, garage opført 1964 og maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 16 søer og ca. 300 fedesvin pr. år samt 6 Charolais køer og 5 stk. opdræt. Salgsafgrøder er ærter, raps, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til korn og halmfyringsanlæg samt automatisk fodrindsanlæg til svin og mekanisk udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.I 1954 udtørring af Lønnerup Fjord, ejendommen fik udtørret 10 ha. og derefter drænet til godt brugsjord.
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"SLOTH". LANDM. EGON PEDERSEN, Sennelsvej 149, Hov, 7700 Thisted, tlf. 07-985217, født d. 17.-4.-1936, søn af Niels Pedersen, V. Nebel v. Kolding, gift med Marie Møller Nielsen, født d. 10.-4.- 1941, datter af Jens Møller Nielsen, Skovsted.E.P. overtog gården d. 1.-6.-1962 fra Martin Roesen.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 910.000.Grundskyld 222.700. Areal 20,5 ha.Stuehuset er opført 1934 og ombygget i 1978, stald og lade opført 1927, nyt maskinhus 1975 og stald ombygget 1986/87. Gården bliver drevet med opdræt af rideheste. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 1 traktor og plansilo til korn. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.I 1954/55 afvandedes Lønnerup Fjord, hvorved ejendommen fik ca. 10 ha. god landbrugsjord. E.B. har været på St. Redstrup Husmandsskole i 1959/60. M.M.N. har været på Lægård Ungdomsskole i 1957.

GDR. ORLA MØLLER, Sennelsvej 150, Hov, 7700 Thisted, tlf. 07-985163, født d. 5.-9.-1943, søn af Martin Møller, Fårtoft, gift med Kirsten Sørensen, født d. 17.-6.- 1945, datter af Helge Sørensen, Tølløse. O.M. overtog gården d. 1.-10.-1972 fra Ernst Madsen Jensen.Matr. nr. 2c. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 222.800. Areal 16,8 ha., heraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1926 og ombygget 1975, stald opført 1926 og lade 1975.Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 34 køer og ca. 50 ungkreaturer af racen SDM. Der findes 2 traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"SØNDERGÅRD". LANDM. ARNE SEKKELUND, Sennelsvej 156, Hov, 7700 Thisted, tlf. 07- 985463, født d. 31.-5.-1935, søn af Niels Sekkelund, Skinnerup, gift med Gudrun Schmidt, født d. 29.-5.-1943, datter af Johannes Schmidt, Lihme.G.S. er sygeplejerske. A.S. overtog gården d. 1.-8.-1978 fra Karl Andersen.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 239.000. Areal 29 ha., deraf tilkøbt 9 ha. 3 ha. er eng.Alle bygninger er genopbygget 1905 efter brand, stuehuset er restaureret 1983, gi. stald ombygget 1979 og ny svinestald opført 1979. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 90 grisesøer, der sælges ca. 1.800 smågrise om året. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor og trådsilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"BJERGGÅRD". GDR. POUL ERIK MAD- SEN, Sennelsvej 160, Hov, 7700 Thisted, tlf. 07-985252, født d. 4.-7.-1942, søn af Martin Holger Madsen, gift med Else Kirk Jensen, født d. 4.-1 1.-1943, datter af Kristian Jensen, Vesløs Huse.E.K.J. er sygehjælper på Fjordglimt i Sennels. P.E.M. er taxavognmand i Thisted. Han overtog gården d. 1.-4.-1965 fra faderen.Matr. nr. 7a m. fl.
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Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 344.800. Areal 29,3 ha., deraf 8 ha. eng.Stuehuset er ombygget 1975, gi. stald og lade opført ca. 1925 og svinestald 1961. Jorden er udlejet.
LANDM. ANTON FOGH JENSEN, Silstrup- vej 15, Silstrup, 7700 Thisted, tlf. 07- 920892, født d. 10.-1.-1921, søn af Jens Kristian Jensen, Vigsø, gift med Magda Johanne Larsen, født d. 19.-12.-1921, datter af Poul Chr. Larsen, Tingstrup.A.F.J. overtog gården d. 9.-1.-1948 fra Karl Sjælland, Sjørring.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 93.000. Areal 6,8 ha., heraf tilkøbt 2 ha.Stuehuset er opført 1910 og restaureret 1975, stald og lade opført 1956 og garage 1977. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 8 årssøer, der leveres ca. 150 slagtesvin pr. år. Planteavlen består af korn. Der findes 1 traktor og plansilo til korn.

GDR. HENRY CHRISTENSEN, Skadholm- vej 3, 7752 Snedsted, tlf. 07-934270, født d. 15.-12.-1930, søn af Laurits Christensen, gift med Margrethe Elisabeth Sørensen, født d. 2.-3.-1937, datter af Mathi- nus Sørensen, Snedsted.H.C. har været medlem af bestyrelsen for Thisted-Fjerritslev Andels Svineslagteri siden 1972, formand for Snedsted Brugsforening, i kredsbestyrelsen for Nordthy Husmandskreds samt i amtsbestyrelsen i det gamle Thisted Amt. Han overtog gården d. 11.-6.-1957 fra faderen, der havde overtaget den i 1947. Matr. nr. 22a m. fl.Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 326.100. Areal 24 ha., heraf tilkøbt 11 ha. 2 ha. er eng. Stuehuset er opført 1965, stald 1935, moderniseret og ombygget 1972, lade ombygget 1976, svinehus opført 1976, kostald ombygget til sostald 1979. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 35 årssøer, der produceres ca. 680 slagtesvin pr. år, derudover er der 3 am- mekøer. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og foderblandeanlæg til fedesvinene.
"KJÆRGÅRD". GDR. ANDERS KNUDSEN PEDERSEN, Skadholmvej 5, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07-934271, født d. 20.-12.-1920, søn af Peder Knudsen Pedersen, gift med Magda Elisabeth Saug- bjerg, født d. 23.-1.-1932, datter af Svend Saugbjerg.Gården har været i slægtens eje siden ca. 1800, A.K.P. er 6. generation. Han overtog den i 1963 fra forældrene.Matr. nr. Im m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 419.600.Areal 33,3ha., heraf 10 ha. eng. Gården bliver drevet med en besætning af kvæg, grisesøer og fedesvin. Der findes plantørreri til korn.
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MINKFARMER OLE OLSEN, Skadholmvej 13, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934724, født d. 8.-10.-1954, søn af Johannes Guldhammer Olsen, bor sammen med gdr. Sonja Sørensen, født d. 20.-1.- 1955, datter af Herluf Sørensen, Hillers- lev.Gården blev overtaget den d. 1.-5.-1977 fra Thorvald M. Jensen, Snedsted. Areal 7,1 ha., deraf 4 ha. mose.Stuehuset er opført 1938 og restaureret 1980 og 1985, de gamle bygninger blæste ned i 1984 og der opførtes ny lade 1985. Der er opført 2 stk. 6-rækkers lukket minkhaller i perioden 1979-1985. Gården bliver drevet med en minkavl på 380 minktæver og 1.500 hvalpe. Der findes minkfodermaskine.

LANDM. KRISTOFFER VESTERGAARD, Skinnerup Skråvej 12, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-923908, født d. 18.-11.- 1918, søn af Peter Vestergaard, Stagstrup, gift med Inger Bach, født d. 20.-6.- 1915, datter af Anton Bach, Skovsted.K.V. overtog gården d. 16.-3.-1964 fra Kaj Kristensen, Thorsted.Matr. nr. 5f m.fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 80.600. Areal 5 ha.Stuehuset er opført 1906, stald og lade 1906, ny lade 1950 og udhusene er udvidet flere gange. Gården bliver drevet med en fåreavl på 50 får og en biavl på 30 bistader. Der er lejet 10 ha. i Klit Møller til får og bier. K.V. har part i en vindmølle i Kjelstrup.
LANDM. KRISTIAN BROGAARD, Skinnerup Skråvej 13, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981569, født d. 28.-2.-1924, søn af Anders Brogaard, Tilsted, gift med Elly Larsen, født d. 7.-10.-1925, datter af Jens Peter Larsen, Skinnerup.K.B. overtog gården d. 7.-9.-1946 fra Peder Kristian Jensen, Hillerslev.Matr. nr. 5g m. fl. Areal 9 ha., deraf tilkøbt 2 ha. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1930, stald og lade 1930. Gården bliver drevet med salgsafgrøder bestående af raps, hvede og byg.Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn.

"BECHSGÅRD". LANDM. JØRGEN JACOBSEN, Skinnerup Skråvej 19, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981531, født d. 15.-10.-1939, søn af Marius Jacobsen, Silstrup, gift med Rigmor Overgaard, født d. 22.-12.-1937, datter af Villy O- vergaard, Hillerslev.R.O. er hjemmehjælper ved Thisted Kommune. J.J. er assurandør ved Alm. Brand samt opkøber af kvæg til eksport til udlandet. Han over
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tog gärden d. 1.-11.-1962 fra svigerfaderen.Bechsgård. Matr. nr. 3d m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 286.200. Areal 23 ha., derudover er tilforpagtet 15 ha. 8 ha. er eng.Stuehuset er opført 1911 og restaureret 1973, samtlige udhuse er opført 1928 med tilbygning af lade 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 stk. fedekvæg af blandet race. Salgsafgrøderne er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, køresilo til ensilage og halmfyringsanlæg.
GDR. AAGE KJÆR, Skinnerup Skråvej 21, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981408, født d. 13.-4.-1933, søn af Martin Kjær, Hillerslev.AA.K. overtog gården d. 11.-5.-1969 fra faderen, der havde overtaget den i 1928.Matr. nr. 41. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 173.000. Areal 13,9 ha., deraf 3,5 ha. eng. Stuehuset er opført 1912, stald 1912 og tilbygget 1965, lade tilbygget 1962 og maskinhus opført 1977. Gården bliver drevet med opfedning af fedesvin. Der købes torvegrise og der opfedes ca. 400 årligt. Salgsafgrøder er raps, byg og hvede. Der findes 1 traktor, silotørring m. kold luft til korn.
"ENGGÅRD". GDR. SVEND JENSEN, Skovsted Mark 1, Skovsted, 7700 Thisted, tlf. 07-985242, født d. 8.-7.-1911, søn af Jens Christian Jensen, Skovsted, gift med Klara Kristensen, født d. 4.-7.-1922, datter af Marius Kristensen, Kjelstrup.S.J. overtog gården i september 1945 fra Kresten Frederik Kristensen, Skovsted.Matr. nr. 4f m.fl. Ejendomsskyld 710.000. Grundskyld 185.500. Areal 12,5 ha., heraf 2,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1866, stald 1866, tilbygget og udvidet 1951, lade opført 1951. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af ærter, raps, byg og hvede. Derdrives med hjælp fra maskinstation.findesi traktor og plantørring til korn. Jorden

1980, stald opført 1928, ny stald 1968, roehus og

HUSM. ROBERT KRISTENSEN, Skovsted Mark 5, 7700 Thisted, tlf. 07-985296, født d. 15.-8.-1932, søn af Ejnar Kristensen, Østerild.R.K. overtog gården d. 1.-8.-1958 fra Lars Lynge, Skovsted.Matr. nr. 4b m. fl. Ejendomsskyld 1.130.000. Grundskyld 226.300. Areal 16,5 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. i 1977.Stuehuset er opført 1858 og restaureret lade 1976. Gården bliver drevet med enkvægbesætning på 19 årskøer, 5 kalvekvier, 6 tyrekalve og 12 kviekalve af racen Jersey samt 4 grisesøer. Der findes 2 traktorer og plantørring til korn.
"DØSGÅRD". HAVNEARBEJDER BØRGE THOMSEN, Skovsted Mark 7, 7700 Thisted, tlf. 07-985580, født d. 19.-6.-1939, søn af Marinus Thomsen, Skjoldborg, gift med Birthe Jensen, født d. 23.-8.-1943, datter af Odin Jensen, Ålborg.B.J. er ansat på Espersens Fiskeindustri i Hanstholm. B.T. er havnearbejder i Hanstholm. Han overtog gården i maj 1986 fra Aksel Kielsgaard, Thisted.Matr. nr. 22b m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Areal 1 ha. Jorden er udstykket i 1986, gården er ikke omvurderet, efter at jorden er frasolgt. Derudover er 4 ha. eng i forpagtning.
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Stuehuset er opført 1927 og gennemre- staureret 1986, stald og lade opført 1916 og ny stald 1987. Gården bliver drevet med en avl af angorakaniner, der er ca. 200 avlskaniner samt 6 heste, 3 får, 1 kalvekvie, 1 tyrekalv, 100 høns og 20 gæs. Der findes 1 traktor og ajlebeholder. Gården er opkaldt efter en gammel fredet høj ved navn Døshøj, fra højen er der udsigt over hele Hillerslev og Nord- Thisted.

"OVERGÅRD". GDR. ALFRED OVER- GAARD ANDERSEN, Skovstedvej 20, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981427, født d. 6.-2.-1926, søn af Anders Over- gaard Andersen, Hillerslev, gift med Ellen Rægaard, født d. 3.-11.-1932, datter af Anders Rægaard, Hillerslev.Gården har været i slægtens eje siden 1880, A.O.A. er 3. generation. Han overtog den d. 25.-1.-1961 fra faderen. Matr. nr. 12i m. fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 193.100. Areal 14,1 ha., deraf 3 ha. eng. Stuehuset er opført 1870, stald 1870 og tilbygget flere gange, sidst i 1976, lade opført 1870 og gennemrestaureret senere, desuden findes maskinhus. Der findes en mindre oltidssamling på gården. Salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der findes 1 traktor og kold luft plansilo til korn.
"SKOVSTED". GDR. ASKOV STENTOFT, Skovstedvej 23, Skovsted, 7700 Thisted, tlf. 07-985392, født d. 5.-7.-1950, søn af Aksel Stentoft, Thisted, gift med Vibeke Nielsen, født d. 28.-7.-1952, datter af Svend Nielsen, Thisted.A.S. er i bestyrelsen for Hillerslev Grovvareselskab. Han er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1892. Han overtog den d. 1.-2.-1978 frafaderen. Matr. nr. 1c m. fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 262.500. Areal 30 ha., deraf tilkøbt 16 ha. Derudover er 30 ha. i forpagtning. 1 ha. er med juletræer.Stuehuset er opført 1939 og restaureret 1981 og 1986, stald opført 1939, svinestald 1963, 1969 og 1972, lade, maskinhus og svinestald opført 1979, laden brændte 1983 og blev genopbygget igen i 1983. Gården bliver drevet med en opformeringsbesætning på 230 årssøer med salg af smågrise, fedesvin og sopolte samt 2 Limousinekøer. Salgsafgrøder er raps, ærter og græsfrø. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 fodermester og 1 medhjælper. I juni 1982 købtes ejendommen Kjelstrupvej 57 på 8 ha. Ejendomsskyld 320.000. Grundskyld 84.300.

GDR. KRISTIAN FOGED OVERGAARD, Skovstedvej 26, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07-981472, født d. 17.-3.-1922, søn af Jens Overgaard, Østerild, gift med Else Thousgaard, født d. 4.-5.-1932, datter af Søren Thousgaard, Hillerslev.K.F.O. har været i mejeribestyrelsen, i bestyrelsen for Grovvareselskabet, formand for Skolenævnet på 4. periode,
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Nordthy Strømforsyning i 25 år, formandfor Thisted Elværk, medlem af Nordkraft i Ålborg de sidste 12 år, samt i landvindingslauget "Tagmarken", hvor der blev foretaget landvinding, jordfordeling og dræning. Han overtog gården d. 1.-3.-1947 fra faderen.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 352.900. Areal 46 ha., deraf tilkøbt 31 ha. 16 ha. er eng.Stuehuset er opført 1955, stald 1959 og tilbygget svinestald 1969, maskinhus opført 1976 og halmfyr 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 18 årskøer + opdræt af racen SDM samt ca. 700 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo og portionstørreri til korn, køresilo til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper.
"BAKKEGÅRD". GDR. SVEND BOESEN BONNERUP, Skovstedvej 32, Skovsted, 7700 Thisted, tlf. 07-985203, født d. 1.-3.-1944, søn af Peter Boesen Bonne- rup, Nors, gift med Maja Krogsgaard Nielsen, født d. 12.-5.-1948, datter af Harald Nielsen, Hørdum.S.B.B. overtog gården d. 1.-11.-1966 fra faderen, der havde overtaget den i 1933. Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 545.000.Areal 38,6 ha., deraf tilkøbt 17 ha. 15 ha. er eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1936, stald 1963, stald 1975, maskinhus og silo 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer, 18 kalvekvier, 20 småkvier og 18 stk. fedetyre af racen SDM. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri til korn, køresilo til ensilage og halmfyr.

GDR. ROALD NIELSEN, Skradekær 15, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07-995109, født d. 14.-5.-1942, søn af Kjærgaard Nielsen, Ballerum, gift med Tove Stenbryggen, født d. 24.-3.-1942, datter af Kristian Stenbryggen, Thisted.T.S. er hjemmesygeplejerske.Gården har været i slægtens eje siden 1890'erne, R.N. er 3. generation, han o- vertog den d. 1.-3.-1964 fra faderen. Matr. nr. 9b m. fl.Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 215.000. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover er 35 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1912, restaureret og udvidet 1973 og 1976, stald opført 1912, om- og tilbygget 1965 og 1976, gi. lade opført 1924, svinehus og maskinhus 1970 og foderlade 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 årskøer, 14 kalvekvier og 28 småkvier af racen SDM, de fleste tyrekalve sælges som små. Desuden er der 10 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og køresilo til ensilage.
PELSDYRAVLER PREBEN LYKKE MADSEN, Skradekær 19, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07- 995248, født d. 30.-10.-1961, søn af Kaj Lykke Madsen, Ræhr, bor sammen med Jette Sønderskov Møller, født d. 23.-3.-1963, datter af Jørgen Møller, Hjardemål.J.S.M. er fabriksarbejder. P.L.M. overtog gården d. 1.-10.-1984 fra Bitten Sjøgren, Gøttrup. Matr. nr. 8k m. fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 57.400. Areal 11 ha. og derudover er 12 ha. i forpagtning. 2 ha. er eng.
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Stuehuset er opført ca. 1900, stald og lade 1985, endvidere er der 2 stk. 6-rækkers minkhaller og 3 stk. 2-rækkers. Gården bliver drevet med en kødkvægsbesætning på 16 ammekøer, samt en minkavlsbesætning på 400 minktæver og 80 rævetæver. Der findes 1 traktor og gylletank samt fodermaskine til mink.
"KRÆPØT". LANDM. SIMON PETER LARSEN, Skradekær 23, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07-995040, født d. 16.-11.- 1908, søn af dens Kristian Larsen, 0. Rosholm ved Vigsø, gift med Klara Martine Krogh, født d. 1.-5.-1909, datter af Kristian Nielsen Krogh, Kløv Kær.S.P.L. overtog gården i 1932 fra Anders Kristian Nielsen, Thisted.Matr. nr. 15g m. fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 124.300. Areal 36 ha., deraf tilkøbt 28 ha. 1,8 ha. er skov.Stuehuset er opført 1972, stald og lade 1956. Jorden er udlagt i græs. Der findes 1 traktor.

"NÆSTRUPGÅRD". GDR. PETER DAL- GAARD PEDERSEN, Skråvej 3, Næstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-971234, født d. 8.-2.-1939, søn af Nicolaj Pedersen, Næstrup.P.D.P. hjælper til på nabogården "Toftegård". Han overtog gården efter Henning Østergaard, Brund.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 290.400. Areal 21 ha., deraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1877, stald 1966 og lade 1986. Salgsafgrøder er raps og korn. Der findes 1 traktor, portionstørreri til korn og silo til korn.
LANDM. KARL FREDERIK OTZEN SKIBSTED, Skyumvej 70, Vildsund, 7700 Thisted, tlf. 07- 931403, født d. 7.-11.-1901, søn af Jens Kristian Skibsted, gift med Johanne Gravesen, født d. 8.-3.-1914, datter af Jens Gravesen.K.F.O.S. byggede gården i 1934.Matr. nr. 11b m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 189.200. Areal 15 ha.Bygningerne er opført 1934. Gården bliver drevet med korn. Der findes 1 traktor og silo til ensilage.
SOCIALPÆDAGOG NINA NIELSEN og LÆRER TORBEN NIELSEN, Skyumvej 75, Gærup, 7752 Snedsted. T.N. er født d. 22.-8.-1956, søn af Knud Viggo Nielsen, gift med N.N., født d. 29.-5.-1959, datter af Sigrid Overgaard Nielsen, Snedsted.T.N. er folkeskolelærer. N.N. er amts/kommunal hjemmevejleder.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 525.000. Grundskyld 40.000. Areal 1 ha.Stuehuset er opført 1953, stald ca. 200 år gammel. Landbruget er nedlagt.
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"HØJGÅRD". GDR. HERLUF BAK, Sky- umvej 78, Gærup, 7752 Snedsted, tlf. 07- 931207, født d. 12.-4.-1945, søn af Chr. Bak, Gærup, gift med Tove Skovlund Andersen, født d. 20.-3.-1947, datter af Niels Skovlund Andersen, Bjertrup.H.B. overtog gården i 1967 fra faderen, der havde overtaget den i 1937.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 432.000. Areal 31 ha.Stuehuset er opført 1950, lade ca. 1911, kostald 1960, maskinhus 1974 og ny lade 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 22 årskøer og 50 ungkreaturer af racen RDM samt 15 søer og ca. 200 fedesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn og automatisk udmugnings rørsystem med trykstempel.

LANDM. AKSEL KRISTENSEN, Skyumvej 83, Vildsund, 7752 Snedsted, tlf. 07- 931225, født d. 28.-10.-1940, søn af Poul Kristensen.A.K. overtog gården i 1963 fra faderen, der havde overtaget den i 1933.Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 408.700. Areal 30 ha.Stuehuset er opført 1912, stald 1965, lade 1980 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning af racen SDM samt grise. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg og silo til korn.
ELEKTROMEKANIKER BØRGE MUNCH LARSEN, Skyumbjergvej 1, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936891, født d. 9.-8.-1961, søn af gdr. Aksel Munch Larsen, Tømmerby, gift med Susanne Pedersen, født d. 13.-4.-1966, datter af Ove Pedersen, Liid Strand.S.P. er ansat som montrice på Oticon i Thisted. B.M.L. læser på teknisk skole i Struer. Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra gdr. Frode Nielsen.Matr. nr. 9b Harring By. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 111.400. Areal 7,6 ha.Stuehuset er opført 1911 og moderniseret senere, stald og lade opført 1911 og tilbygget 1967. Gården bliver drevet med en planteproduktion bestående af vårbyg, ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor.
"SKÅRUPGÅRD". GDR. NIELS KRISTIAN NIELSEN, Skårupgårdsvej 7, V. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977175, født d.26.-8.-1928, søn af Jens Madsen Nielsen, V. Vandet, gift med Marie Vilsbøll, født d. 10.-3.-1927, datter af gdr. Jeppe Vilsbøll, V. Vandet.N.K.N. er medlem af regionsbestyrelsen for Mejeriselskabet Danmark, samt formand for Venstre Vælgerforeningen i Skinnerup-Vandet kredsen. Han overtog gården d. 1.-1.-1953 fra faderen, der havde købt den i 1933.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 801.000. Areal 77 ha., derudover er 15 ha. i forpagtning. 1 ha. er skov.
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Skårupgårds stuehus er opført 1892 og moderniseret gennem årene, lade opført 1790, lade 1920, stald 1956, maskinhus 1974, spaltestald og svinestald 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 90 malkekøer og 160 stk. opdræt af racen SDM samt ca. 500 fedesvin. Planteavlen består af korn, græs og roer. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, vandingsmaskine, plansilo til korn og køresilo til ensilage. Der er ansat 2 medhjælpere.
"SKÅRUPGÅRD". KRISTEN BLACK POULSEN, Skårupvej 1, Skårup, 7700 Thisted, tlf. 07-971139, født d. 25.-3.-1934, søn af Anker Poulsen, Malle, gift med Johanne Kusk, født d. 23.-11.-1934, datter af Johannes Kusk Kristensen, Skårup. Gården har været i slægtens eje siden 1926, J.K. er 3. generation. K.B.P. overtog gården d. 20.-5.-1966 fra svigerfaderen.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 354.200. Areal 28ha. Oprindelige bygninger nedbrændte i 1898, hvorefter nuværende bygninger er opført, stuehus delvis ombygget 1944, stald ombygget 1958 og lade udvidet 1934. Gården bliver drevet med et svinehold på ca. 80 fedesvin. Planteavlen består af en kornproduktion i byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørreri, portionstørreri til korn og plansilo til korn. Gårdens navn kan efter foreløbige oplysninger føres tilbage til 1406, hvor den er nævnt som Hovedgård i Skårup.

"SØNDERGÅRD". GDR. MADS CHR. M. NIELSEN, Skårupvej 2, Skårup, 7700 Thisted, tlf. 07-971368, født d. 22.-9.-1948, søn af Albert E. Nielsen, Skårup, gift med Britta Spanggaard, født d. 17.-4.- 1955, datter af Chr. Spanggaard, Øster- ild.B.S. er deltidsansat ved Licentia Møbler i Nors. M.N. er tillidsrepræsentant i Mejeriselskabet Danmark, Sjørring afdeling. Han overtog gården i 1974 fra faderen, der havde overtaget den i 1950.Matr. nr. 1 i m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 185'.000. Areal 16,9 ha., derudover er 20 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1934 og gennemrestaureret 1980, kostald opført 1966, udvidet og ombygget 1977/78, lade og maskinhus opført 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 malkekøer + 75 stk. ungkvæg af racen SDM. Planteavlen består af byg, ærter, roer, græs, raps og vedvarende græs. Der findes 2 traktorer, trådsilo til korn, 2 indendørs siloer til ensilage og 1 udendørs silo til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper på halv tid. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDM. KRISTIAN FLADELAND FUTTRUP, Skårupvej 4, Skårup, 7700 Thisted,tlf. 07-971199, født d. 12.-3.-1926, søn af Jens Christensen Futtrup, Fredsø, gift med Ragnhild Elisabeth Bjerregaard, født d. 17.-2.-1925, datter af Kresten Dam Bjerregaard, Glomstrup Mark.K.F.F. er tankvognchauffør ved Sjørring Mejeri. Han har været formand for den lokale Venstre Vælgerforening i 7-8 år og aktiv gennem 35 år i Hjemmeværnet som befalingsmand. Han overtog gården i 1959 fra Poul Bjerregaard Jensen, Vils.
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Matr. nr. Ib Skårup. Ejendomssksyld 1.050.000. Grundskyld 194.600. Areal 17,7 ha.Stuehuset er opført 1970, oprindelige bygninger opført 1875 og 1912, alle avlsbygningerne er renoveret ca. 1950, nyt maskinhus opført 1963. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af byg, hvede, raps, ærter og græs. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørreri og portionstørreri til korn samt plansilo til korn.

"NYGÅRD". GDR. KRESTEN SKÅRUP, Skårupvej 5, 7700 Thisted, tlf. 07-974139 født d. 7.-10.-1957, søn af Svend Skaa- rup, Thorsted, gift med Karen Marie Høj- gaard, født d. 26.-5.-1958, datter af Jens Dalby Højgaard.K.M.H. er uddannet lægesekretær og ansat ved Lægehuset i Hundborg. K.S. overtog gården d. 25.-2.-1981 fra Folmer J. Rysgaard, Hundborg.Matr. nr. 3a, Skårup. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 313.700. Areal 26ha. Stuehuset er opført 1923 og renoveret 1977, avlsbygninger er opført 1924, kostald udvidet og ombygget 1964, svinestald og udhus ombygget til fedekvægstald 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 50 fedekalve samt 200 fedesvin. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 slamsuger, kanalgylletank, plantørreri og portionstørreri, plansilo til korn, halmfyringsanlæg og foderblander.Familien Skårup har i flere generationer været knyttet stærkt til Frimenigheden og Friskolen i Thorsted.
GDR. JENS THEODOR JEPSEN, Skårupvej 9, 7700 Thisted, tlf. 07-974087, født d. 5.-7.-1918, søn af Niels Rysgaard Jepsen, gift med Helga Dueholm, født d. 8.-5.-1923, datter af Niels Dueholm, 0. Vandet.Gården har været i familiens eje siden 1855, J.T.J. er 4. generation. Han overtog den i oktober 1943 fra faderen.Matr. nr. 5a, Skårup By, Sjørring.Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 402.200. Areal 43,7 ha.Bygningerne er opført ca. 1855, ombygning af stald og lade ca. 1915, ny stald og svinestald opført 1952, alle udbygninger nedbrændte 1955, derefter nyopført lade, kostald og svinestald samme år. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af korn, raps, ærter og med 8 ha. skov. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri til korn, plansilo til korn og silo til ensilage.
LANDM. SIGFRED LYHNE JENSEN, Smed Søes Vej 7, 7700 Thisted, tlf. 07-977109, født d. 21.-2.-1924, søn af Iver Lyhne Jensen, 0. Vandet, gift med Marie Anine Odgaard, født d. 6.-1 1.-1927, datter af Peter Odgaard, Sårup.S.L.J. er tidligere bestyrelsesmedlem i V. Vandet Brugsforening, formand for Vandet Klitmøller Husmandsforening, nu Nordthy Husmandskreds.
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Gården har været i slægtens eje i 4 generationer. S.J. overtog den i 1949 fra broderen, Frederik Lynhe Jensen.Matr. nr. 2b 0. Vandet m. fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 104.800. Areal 15,5 ha., heraf 4 ha. skov og 4,5 ha. hede.Bygningerne er opført ca. 1845, stald og lade renoveret 1924, ny lade opført 1954 og stuehus 1970. Der er bortforpagte! ca. 7 ha. til kornproduktion. 10.000 kvadratmeter er overtaget af sønnen Kaj Lyhne Jensen til minkfarm. Der findes 1 traktor, silo til ensilage, minkfarm med miljøanlæg, fodersilo, der er planlagt byggeri til pelseri i 1987.

SPECIALARBEJDER KNUD ERIK KRISTENSEN, Snedstedvej 63, Sundby, 7752 Snedsted, tlf. 07-931603, født d. 31.-1.- 1949, søn af Gunnar Kristensen, gift med Lene Bangsgaard Gade, født d. 27.-12.- 1953, datter af Oskar Andersen Gade, Nors.K.E.K. er ansat ved Thisted Kommune. Han overtog gården i 1982 fra Svend Aage Nielsen, Skjoldborg Hede.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 600.000.Grundskyld 87.100. Areal 7,1 ha.Stuehuset er opført 1898, stald 1954, lade 1965 og maskinhus 1981. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og silo til korn.
"SVALGÄRD". GDR. JENS CHRISTENKRABBE, Snedstedvej 99, Snedsted, tlf. 07-93431 1, født d. 7.-6.-1947, søn af Martin Krabbe, Bedsted, gift med Else Marie Vestergaard Jensen, født d. 25.-6.- 1945, datter af Georg Jensen, Snedsted. J.C.K. overtog gården i 1971 fra Henrik Schultz, Sundby.Matr. nr. 8 m. fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 396.300. Areal 30 ha., derudover er ca. 30 ha. i forpagt- nipg. Stuehuset er opført 1975, lade 1930, stald til køer og ungdyr 1966, maskinhus 1973, gyllebeholder og roe- og ensilagehus 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 76 årskøer, 45 fedetyre og 84 kvier af racen SDM samt 2 heste. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, fodersilo, 4 køresiloer til ensilage og staldvarme. Der er ansat 2 medhjælpere.

GDR. TAGE ESPERSEN, Snedstedvej 102, Biersted, 7752 Snedsted, tlf. 07-931429, født d. 21.-12.-1947, søn af Poul Espersen, Sundby, gift med Susanne Kock, født d. 6.-11.-1944, datter af Niels Ebbe Kock, Tåstrup.T.E. overtog gården i 1971 fra Niels Olsen, Skjoldborg.Matr. nr. 2p iji. fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 480.000. Areal 39 ha., deraf tilkøbt 24 ha.
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Stuehuset er opført 1939 og ombygget 1977, lade opført 1930, goldostald 1960, maskinhus 1962, slagtesvinestald 1975 og farestald 1980. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 80 årssøer, der leveres 1.300-1.400 slagtesvin årligt, resten sælges som torvegrise. Planteavlen består af ærter, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, 3 fodersiloer og gastæt silo.
GDR. VILLE HARKJÆR BREDAHL, Sned-stedvej 144, Snedsted, tlf. 07-934634, født d. 29.-8.-1922, søn af Peter Skårup Bredahl, Årup.Gården har været i slægtens eje siden 1880, V.H.B. er 3. generation. Han overtog den i 1960 fra Mogens Harkjær, Snedsted.Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 129.700. Areal 8 ha., derudover er 12,7 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1976, øster hus ca. 1850, staklade 1935, stald m. lade ovenpå 1966 og maskinhus 1984. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 18 årssøer og ca. 475 slagtesvin pr. år. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 5 siloer til korn. Der er fremmed arbejdskraft på gården.

SDM samt 60 fedesvin, ialt ca. 150 slagtesvin

"SØGÅRD". GDR. MADS KIRK JENSEN, Snejstrupvej 2, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937321, født d. 11.-12.-1941, søn af Peter Jensen, Snedsted, gift med Astrid Lyhne, født d. 19.-5.-1944, datter af Chr. Lyhne.A.L. er lærer i Snedsted. M.K.J. overtog gården d. 1.-11.-1973 fra svigermoderen. Matr. nr. Ile. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 266.000. Areal 19 ha., deraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1866, stald 1974 og lade 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 24 køer, 10 kalvekvier, 11 småkvier og 20 tyrekalve af racenpr. år. Der findes 2 traktorer, lagersilo ogportionstørreri til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"ØSTERGÅRDSMINDE". GDR. JOHAN EJLAR ANDERSEN, Snejstrupvej 4, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937578, født d. 18.-8.-1956, søn af Carl Andersen, Vinkel, gift med Birthe Nørgaard Hede, født d. 7.-11.-1955, datter af Hans Nørgaard Hede, Harboøre.B.N.H. er lærer ved voksenundervisningen i Thisted. J.E.A. er kontorass. i Nordthy Kontrolforening. Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Inger Jensen, Hundborg.Matr. nr. 101. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 103.000. Areal 8,4 ha., deraf 2,2 ha. eng. Stuehuset er opført ca. 1930, stald ca. 1930 og lade 1960. Salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor og lagerplads til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"SNEJSTRUP MINKFARM". PELSDYRAVLER NIDOLF SUND, Snejstrupvej 16, Snejstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-937049, født d. 30.-12.-1920, søn af Niels Kristian Sund, Thisted, gift med Gerda Sørensen, født d. 24.-11.-1918, datter af Jacob Sørensen.N.S. har været kirkebetjent i ca. 10 år ved Jannerup Kirke. Han overtog gården i 1950 fra faderen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 114.100. Areal 8 ha., deraf tilkøbt 1,3 ha.Stuehuset er opført 1963, 41 2-rækkers og 4 6-rækkers minkhaller, anneks 1964, pelseri opført ca. 1900 og ombygget 1967, pelseri opført 1979. Gården bliver drevet med en minkavl på 4.300 tæver og 22.000 hvalpe samt 475 ræve. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor, 5 fodermaskiner og strømaskine. Gården har eget pelseri med deltil hørende maskiner. Der er ansat 6 mand dagligt, i pelsningstiden 8 mand ekstra.Minkfarmen drives af Nidolf Sund som APS, hver for sig. på samme matr. nr. driver 3 sønner minkfarm

GDR. SIGFRED ØSTERGAARD, Snejstrupvej 18, 7700 Thisted, tlf. 07-937030, født d. 2.-10.-1932., søn af Peder Øster- gaard, gift med Else Lis Østergaard, født d. 3.-4.-1937, datter af Otto Pedersen. Gården har været i Slægtens eje i over 300 år og S.Ø. overtog den d. 15.-4.-1959 fra faderen.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 2.150.000. Grundskyld 895.500. Areal 122 ha.Stuehuset er opført 1924, stald 1950, maskinhus 1975 og lade 1985. Gården bliver drevet med planteavl samt med fedesvin. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn og halmfyringsanlæg.GDR. ANDERS LARSEN KROGH, Snerlevej 6, Hillerslev,- 7700 Thisted, tlf. 07- 981532, født d. 15.-5.-1925, søn af Jens Krogh, Sundby, gift med Helga Dragsbæk, født d. 14.-10.-1933, datter af Albert Dragsbæk, Klitmøller.A.L.K. overtog gården d. 31.-8.-1963 fra Theodor Poulsen, Hillerslev.Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 211.900. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 5 ha. 1,3 ha. er eng. Stuehuset er opført ca. 1915, stald oglade 1915, ombygget og tilbygget 1968. Gården bliver drevet med en fedekvægsbesætning på 20 stk. Salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor, mejetærsker og silo til ensilage.
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"STAKKEDAL". GDR. JENS CHRISTIAN UHRBRAND, Stakkedal 3, Skjoldborg, 7700 Thisted, tlf. 07-931588, født d. 14.-7.-1953, søn af Jens Chr. Uhrbrand, Snedsted, gift med Bodil Muthel Larsen, født d. 5.-5.-1957, datter af Frode Larsen, Holbæk.B.M.L. er rengøringsass. J.C.U. overtog gården d. 1.-3.-1979 fra Aage Nystrup, Snedsted.Matr. nr. 3k m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 230.700. Areal 47,5 ha., heraf tilkøbt 28,3 ha. Derudoverer 12 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1939, hele gården er opført efter brand i 1974 med stald og lade, gyllebeholder og møddingsplads samt køresilo opført 1983, kalvestald 1810. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 53 årskøer og 65 stk. opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er hvede, byg og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, plantørreri til korn, køresilo til ensilage og varmegenvindingsanlæg fra stald. Der er ansat 1 medhjælper.

GDR. ANDERS HORNSTRUP, Stakkedal 6, Skjoldborg, 7700 Thisted, tlf. 07- 931467, født d. 30.-4.-1948, søn af Kristian Hornstrup, gift med Lisbeth Iversen, født d. 14.-2.-1956, datter af Svend Iversen, Mollerup.L.I. er sygehjælper på Søskrænten i Sjørring. A.H. overtog gården d. 25.-10.- 1971 fra Aage Sørensen, Skjoldborg.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 364.000. Areal 28,4 ha., heraf tilkøbt 12 ha. i 1975.Stuehuset er opført ca. 1925 og nye ydermure opført 1974 og tilbygget 1982, stald opført 1966, stald og masksinhus 1973, spaltestald 1976, gylletank 1977, gastæt silo 1978, maskinhus og udleveringsrum 1984, garage 1987. Gården leverer 1.100 slagtesvin årligt. Salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der findes 1 traktor, mejetærsker og varmegenvindingsanlæg fra svinestalden.
"FALD". GDR. JENS CHRISTIAN UHRBRAND, Stakkedal 10, Skjoldborg, 7700 Thisted.J.C.U. overtog gården d. 1.-4.-1984.Matr. nr. Ig m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 317.500. Areal 28,3 ha.J.C.U. ejer også Stakkedal 3, Skjoldborg.

GDR. KAI DYSSEKÆR ANDERSEN, Stampemøllevej 3, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07- 934172, født d. 21.-2.-1936, søn af Johannes Andersen, Tåge, gift med Helga Støvring Nielsen, født d. 8.-4.-1935, datter af Niels Støvring Nielsen, Tilsted.H.S.N. er husass. på Solgården i Hundborg.
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Kai Dyssekær Andersen overtog gården d. 15.-2.-1968 fra Erik Søndergaard, Snedsted.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 269.000. Areal 23 ha., deraf 4,5 ha. mose.Stuehuset er opført 1893, stald 1935, svi- nestald 1961, roehus 1978 og lade 1979, gammel lades alder ukendt. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 550 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, mejetærsker og kornmagasin på loftet.

LANDM. HENRY RICHARD YDE, Stampemøllevej 4, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07-934782, født d. 14.-1.-1930, søn af Frederik Yde.H.R.Y. overtog gården efter Kirstine Yde, Gjersbøl. Farbroderen byggede den i 1907. Matr. nr. 1 lai. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 119.500. Areal 11,2 ha., deraf tilkøbt 3 ha. i 1962. 5 ha. er mose og det er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1907 og restaureret 1973, stald opført 1907 og restaureret 1973, lade opført 1907. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 8 årssøer, grisene opfedes på gården. Der findes 1 traktor og silomagasin til korn.
GDR. SVEND AAGE CHRISTENSEN, Stampemøllevej 6, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07-934472, født d. 13.-1.-1926, søn af Kresten Nielsen Christensen, Snedsted, gift med Magda Yde, født d. 30.-8.-1923, datter af Karl Yde, Gjersbøl. Gården har været i slægtens eje siden 1876, M.Y. er 3. generation. S.AA.K. overtog den d. 1.-4.-1955 fra svigerfaderen.Matr. nr. 20a m. fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 194.300. Areal 16ha., deraf 5 ha. mose, hvori blev gravet tørv til 1956.Stuehuset er opført 1886 og restaureret senere, stald og lade omforandret 1956 og 1981, minkhaller opført 1963, hønsehus 1984 og maskinhus 1987. Gården bliver drevet med en minkproduktion på 900 avlstæver og ca. 4.000 hvalpe pr. år samt et mindre grisehold og 20 moderfår. Salgsafgrøder er byg og raps. Der findes 2 traktorer, fodermaskine og strømaskine til minkene, kornmagasin på loftet og minkfodersiio.1.-1.-1986 købte sønnen Mogens Yde Christensen halvpart i minkfarmen. M.Y.C. bor Vand-højvej 22, Snedsted, og er gift med Karen Frøkjær Pedersen, Skjoldborg.

sen, Næstrup. Matr. nr.

"TOFTEGÅRD". GDR. KA3 EHLERS THOMSEN, Starkærvej 2, Næstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-971434, født d. 18.-1.- 1948, søn af Holger Thomsen, Barrit, gift med Grethe Nystrup Sørensen, født d. 22.-11.-1947, datter af Herman Sørensen, Thisted.G.N.S. er overass. ved Thisted Kommune. K.E.T. er økonomikonsulent ved landboforeningen i Sydthy. Han overtog gården d. 30.-6.-1981 fra 3ens Vangsgaard Jen-la m. fl. Ejendomsskyld 3.000.000. Grundskyld 730.400. Areal 59.7 ha.,
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deraf 2,4 ha. skov og 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1896 og restaureret 1975, stald og lade opført efter brand 1953, svi- nestald 1966, maskinhus 1975, gastætsilo 1985, nyt maskinhus, gylletank opført 1986 og samtlige stalde moderniseret 1986. Gården bliver drevet med 1.100 slagterisvin, der leveres ca. 4.500 pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn, halmfyringsanlæg og fuldautomatisk foderanlæg til grisene. Der er ansat 1 medhjælper.Ved driften af marken praktiseres i udstrakt grad nabosamarbejde med Peter Dalgaard Pedersen, Næstrupgård.

LANDMÆND KARL HOVE PEDERSEN og GEORG HOVE PEDERSEN, Starkærvej 5, 7700 Thisted, tlf. 07-971108. K.H.P. er født d. 31.-3.-1959, søn af G.H.P. Han er født d. 17.-10.-1926, søn af Karl Oskar Pedersen, gift med Ruth Vangsgaard, født d. 7.-9.-1938, datter af Jens Mathias Christensen Vangsgaard, Sønderhå.Gården har været i slægtens eje siden 1903. K.P. der har halvpart i den er 4. generation. Han overtog halvparten i 1986.Matr. nr. 8c m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 452.600. Areal 43 ha., deraf tilkøbt 28 ha. 7 ha. er i forpagtning. 10 ha. er eng-Stuehuset er opført 1909, stald 1958, stald 1966, stald og lade 1973 og maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 50 årskøer, 25 kalvekvier og 26 småkvier af racen SDM samt 28 slagtetyre. Der findes 4 traktorer, 1 silo og plantørreri til korn samt varmegenvindingsanlæg fra mælketank og stald.
ADDY PAASKE, Stenbjergvej 22, 7752 Snedsted, tlf. 07-934206, født d. 21.-1.- 1938, datter af Albert V. Jensen, Horsens, gift med Finn Paaske, født d. 18.-8.-1935, søn af Gerhard Paaske, Hellerup.F.P. er autoforhandler.Ejendommen blev overtaget i 1975 fra Meldgaard Sørensen, Viborg.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 405.800. Areal 53,2 ha., deraf 3 ha. skov. Stuehuset er opført ca. 1850, lade er af ukendt alder, gi. kostald 1900, grisestald ca. 1950, ny kostald 1970 og ny lade 1978. Gården bliver drevet med en fårebesætning på 27 stambogsførte avsdyr af racen Hvidhovedet Marsk. Planteavlen består af græs og rug. Der findes 2 traktorer og markvandingsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"SVANEGÅRDEN". GDR. JOHANNES KJÆRGAARD SØNDERGAARD, Stenbjergvej 33, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934242, født d. 10.-7.-1933, søn af Jens Søndergaard, Thorsted, gift med Bertha Pedersen, født d. 16.-5.-1934, datter af Peder Pedersen, Fårtoft.J.S. arbejder hos Thy Stålkonstruktion. Han overtog gården i 1957 fra Edvard Dahi- gaard, Årup.Matr. nr. 7. Ejendomsskyld 1.550.000.
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Svanegården. Grundskyld 312.100. Areal 28 ha., deraf tilkøbt 7 ha. i 1963 og derefter endnu 12 ha.Stuehuset er opført 1976, kostald 1965, svinestald 1970 og tilbygget 1977, lade og hestestald opført 1973. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 55 årssøer, der leveres årligt ca. 1.000 torvegrise. Planteavlen består af ærter og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, gastæt silo til korn og 2 fodersiloer.
TRAKTORFØRER EJGILD MØLLER, Stenbjergvej 36, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934184, født d. 29.-1.-1938, søn af Jens Møller, Solgården, gift med Inga Kaustrup Gravesen, født d. 7.-12.-1938, datter af dens Kaustrup Gravesen, Kåstrup.E.M. er traktorfører ved Årup Maskinstation. Han er i bestyrelsen for Fremskridtspartiet Thisted afd. samt tilforordnet ved valg. Han overtog gården i1960 fra faderen, der havde overtaget den i 1927.Matr. nr. 23a m. fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 23.200. Areal 2 ha.Stuehuset er opført 1900 og restaureret gennem årene, lade og værksted opført ca. 1900, der er de senere år lavet værksted i enden af laden, stald opført 1955. Der findes 1 traktor.
"NEESGÅRD". GDR. JENS ANDERSEN, Stenbjergvej 41, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934224, født d. 18.-4.-1946, søn af Poul Christian Andersen, Nørhå, gift med Rose Nielsen, født d. 18.-12.-1947, datter af Gustav Nielsen.J.A. overtog gården i 1969 fra faderen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 573.100. Areal 44,1 ha.Stuehuset er opført 1842, lade ca. 1742, farestald 1959, goldsostald 1975, masksinhus 1984 og fedesvinestald 1987. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning på 80 årssøer, der leveres ca. 1.600 slagtesvin pr. år. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, silso til korn, 3 fodersiloer, halmfyringsanlæg, blandeanlæg og automatisk fodring i svine- staldene.
"BROAGER". PROPRIETÆR SVEND FOGET ØSTERGAARD, Stenbjergvej 42, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934662, født d. 1.-11.-1954, søn af Niels Marius Østergaard, Thingstrup, gift med proprietær Margith Tousgaard Østergaard, født d. 17.-6.-1960, datter af Robert Christensen, Nørhå.M.T.Ø. er køkkenleder på Vestergården i Sundby, Thy. Hun er 3. generation på gården, som hun overtog i 1985 fra faderen. Matr. nr. li m. fl. Ejendomsskyld 2.350.000. Grundskyld 818.200. Areal 78 ha., derudover er 18 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1890, svinestald opført 1952, lade ombygget 1952, kostald opført 1956 og maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en fedekvægsbesætning på 10 køer, 1 tyr og 10 kalve af racen Chavolais, samt 11 årssøer og 1 orne + opdræt. Planteavlen består af ærter, raps, frø og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 4 siloer til korn, silo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat fremmed arbejdskraft.
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.»/M A t/\ii UP i unititfopført 1890, lade 1930, stald 1952 og fælles

LÆRER ESBEN PILGAARD, Stenbjergvej 44, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934858, født d. 22.-3.-1949, søn af Ejnar Pilgaard, Kvissel, gift med gdr. Lisbeth Christensen, født d. 25.-5.-1955, datter af Robert Christensen, Nørhå.E.P. er skolelærer i Snedsted. L.C. er sygeplejerske i Thisted. Hun overtog gården i 1980 fra faderen.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 392.000. Areal 33 ha., hvoraf 18 ha. er bortforpagtet til naboen Stenbjergvej 42.Stuehuset er opført 1890 og gennemre- staureret 1980, hestestald og maskinhus mølle opstillet i 1984. Der findes 2 Jerseytyrekalve. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.
"ENGHOLM". GDR. ERIK JEPSEN, Stenbjergvej 50, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934420, født d. 9.-3.-1955, søn af Merete Larsen, Vanstrup, gift med Karen Mørup, født d. 4.-12.-1961, datter af Erik Mørup, Koldby.K.M. er apoteksass. E.J. overtog gården i 1985 fra Karen Christensen, Snedsted.Matr. nr. 17c m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 293.800. Areal 24 ha., derudover er 18 ha. i forpagtning. 6 ha. er eng.Engholms stuehus er opført 1936, stald staldene.og lade 1936, og maskinhus 1973. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 37 årskøer, ca. 15 kalvekvier og 16 kviekalve af blandet race. Tyrekalvene sælges straks efter fødslen. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn, ensilageplads og varmegenvindingsanlæg fra"KÆRHØJGÅRD". GDR. BJARNE EMIL VESTERGAARD, Stenbjergvej 61, 7752 Snedsted, tlf. 07-934571, født d. 28.-10.- 1945, søn af Holger Vestergaard, Højbjerggård, gift med Elisabeth Jensen, født d. 4.-11.-1952, datter af Ejgild Jensen, Doverodde.B.E.V. overtog gården i 1974 fra faderen. Matr. nr. 3a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 255.100. Areal 19,9 ha.Stuehuset er opført 1958 og restaureret 1974, lade delvis fra 1900, ny stald opført 1974, silohus 1978 og maskinhus1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer + opdræt af racen SDM + krydsninger ca. 25%. Der findes 2 traktorer, gylletank, silo til korn og køresilo til ensilage.
"TEGLGÅRDEN". LANDM. FREDE LUNDORFF DREJER, Stenbjergvej 73, 7752 Snedsted, tlf. 07-931199, født d. 22.-8.-1930, søn af Peder Drejer, gift med Eve Engkjær Jeppesen, født d. 5.-6.-1931, datter af Jens Engkjær Jeppesen. F.L.D. overtog gården i 1955 fra Jens Graversen. Matr. nr. 4h. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 146.900. Areal 12 ha.Bygningerne er opført før 1900, omforandret 1966 og stald 1968. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 18 stk. Rødbroget kvæg samt 18 søer + opdræt. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn.
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"ØSTERGÅRD". GDR. KRESTEN SAARUP Stenbjergvej 82, Elsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-931441, født d. 2.-8.-1935, søn af Kristian Saarup, Hillerslev, gift med Agnete Kjær Haagaard, født d. 13.-4.- 1938, datter af Aage Haagaard, Skyum. A.K.H. er uddannet husholdningslærer og har virket som sådan i ca. 20 år. K.S. er salgsleder for Thy og Mors Jerseyfore- ning. Han er i bestyrelsen for Kvægsavlsforeningens Jersey afd. samt i bestyrelsen for fællesledelsen for kvægavl iNordthy. Han overtog gården i 1972 fraJohannes S. Jensen, Elsted.Matr. nr. 13 m. fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 298.800. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret 1974, gi. stald og lade er af ukendt alder, ny stald og lade opført 1974, silohus 1978, ungdyrhus og garage 1979 og maskinhus 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 66 årskøer + opdræt af racen Jersey. Planteavlen består af raps, korn og roer. Der findes 3 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn, 3 siloer til ensilage og varmegenvindingsanlæg fra køletank til opvarmning af vand. Der er ansat 1 fodermester. Der er udstillet på ungskuer og dyreskuer, fik ærespræmie på ungskue i 1983 og har udstillet på dyrskuer hvert år siden 1975.

besætning på ca. 100 fedesvin. Salgsafgrøder mejetærsker og plansilo til korn. Der er part i med hjælp fra maskinstation.

"KIRKEGÅRD" LANDM. KRISTEN DAHL- GAARD, Stevnsvej 1, Sennels, 7700 Thisted, født d. 8.-4.-1923, søn af Lars Dahl- gaard.K.D. overtog gården i 1969 fra faderen. Matr. nr. Iv m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 273.200. Areal 22,5 ha., heraf ca. 2 ha. plantage.Stuehuset er opført 1970, stald 1909 og lade 1930. Gården bliver drevet med en er raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 Kirstens Bakke Vindmøllelaug. Jorden drives
"VESTERGÅRD". GDR. JØRGEN KNUDSEN, Stevnsvej 2, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985006, født d. 4.-10.-1922, søn af Henrik Knudsen.J.K. var lillebilvognmand fra 1949-58. Han var i årene 1959-1970 sognefoged i Det gamle Sennels Sogn. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1959 fra faderen.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 452.500.Areal 31,5 ha., deraf tilkøbt 3 ha. Derudover er 6 ha. i forpagtning. 2 ha. er strandeng. Stuehuset er opført 1881, stald og lade 1936 og maskinhus 1953. Gården bliver drevet med en besætning på 200 fedesvin. Salgsafgrøder er byg, raps og ærter. Der findes 1 traktor, mejetærsker og stålsilo til korn i laden. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

LANDM. KARL ERIK OLESEN, Stevnsvej 6, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985287, født d. 16.-10.-1938, søn af Oluf Olesen, Snedsted, gift med Kirsten Jensen, født d. 27.-12.-1947, datter af Jens Christian Jensen.
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K.J. er rengøringsass. på Thisted Sygehus. K.E.O. er chauffør ved Sjørring Mejeri. Han overtog gården d. 1.-2.-1986 fra svigerfaderen.Matr. nr. 4f. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 70.400. Areal 5,1 ha.Bygningerne er opført 1921. Gården bliver drevet med en besætning på 5 søer og 30 fedesvin.Salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"KROGSGÅRD". GDR. NIELS KRISTEN OVERGAARD CHRISTENSEN, Stevnsvej 9, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985076, født d. 27.-6.-1953, søn af Peter Christensen, bor sammen med Elke Hartvig, født d. 9.-1.-1955, datter af Knud Hartvig, Thisted.E.H. er kontorass. N.K.O.C. overtog gården d. 1.-6.-1983 fra moderen, Ida Christensen.Matr. nr. 19b m. fl.Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 327.100. Areal 25,1 ha., heraf 2 ha. eng og 1 ha. skov. Stuehuset er opført 1934 og ombygget 1986, lade opført 1934, kostald 1963 og ombygget til grise 1979, maskinhus opført 1986. Gården bliver drevet med en besætning på 80 grisesøer, årsproduktionen er på ca. 1.800 smågrise. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer og plantørreri til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
HUSM. ERIK HUNDAHL DAHLGAARD, Stevnsvej 12, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985283, født d. 26.-8.-1941, søn af Jens Hundahl Dahlgaard, gift med Ellen Pedersen, født d. 27.-8.-1939, datter af Kristian Pedersen, Nors Havreland.E.P. er postmedarbejder. E.H.D. overtog gården d. 15.-3.-1969 fra faderen.Matr. nr. 2p m. fl.Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 111.500. Areal 8 ha., herudover er 2 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1922 og moderniseret 1982, lade opført 1922, stald 1922 og tilbygget 1960 og 1979, ny lade opført 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 24 SDM- køer. Der findes 1 traktor og plansilo til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"NY STEVNS". GDR. JENS CHRISTIAN JENSEN, Stevnsvej 13, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985124, født d. 23.-12.-1944, søn af Ejnar Jensen, Lund v. Frøstrup, gift med Dinna D.D. Jakobsen, født d. 12.-12.-1945, datter af Dyrreby Jakobsen, Frøstrup.D.J. er apotekerass. J.C.J. overtog gården d. 1.-5.-1969 fra Niels Bundgaard. Matr. nr. 21e.Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 165.600. Areal 18,6 ha., heraf tilkøbt 5,8 ha. i 1986. 34 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1938, stald 1938, svinestald 1972, ny svinestald og lade 1979, fedestald, lade og gylletank 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 1.400 stk. pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plansilo og varmegenvindingsanlæg fra svinestald. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.



LANDM. ALFRED MUNK LARSEN, Stevnsvej 14, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985097, født d. 29.-9.-1917, søn af Bertel Munk Larsen, gift med Gertrud Marie Henriksen, født d. 28.-7.-1922, datter af Peder Henriksen, Hillerslev.A.M.L. overtog gården d. 1.-12.-1948 fra Laurits Nielsen.Matr. nr. 2q m.fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 120.000. Areal 8 ha.Bygningerne er opført 1922 og udvidet 1958, stuehus forbedret 1977. Gården 

-189-

1 traktor og tårnsilo til korn. Jorden drives medbliver drevet med en svinebesætning på 40 fedesvin. Salgsafgrøder er byg. Der findes hjælp fra maskinstation.
"GL. STEVNS". LANDM. KRISTIAN SØE, Stevnsvej 15, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985194, født d. 19.-12.-1922, søn af Jens Søe, Bjerre, gift med Vitta Christoffersen, født d. 6.-6.-1930, datter af Johannes Christoffersen, Nors.V.C. er uddannet sygeplejerske. K.S. o- vertog gården d. 15.-7.-1964 fra Johannes Thorsted Damsgaard.Matr. nr. Ih. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 229.300. Areal 16,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Stuehuset er moderniseret 1972 og 1974, stald opført 1968 og lade 1978. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 60 søer og ca. 1.200 smågrise pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 1 traktor, part i mejetærsker, plansilo til korn og automatisk fodringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

i 1933 fra Søren Mikkelsen.

"PALLESTOFT". LANDM. ALFRED OLESEN, Sundbyvej 7, Møgelvang, 7752 Snedsted, tlf. 07-931084, født d. 21.-12.-1910, søn af Ole Peter Olesen, gift med Agnes Margrethe Andersen, født d. 26.-4.-1912, datter af Martin Andersen, Hurup.A.O. var i bestyrelsen for Vildsund Strandhotel i 25' år og deraf en del år som formand samt formand for den lokale husmandsforening i en del år, endvidere var han medstifter af CF-solda- terhjem i Dragsbæk. Han overtog gårdenMatr. nr. 3d m. fl. Ejendomsskyld 680.000. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1914, lade og stald ombygget ca. 1941. Gården bliver drevet med kornavl.Der findes 1 traktor, silo til korn og silo til ensilage.
GDR. EMIL OTZEN SKIBSSTED, Svankjærvej 1, 7752 Snedsted, tlf. 07-934328, født d. 12.-4.-1938, søn af Karl Otzen Skibssted, gift med Anna Marie Søndergaard, født d. 18.-5.-1941, datter af Frederik Søndergaard, Thisted.A.M.S. er i bestyrelsen for Snedsted-Nørhå Venstre Vælgerforening og har været i bestyrelsen for Snedsted Aftenhøjskole. E.O.S. er i repræsentantskabet for Mejeriselskabet Danmark. Han overtog gården i 1962 fra Peder Knakkergaard Stentoft, Snedsted.



-190-
Matr. nr. 29a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 272.100. Areal 19,8 ha.Stuehuset er opført 1934 og moderniseret fra 1968-1983, lade og hønsehus opført 1934, stald 1934 og ombygget 1963, maskinhus opført 1969, stald og lade 1974 og gyllebeholder 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer, 23 kalvekvier, 20 kviekalve og 15 tyrekalve af racen SDM samt 10 grise og 10 høns. Planteavlen er 3 marks drift med korn, græs og roer. Der findes 1traktor, 2 siloer til korn og E.O.S. har været på Lægård kornkonservator til propeinsyrebehandling af korn.Landbrugsskole. A.M.S. har været på Ryslinge Højskole.

"LILLE SØGÅRD". GDR. VIGGO ROT- BØLL, Søgård Mark 3, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981171, født d. 6.-11.-1932, søn af gdr. Kresten Rotbøll, Nors, gift med Lilly Skovsted, født d. 7.-12.-1938, datter af gdr. Thorvald Skovsted, Kjel- strup.V.R. var i bestyrelsen for Mors Mejeri i 4 år og i bestyrelsen for Thy Kvægavlsforening. Han overtog gården d. 1.-2.-1960 fra gdr. Chr. Savbjerg.Matr. nr. 2v m. fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 140.700. Areal 11,2 ha., derudover er 2 ha. eng i forpagtning.Stuehuset er opført 1939 og moderniseret 1972-1975, lade opført 1939, kostald 1939 og udvidet 1962 og 1976, maskinhus opført 1964 og ny lade 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 malkekøer, 35 ungdyr af racen SDM, der er stambogsført under Kontrolforeningen. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 2 traktorer, kornmagasin og køresilo til ensilage.Siden 1962 har man deltaget i dyrskuer med enkelte dyr, kvier og køer. Det er blev til flere ærespræmier og pokaler. 4-5 gange har de også deltaget i ungskue.
"MØLLEGÅRDEN". GDR. NIELS CHRI-STIANSEN, Søgård Mark 4, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07- 981134, født d. 15.-10.-1929, søn af husm. Jens Christiansen, Ræhr, gift med Karen Margrethe Madsen, født d. 10.-10.-1935, datter af husm. Alfred Madsen, Hundborg.N.C. har været i bestyrelsen for Nors- Tved Husmandsforening. N.C. og K.M. har begge været i bestyrelsen for Venstre Vælgerforeningen. N.C. overtog gården d. 11.-11.-1955 fra gdr. Jens Christensen. Matr. nr. 2t m. fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 235.000. Areal 17,6 ha., heraf tilkøbt 1,6 ha. i 1962 og 7,8 ha. i 1969.Stuehuset er opført 1940 og moderniseret 1971 og 1973, lade opført 1940, kostald 1940 og udvidet 1961, 1962 og 1976, maskinhus opført 1962. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 25 søer, alle smågrisene opfedes, ca. 500 stk. Planteavlen består af vårbyg og raps. Der findes 2 traktorer og plansilo med varm luft blæser til korn.I 1940 blev gården udstykket fra gården "Søgård".



-191-
"SØGÅRD". GDR. ESBEN ODDERSHEDE, Søgård Mark 6, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981282, født d. 29.-10.-1944, søn af gdr. Iversen Oddershede, Nors, gift med Else Knakkergaard Møller, født d. 23.-10.-1947, datter af dyrlæge K. Knakkergaard Møller, Thisted.E.K.M. er lærer ved Nors Skole. E.O. er i bestyrelsen for Nordthy Landboforening og formand for Planteavlsudvalget. Hanovertog gården d. 15.-2.-1967 fra gdr.Vagn Bruun.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 650.000. Areal 37 ha., deraf tilkøbt 7 ha. i 1974. Derudover er en del jord i forpagtning. 1/4 af Nors Sø hører til "SøgårdSædegård".Stuehuset er opført 1858 og moderniseret 1974, lade med kornsiloer oglade 1976 og maskinhus 1977. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 200 søer, alle smågrisene sælges. Planteavlen består af vår- og vinterbyg, hvede, raps, ærter, o- liehør, kommen, rødsvingel, alm. rajgræs og fremavlskorn i vårbyg, hvede og rug. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, rendegraver, gylletank, plansilo til 8.000 tdr. korn, korntørreri med varm luft blæser og halmfyringsanlæg. Der er ansat 3 medhjælpere.Fra "Søgård" er der i 1939 og 1940 udstykket 6 ejendomme og i 1959 ca. 200 tdr. Gården drives sammen med ejendommen "Kuskminde" Holmevej 11, Nors.

1985/86, sostald opført 1972, fravænningsstald

Kuskminde.
GDR. CHRISTIAN PEDERSEN, Søgård Mark 7, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981170, født d. 28.-10.-1918, søn af gdr. Peder Svendsen Pedersen, Nors, gift med Edith Knudsen, født d. 22.-11.-1924, datter af gdr. Jens Knudsen, Nytorp.C.P. overtog gården d. 1.-8.-1944 fra gdr. Robert Bach.Matr. nr. 2y m. fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 106.300. Areal 10,6 ha., heraf tilkøbt 2,2 ha. Derudover er 2 ha. i forpagtning. 2,2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1941 og moderniseret 1974, kostald og lade opført 1941 og stald udvidet 1964, maskinhus opført 1964 og 1984. Gården bliver drevet med en kvægprodutkion på 8 malkekøer og 9 ungdyr af racen SDM. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 1 traktor, kornmagasin og køresilo til ensilage.C.P. startede Nors Maskinstation i 1950, masksinstationens arbejde bestod i alt almindeligt markarbejde. D. 1.-3.-1980 overtog sønnen Jan Svendsen Pedersen maskinstationen, den består af 2 mejetærskere, 6 traktorer, 1 gravemaskine, gyllevogn, 2 højtrykspressere, 1 roeoptager med tank, finsnitter og en del andre maskiner.
"BLAKSHAVE". GDR. BJARNE KLIM SØRENSEN, Søndergårdsmark 5, 7742 Vesløs, tlf. 07-993496, født d. 20.-9.-1958, søn af gdr. Niels Klim Sørensen, Arup, gift med Birgitte Nor- densgaard, født d. 13.-8.-1968, datter af dommer Elith Nordensgaard, Vorupør.B.K.S. er ansat ved fiskeindustrien i Hanstholm. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra Magnus Kortsen.Matr. nr. 16b m. fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 165.300. Areal 14,6 ha., derudover er 9 ha. i forpagtning. 1,5 ha. er eng.
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Blakshaves stuehus er opført 1914 og gennemrestaureret senere, lade opført 1925 og udbygget 1959, stald opført 1959. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 6 søer + opdræt, samt 15 stk. ammekøer af racen Limousine og 1 tyr. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn, varmegenvindingsanlæg fra stald og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.B.K.S. er medejer af Mærkedal Vindmøllelaug.
GDR. OVE THORHAUGE, Søndergårds- mark 11, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993144, født d. 25.-6.-1930, søn af gdr. Alfred Chr. Thorhauge, Øsløs, gift med Anne-Marie Vilsen, født d. 18.-5.-1938, datter af gdr. Holger Vilsen, Vust.O.T. overtog gården d. 1.-3.-1956 fra faderen, der havde overtaget den i 1926. Matr. nr. 171 m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Areal 30 ha., deraf tilkøbt 20 ha. 1963-1969. Derudover er 5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1917 og gennemrestaureret senere, lade opført 1935, stald 1965 og maskinhus 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 24 køer + opdræt af racen RDM, samt en svineproduktion på ca. 300 fedesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.Jorden drives med hjælp fra maskinstation. O.T. er medejer af Vesløs Vindmøllelaug.

LANDM. LEIF MØLLER PEDERSEN, Søn- derhå Hedevej 1, Sønderhå, 7752 Sned- sted, tlf. 07-939192, født d. 3.-10.-1960, søn af Svend Aage Møller Pedersen, gift med Lone Hansen, født d. 14.-3.-1961, datter af Jørgen Hansen, Sennels.L.H. er kontorass. ved Alm. Brand i Thisted. L.M.P. overtog gården i 1982 fra Bent Berthelsen, Thisted.Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 990.000. Grundskyld 114.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1938, stald 1938, lade 1969, stald 1974, roekammer og maskinhus 1983 og lade 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 36-årskøer, 36 kvier og 20 tyrekalve af racen Jersey samt ca. 60 fedesvin årligt, endvidere 12 moderfår og 18 lam. Der findes 2 traktorer og kornmagasin. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.L.M.P. har tilkøbt 12 ha. i 1987 og yderligere 14 ha. er i forpagtning.
"HEDEVANG". GDR. BENT GUNNAR GADE, Sønderhå Hedevej 7, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939001, født d. 26.-11.-1940, søn af Laurits Gade, Villerslev, gift med Kamma Skammelsen, født d. 22.-12.-1944, datter af Peder Skammelsen, Skyum.K.S. er ansat på Kastaniegården i Snedsted.B.G. er i bestyrelsen i Midtthy Andelskasse. Han overtog gården i 1965 fra Anders Pedersen, Sønderhå.Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Areal 35 ha.Stuehuset er opført 1910, tilbygget 1971 og gennemrestaureret 1977, stald opført 1949, maskinhus 1961, lade 1982 og maskinhus 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 38 årskøer og ca. 60 ungkreaturer af racen SDM samt 10 moderfår og 13 lam. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, korntørringsanlæg, silo til korn, plansilo til ensilage og staldvarme til stuehuset. B.G. købte for 2 år siden naboejendommen Sønderhå Hedevej 16, "Skovlund".



-193-
"KJÆRGÅRDSMINDE". GDR. KRISTIAN KJÆRGAARD SØNDERGAARD, Sønder Thorstedvej 7, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07-971163, født d. 3.-7.-1924, søn af dens Søndergaard, Thorsted, gift med Elna Olesen, født d. 1.-7.-1932, datter af Vilhelm Olesen, Skyum.K.K.S. har tidligere været bestyrelsesmedlem af Sjørring-Thorsted Andelsmejeri og tidligere formand for Thorsted Menighedsråd. E.O. har været medlem af Menighedsrådet.Gården har været i slægtens eje i ca. 300 år. K.K.S. overtog den d. 1.-6.-1959 fra faderen.Matr. nr. 10a, Thorsted. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 363.300. Areal 28 ha. Stuehuset er opført 1976, lade 1914, stald 1914 og ombygget til svinestald 1964, ny kostald og svinestald opført 1968, kostald ombygget til svinestald 1972, lade og maskinhus opført 1975. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på ca. 300 stk. årligt. Planteavlen består af ærter, raps og korn.Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørrer til korn, gastæt silo til korn og halmfyringsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.I 1967 modtog ægteparret Jysk Landbrugsforeningers sølvmedalje for landboflid, og i 1980 Handels- og Landbobankens (Thisted) initiativmedalje.

"SPANGGÅRD". GDR. PEDER ØSTERGAARD JEPPESEN, Sønder Thorstedvej 22, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07- 971164, født d. 26.-4.-1920, søn af Chresten Sixhøj Jeppesen, Vang, gift med Ellen K. Christensen, født d. 29.-9.-1927, datter af Christen Jørgensen Christensen, Vang.P.Ø.J. er tidligere medlem af Menighedsrådet og Skolekommissionen i GI. Sjørring-Thorsted Kommune. Han overtog gården i 1949 fra Thorvald Møller, Koldby.Matr. nr. Ha m. fl. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 214.500. Areal 14,2 ha.Oprindelige bygninger opført ca. 1820, ny svinestald opført 1966, ombygning af kostald 1967 og modernisering af stuehus 1973. Gården bliver drevet med en svineavl på 20 søer + fedesvin af racen LY. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn, plansilo til korn og halmfyringsanlæg. 1983 blev der opført en vindmølle på frasolgt del af Spanggårds jord. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"BRÆNDINGSGÅRD". GDR. NIELS CHRISTIAN P. THORNING, Søndre Øsløsvej 26, 7742, Vesløs, tlf. 07-993100, født d. 5.-3.-1909, død d. 3.-12.-1986, søn af frisør Peder Thorning, Vesløs, gift med Elise Jacobsen, født d. 1.-10.-1911, datter af gdr. Anton Jacobsen, Øsløs.Gården har været en slægtsgård i ca. 170 år, N.C.P.T. overtog den d. 1.-4.-1942 fra svigerfaderen.Matr. nr. 40a. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 60 ha., deraf ca. 30 ha. eng.Stuehuset er opført 1900 og gennemre-
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staureret senere, lade opført 1875 og ombygget 1960, stald opført 1959. Planteavlen består af byg og vårsæd. Der findesi traktor og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GARDINMONTØR JAN NIELSEN HVAM, Søvej 3, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07- 939001, født d. 9.-9.-1957, søn af Aksel Nielsen Hvam, Hvidbjerg Thyholm, gift med gdr. Anni Lykke Nielsen, født d. 21.-6.-1959, datter af Hans Jørgen Nielsen, Hørdum.A.L.N. er sygehjælper på Solgården i Hundborg. J.N.H. er gardinmontør hos modecentret "Graugaard" i Hurup. A.L.N. er 5. generation på gården, som hun o- vertog i 1984 fra andele af søskende, der havde købt af moderen i 1980.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 143.500. Areal 13 ha.er opført 1903 og gennemrestaureret 1986, stald og lade opført 1903. Jorden erStuehuset udlejet.

LANDM. KRISTIAN PREETZMANN JENSEN, Søvej 5, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939059, født d. 15.-11.-1930, søn af Anders Kristian Preetzmann, Stagstrup, gift med Grethe Vestergaard, født d. 30.-1.-1932, datter af Peter Vestergaard, Sønderhå.G.V. er ansat på plejehjem i Bedsted på deltid. K.P.J. er murerarbejdsmand.
Matr. nr. G.V. er 3. generation på gården. K.P.J. overtog den i 1959 fra svigerfaderen.7b m. fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 121.400. Areal 11,1 ha.Stuehuset er opført ca. 1930, lade ca. 1887 og stald 1930. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 2 køer m. kalve og 6 ungkreaturer af blandet race, samt 30 slagtesvin. Derfindes 1 traktor og silo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
KAI WØLDIKE SCHMITH, Søvej 7, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939133, født d. 31.-12.-1919, søn af Gunnar Wøl- dike Schmith.K.W.S. overtog gården i 1982 fra Andreas Pedersen.Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 580.000.Grundskyld 98.000. Areal 10,8 ha.Der findes et stuehus. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg og silo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation og er ansat fremmed arbejdskraft 5 uger om året.
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LANDM. KARL HOVE PEDERSEN, Tanggårdvej 2, Ballum, 7700 Thisted, tlf. 07- 981645, født d. 4.-5.-1949, søn af Kristian Svingel Pedersen, Ballerum, gift med Mette Marie Ørgaard Pedersen, født d. 7.-12.-1953, datter af Laurits Chr. Pedersen, Thisted.M.M.Ø.P. er kantinemedhjælper. K.H.P. er stråtækker. Han overtog gården d. 1.-3.-1981 fra faderen, der havde købt den i 1936.Matr. nr. 7a m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 197.200. Areal 20,9 ha.Stuehuset er opført 1980, gi. stuehus og stald opført ca. 1890, lade 1953 og ombygget ca. 1960. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 120 stk. pr. år. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer, 1 bugseret mejetærsker og plantørreri til korn.

GDR. JAN NESGAARD, Tanggårdvej 4, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07-995237, født d. 5.-12.-1958, søn af Jens Nesgaard, Sjørring, gift med Ann-Britt Melcher, født d. 11.-1.-1966, datter af Karen Margrethe Melcher, Nørresundby.J.N. overtog gården d. 15.-10.-1985 fra Poul Pilgaard Larsen, Thisted.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 144.900. Areal 14,5 ha.Stuehuset er opført ca. 1930 og tilbygget 1981, stald opført 1930 og ombygget til løbestald 1975, farestald og goldsostald opført 1975, lade 1979 og klimastald 1984. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning på 85 årssøer, grisene sælges som torvegrise, samt 1 hest og 5 får. Salgsafgrøder er raps, byg, hvede og rug. Der findes 4 traktorer, gylietank og halmfyringsanlæg.Endvidere ejes gården "Nygård", Rimmerhusvej 3, Korsø ved Hanstholm. Areal 18,3 ha. Jordendrives sammen med Tanggårdvej 4.
"TANGGÅRD". GDR. SIMON ALBERT NIELSEN, Tanggårdvej 10, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07-995216, født d. 5.-3.- 1946, søn af Johannes Nielsen, Thisted, gift med Mette Merete Andersen, født d. 15.-3.-1948, datter af Gustav Andersen, Agger.M.M.A. er uddannet sygehjælper. S.A.N. er deltidsansat sagsbehandler ved Hanstholm og Sydthy kommuner. Han er 3. generation på gården, der har været i slægtens eje siden 1896, han overtog den d. 1.-12.-1980 fra faderen.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 153.600. Areal 18,6 ha., derudover er 8 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1896 og restaureret flere gange siden, stald opført 1896, om- og tilbygget 1926 og 1964 samt 1985, tilbygget halmfyr 1981 og nyt maskinhus opført 1985.Gården bliver drevet med en svinebesætning på 38 årssøer, grisene sælges som torvegrise. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer.
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"MIKKELSMINDE". GDR. KRISTIAN LANGBALLE, Tanggårdvej 18, Kløv Kær, 7700 Thisted, tlf. 07-995118, født d. 19.-7.-1918, søn af Mikkel Henriksen Langballe, Kløv Kær, gift med Asta Katrine Nielsen, født d. 27.-1.-1923, datter af Otto Nielsen, Elsted.K.L. overtog gården d. 11.-6.-1946 fra faderen, der havde overtaget den i 1914. Matr. nr. 33i. Ejendomsskyld 1.020.000. Grundskyld 170.800. Areal 21,9 ha., deraf tilkøbt 2,3 ha. 2 ha. er skov. Oorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1914 og renoveret 1962, lade opført 1932, hønsehus 1956, 1971 og 1973. Gården bliver drevet med konsumægproduktion og kornavl. Der findes 1 traktor, portionstørreri til korn og siloer til korn samt halmfyringsanlæg.

"SØVANG". GDR. HENNING FROST, Tangrimme 7, Ballerum, 7700 Thisted, tlf. 07-995012, født d. 14.-4.-1942, søn af Peder Frost, Hillerslev, gift med Else Marie Kristoffersen, født d. 29.-5.-1948, datter af Harald Kristoffersen, Amtoft. H.F. overtog gården d. 1.-4.-1971 fra faderen, der havde overtaget den i ca. 1920.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 189.700. Areal 24 ha., deraf tilkøbt 6 ha. i 1972 og 6 ha. i 1984. Derudover er 8 ha. i forpagtning. 6 ha. ereng.Stuehuset er opført 1916 og restaureret 1978 og 1985, lade opført 1950, stald 1971 og udvidet 1977, maskinhus opført 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 årskøer, 12 kalvekvier, 20 småkvier og 20 fedetyre af racen SDM samt ca. 160 fedesvin pr. år.Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri til korn, kornsilo og fodersilo.
GDR. FRANK RUDOLF STEFANSEN, Tangrimme 23, Hunstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-995119, født d. 23.-1.-1926, søn af Kristian Frederik Stefansen, Foulum, gift med Karen Tilsted Knudsen, født d. 13.-9.-1923, datter af Niels Peter Knudsen, Højbro.F.R.S. overtog gården d. 12.-10.-1955 fra Poul Kristian Kristensen, Hørsted.Matr. nr. 32 m.fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 182.300. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 10 ha. Derudover er 34 ha. i forpagtning.Stuehuset er gennemrestaureret og tilbygget 1976, stald opført 1964 og udivdet flere gange, svinestald opført 1968 og lade 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer, 13 kalvekvier, 20 småkvier og 27 fedetyre af racen SDM, samt ca. 300 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, trådsilo til korn og automatisk udmugningsanlæg.
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Jens Theodor Yde Larsen er 3. generation pä gården, der har været i slægtens eje siden 27.-4.-1886, da bedstefaderen købte den. J.T.Y.L. overtog den d. 11.-6.-1970 fra faderen. Matr. nr. 16d m. fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 108.100. Areal 10,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha. Derudover er 14 ha. i forpagtning. 3 ha. er eng.Stuehuset er opført 1914, stald 1928 og tilbygget 1956, kostald opført 1975, lade 1977 og maskinhus 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 36 årskøer og 40 kvier af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer og ajle beholder.
"THADETOFT". GDR. PETER KAPPEL ANDERSEN, Thadetoftvej 15, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937246, født d. 18.-4.-1945, søn af Edvard Martin Andersen, Hundborg, gift med dette Kristensen, født d. 16.-4.-1945, datter af Emil Kristensen, Vorupør.P.K.A. er i repræsentantskabet for Hundborg Sparekasse.Gården har været i slægtens eje siden 1880, P.K.A. er 3. generation. Han overtog den d. 31.-12.-1969 fra faderen.Matr. nr. laa m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 285.600. Areal 23,3 ha., heraf tilkøbt 8,9 ha. Derudover er 6 ha. i forpagtning. 1 1/2 ha. er mose.Stuehuset er opført 1974, ko- og svinestald 1966 og omforandret til kostald 1979, ungdyrstald opført 1976, maskinhus 1977 og roehus 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 45 årskøer, 15 kalvekvier, 25 småkvier og 36 tyrekalve og småkalve af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri til korn, silo til ensilage.

siden 1906. P.R. overtog den d. 1.-9.-1979 fra

"KROGTOFT". KRIMINALASS. PER POULSEN RASK, Thorstedvej 139, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07-971597, født d. 10.-2.-1948, søn af Poul Pedersen Rask, gift med Aase Christensen, født d. 29.-10.-1952, datter af Preben Christensen, Koldby.AA.C. er apotekerass. på Svaneapoteket i Thisted. P.P.R. er formand for den lokale beboerforening "Thorsted Beboerforening". Gården har været i slægtens eje faderen.Matr. nr. 8d m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 317.400. Areal 23 ha.Bygningerne er opført 1867, stald og lade udvidet og moderniseret 1960, stuehus nyopført 1979 og maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
"ELMELUND". GDR. EJVIND TIDEMAN NØRGAARD, Tidselborgvej 1, Sønderhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-939089, født d. 19.-1.-1939, søn af Jens Tideman Nørgaard, Tømmerby, gift med Karen Frandsen, født d. 22.-6.-1940, datter af Nikolaj Frandsen, Årup.E.T.N. overtog gården i 1963 fra Vangs- gaard Nielsen, Thisted.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.640.000. Grundskyld 345.000. Areal 29 ha., deraf tilkøbt 7 ha. i 1983, derudover
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er 7 ha. i forpagtning.Elmelunds stuehus er opført 1940 og gennemrestauret 1977-1986, lade, spaltestald og maskinhus opført 1964, stald 1967, lade 1974 og 1975 og maskinhus 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 årskøer, 27 kvier og 23 tyre til opfedning samt 19 kalve af racen SDM. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og 2 fodersiloer. I december 1984 købtes ejendommen beliggende Tyrhovevej 2, ejendomsskyld og grundskyld indgår under Elmelunds ejendomsskyld og grundskyld.
LANDM. KRISTIAN OLESEN, Todbølvej 7, Gjersbøl, 7752 Snedsted, tlf. 07-934496, født d. 22.-10.-1926, søn af Poul Olesen, Bjergby, gift med Birtha Christensen, født d. 10.-4.-1933, datter af Arne Kristensen, Solbjerg.K.O. er fiskerimedhjælper. Han overtog gården i 1954 fra Mandrup Neesgaard, Snedsted.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 147.200. Areal 14 ha.Stuehuset er opført 1780, stald og lade ca. 1830. Jorden er udlejet. Der findes 1 traktor.
MINKAVLER POUL ESKILD HORNSTRUP, Todbølvej 19, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07- 971471, født d. 30.-11.-1954, søn af Christian Hornstrup, Thisted, gift med Liselotte Rødbro, født d. 23.-11.-1961, datter af Gunnar Rødbro, Thisted.L.R. er landpost. P.E.H. overtog gården d. 1.-5.-1983 fra Karen Mathiassen, Tilsted. Matr. nr. 5i m. fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 66.300. Areal 6 ha.Stuehuset er opført 1872, stald 1872, lade 1872 og ombygget 1948, senere opført 5 2-rækkers minkhaller. Gården bliver drevet med minkavl på 500 avlstæver og 2.200 hvalpe. Desuden findes 6 Welsh ponyer sec. B, samt 9 får og 1 vædder. Salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor, fodermaskine på minkfarmen og 1 fodersilo til minkfarmen.
"TODBØL HOVEDGÅRD". PROPRIETÆR JENS FILIP JENSEN, Todbølvej 20, Todbøl, 7700 Thisted, tlf. 07-934477, født d. 16.-6.-1957, søn af Karl Christian Jensen, Bjerget, bor sammen med Vitta Nørskov, født d. 15.-9.-1954, datter af H. Nørskov, Hurup.J.F.J. overtog gården i 1985 fra Mads Madsen, Ølstrup.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 3.050.000. Grundskyld 1.031.000. Areal 93 ha., derudover er tilkøbt 37 ha. og 60 ha. i forpagtning.Stuehusets alder er ukendt, men blev gennemrestaure- ret 1975, udhusene opført 1935 og gennemrestaureret 1974. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 4.000 slagtesvin pr. år. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 Ford TV 35, en 4-meter Aulacou rotorharve, gylletank, korntørringsanlæg, plantørringssilo til korn og 2 fodersiloer. Der er ansat 1 medhjælper.Der køres endvidere industriproduktion af klovbeskæringsbokse på gården.LANDM. KARL HARKJÆR, Todbølvej 25, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07-971 114, født d. 9.-4.-1931, søn af Salomon Har- kjær, Hundborg, gift med Mette Dorthea Bojer Thomsen, født d. 23.-7.-1933, datter af Jens Kristian Thomsen, Kallerup. K.H. overtog gården d. 1.-5.-1958 fra Maren Østergaard, Sjørring.Matr. nr. 12i m. fl. Ejendomsskyld 1.450.000. Grundskyld 140.900. Areal 11,8 ha., deraf tilkøbt 2,5 ha. Derudover er 2 ha. i forpagtning.
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Stuehuset er opført 1969, lade 1974, stalde i årene 1975, 1976, 1977 og 1978, Maskinhus og garage 1981. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 100 årssøer, der produceres ca.2.000 torvegrise årligt, hvoraf halvdelen opfedes. Salgsafgrøder er ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri til korn, 4 fodersiloer til ensilage, genvindingsanlæg for varme, blandeanlæg og automatisk fodringsanlæg.
PELSDYRAVLER JENS AAGE NIELSEN, Todbølvej 34, 7700 Thisted, tlf. 07-971378, født d. 21.-3.-1960, søn af Knud Nielsen, Idum, gift med Linda Kjær, født d. 30.-9.-1960, datter af Karl Kjær, Hunstrup.L.K. er pædagog. J.AA.N. overtog gården d. 1.-5.-1985 fra Jørgen Kristoffersen, Sjørring. Matr. nr. 2k m. fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 181.800. Areal 18 ha., deraf 6 ha. eng. Jorden er bortforpagtet.Stuehuset er opført 1979, lade og maskinhus 1977, endvidere er opført 8 2-rækkers minkhaller å 24 fag. Gården bliver drevet med en minkavl på 700 avlstæver og 3.900 hvalpe. Der findes 1 traktor, minkfodermaskine og eget pelseri. I pelstiden er ansat fremmed arbejdskraft.
GDR. PETER NIELSEN GULD, Todbølvej 38, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07- 971311, født d. 4.-1.-1925, søn af Georg Christian Nielsen Guld, Sperring, gift med Helene Ciesla, født d. 24.-9.-1941, datter af Adam Ciesla, Miinster i Tyskland.H.C. er lærer i Snedsted.Gården har været i slægtens eje siden 1883, P.N.G. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-12.-1968 fra faderen.Matr. nr. 29a m. fl. Ejendomsskyld 820.000. Grundskyld 120.000. Areal 10 ha. Stuehuset er opført 1968, gi. stuehus 1886, stald 1916, ny lade og stald 1941. Salgsafgrøder er korn, raps og frøavl. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg til korn.
"GL. SØGÅRD". LANDM. KNUD MØLLER PEDERSEN, Todbølvej 42, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07-971518, født d. 2.-4.-1954, søn af Johan Pedersen, Sdr. Vium, gift med Karen Bukh Jakobsen, født d. 22.-4.-1957, datter af Johannes Jakobsen, Flade.K.M.P. overtog gården d. 1.-5.-1980 fra Karl E. Thomsen.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 365.000. Areal 32 ha., heraf tilkøbt 15 ha. Derudover er 18 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1877 og moderniseret 1985, goldsostald opført 1977, lade, farestald og kombineret lade og maskinhus opført 1976, klimastald og gylletank 1983. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 175 årssøer, der produceres ca. 3.600 torvegrise pr. år. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, plansilo til ærter og raps og plantørreri til korn. Der er ansat 1 medhjælper.

"SØVANG". LANDM. EJNAR SKALLERUP JENSEN, Todbølvej 48, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07-971134, født d. 13.-6.- 1933, søn af Poul Chr. Jensen, gift med Elna Brandhøj, født d. 19.-2.-1935, datter af Frederik Brandhøj, Årup.E.S.J. overtog gården d. 9.-4.-1959 fra Harald Larsen, Koldby.Matr. nr. 59 m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 400.000. Areal 35
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ha., heraf tilkøbt 15 ha. 10 ha. er eng.Søvangs stuehus er opført 1878 og gennemrestaureret 1972, udbygningerne brændte 1956 og blev opført igen 1957-1958 med stald og lade, ny stald opført 1974 og maskinhus 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 årskøer, 15 kalvekvier og 35 småkvier af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker og plansilo til korn. Gårdens jord er lavt beliggende og er med under Sperring Pumpelaug.
"MOSELUND". LANDM. KAJ CHRISTIAN MADSEN, Toften 5, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07- 937305, født d. 17.-12.-1948, søn af Viggo Chr. Madsen, Sjørring, gift med Irene Aagaard, født d. 4.-11.-1950, datter af Svend Aage Aagaard, Hundborg.I.AA. er fabriksarbejder. K.C.M. er udlært smed. Han er i bestyrelsen for Hundborg Boldklub. I.AA. er formand for Husholdningsforeningen i Hundborg samt i bestyrelsen for Hundborg Ungdomsklub. K.C.M. overtog gården d. 1.-5.-1983 fra Jacob Bulov.Matr. nr. 3b m. fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 153.700. Areal 18,1 ha., deraf 8 ha. mose.Stuehuset er opført 1930 og restaureret 1985, kostald opført ca. 1910, svinestald 1930, lade 1940'erne og stald 1970. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 8 ammekøer, 1 løbekvie, 1 Limousinetyr og 10 kalve. Salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 1 traktor og portionstørrer til korn.
"TOFTHOLM". GDR. MIKKEL SKAARUP, Toftholmvej 4, 0. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977021, født d. 11.-11.-1922, søn af gdr. Frederik Skaarup, Thorsted, gift med Marie Christoffersen, født d. 2.-4.-1931, datter af gdr. Christoffer Christoffersen, 0. Vandet.M.S. overtog gården i 1951 fra Jens Kjeldgaard.Matr. nr. 4c m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 319.300. Areal 22,3 ha.Stuehuset er opført 1972, lade 1927, maskinhus ca. 1965 og stald 1968/69. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på 200 stk. Planteavlen består af raps, ærter, byg og hvede.Der findes 2 traktorer og plansilo til korn.
"LYSEHEDE". GDR. NIELS CHRISTIAN PEDERSEN, Torsbjergvej 4, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993116, født d. 5.-2.-1920, søn af gdr. Otto Chr. Pedersen, Øsløs,- gift med Aase Elisabeth Jensen, født d. 12.-1.-1937, datter af gdr. Johannes Jensen, Øsløs.Gården har været en slægtsgård i ca. 160 år, N.C.P. er 5. generation, han overtog den d. 10.-5.-1956 fra faderen.Matr. nr. 12b m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 339.400. Areal 44 ha., deraf tilkøbt 26 ha. 9 ha. er eng, 5 ha. er skov og 4 ha. er hede og klit.Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret senere, maskinhus opført 1943, stald og lade 1966. Gården bliver drevet med en kødkvægsbesætning på 8 stk. ammekøer af racerne SDM og Limousine, samt en svineproduktion på 14 søer + opdræt. Planteavlen består af byg og vårsæd. Der findes 1 traktor, gylletank, plantørringsanlæg til korn og 4 stk. ensilagesiloer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er gennemdrænet ca. 7 ha. i 1966. Der blev tilplantet 2,5 ha. i 1966.
GDR. SIGURD STENTOFT PEDERSEN, Torshøjvej 5, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981249, født d. 3.-9.-1939, søn af husm. Martinus Pedersen, Nors, gift med Ingrid Christensen, født d. 18.-7.-1940, datter af gdr. Chr. Christensen, Skovsted.
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I.C. er pædagogmedhjælper ved Mors Skole ved skolefritidsordningen. Sigurd Stentoft Pedersen overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Martin Ringgaard.Matr. nr. 4b m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 136.400. Areal 12 ha., deraf tilkøbt 4 ha. i 1981.Stuehuset er opført 1880 og moderniseret 1972, sostald opført 1970, maskinhus 1972, kostald 1975 og lade 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 16 malkekøer af racen SDM og 24 ungdyr samt 14 søer, smågrisene opfedes. Køerne er stambogsført under Kontrolforeningen. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 2 traktorer og plantørreri med varm luft.Der er solgt kvier til eksport, SDM-stammen går mange år tilbage.
LANDM. MICHAEL CHRISTIAN LARSEN, Torshøjvej 6, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981571, født d. 13.-8.-1929, søn af landm. Onthan Larsen, Nors, gift med Maren Johanne Larsen, født d. 20.-1.- 1927, datter af landm. Laurits Larsen, Sennels.M.C.L. overtog gården d. 1.-10.-1982 fra landm. Martin Andersen.Matr. nr. 4c m.fl. Ejendomsskyld 530.000.Grundskyld 126.200. Areal 10,5 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1910 og moderniseret 1982, kostald og lade opført 1910, maskinhus ca. 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 9 malkekøer og 6 ungdyr af racen SDM, samt 4 hopper og 1 føl af racen Nordbakker. Planteavlen består af græs, roer og vårbyg. Der findes 1 traktor og plansilo med varm luft blæser til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Gården er indtil nu blevet drevet med hjælp fra hestene som trækdyr.
ØKONOMIDIREKTØR ARNFRED TOFT LARSEN, Torshøjvej 9, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07- 981412, født d. 26.-8.-1947, søn af gdr. Christian Toft Larsen, Nors, gift med Esther Mølgaard Villadsen, født d. 3.-3.-1949, datter af mekaniker Aksel Villadsen, Thorup.E.M. læser til beskæftigelsesvejleder, efter uddannelsen som håndarbejdslærer. A.T.L. er økonomidirektør ved Tabbel i Hanstholm.Gården har været en slægtsgård siden 1878, da A.T.L.'s bedstefader byggede den. A.T.L. overtog den d. 1.-7.-1985 fra faderen.Matr. nr. 5c m. fl. Areal 13,3 ha.Stuehuset er opført 1986, kostald 1878 og tilbygget flere gange, sidste gang omkring 1965, lade opført 1878 og tilbygget 1941. Salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og vårbyg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plansilo med kold luft blæser til korn. Gården er udstykket fra gården "Strandholt" i Nors.
LANDM. ALFRED KRISTIAN DAHL- GAARD, Torshøjvej 10, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981093, født d. 10.-12.-1930, søn af landm. Jens Hundal Dahlgaard, Sennels, gift med Olga Marie Bust, født d. 12.-10.-1931, datter af landm. Herman Bust, Løvel.O.M.B. er ansat som hjemmehjælper ved Thisted Kommune. A.K.D. overtog gården d. 20.-11.-1953 fra landm. Steffen Hyld- gaard.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 630.000.Grundskyld 145.400. Areal 10,6 ha., deraf tilkøbt 2 ha. i 1965.
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Stuehuset er opført 1880 og moderniseret 1973-1978, kostald er meget gammel, lade opført 1959. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 malkekøer og 28 ungdyr af racen SDM, de er under Kontrolforeningen. Planteavlen er græs, roer og vårbyg. Der findes 1 traktor og kornmagasin. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
ERLING AGERHOLM OVERGAARD, Torshøjvej 11, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07- 981489, født d. 23.-8.-1955, søn af Thom- mas Overgaard, Sjørring, gift med Hanne Larsen, født d. 6.-6.-1959, datter af vognmand Knud Larsen, Sundby på Mors. E.A.O. er graver ved Tved Kirke. Han overtog gården d. 1.-1.-1982 fra Tage Grøndal.Matr. nr. 4 Søgård Sædegård. Ejendomsskyld 1.980.000. Grundskyld 102.200. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1908 og moderniseret 1973, stald og lade opført 1908, om- og tilbygget 1963 og omforandret 1975, ny svinestald opført 1976, ny svinestald, maskinhus og gylletank 1986. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på 4.200 stk. pr. år. Planteavlen består af vårbyg og hvede. Der findes 1 traktor og plansilo med kold luft blæser til korn.
LANDM. JENS KRISTIAN BOJESEN, Torshøjvej 13, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07- 981234, født d. 8.-3.-1940, søn af landm. Ferdinand Bojesen, Bjerre, gift med Ester Kristiane Larsen, født d. 26.-5.-1944, datter af landm. Kristian Toft Larsen, Nors.J.K.B. har i 16 år arbejdet ved Nors Mejeri som mælkekusk. Fra 1980 som chauffør ved N.C. Andersen, Thisted Beton. J.K.B. og E.K.L. er begge aktive på flere måder, i bestyrelsen ved KFUM og K, Kristelig Lytter- og Fjernseerforening,Blå Kors og flere andre steder. J.K.L. overtog gården d. 15.-8.-1963 fra landm. Anker Christensen.Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 149.900. Areal 15,8 ha., derudover er 14 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1974, lade omkring 1880 og ombygget flere gange, færdigbygget i 1987, svinestald opført 1971. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på 600 stk. pr. år. Planteavlen er raps, rug, hvede og vårbyg. Der findes 1 traktor, gylletank og plansilo med kold luft blæser til korn.

LANDM. HENRY BREUM ANDERSEN, Torshøjvej 14, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981172, født d. 27.-7.-1932, søn af landm. Ingvard Andersen, Nors, gift med Birthe Harriet Jensen, født d. 15.-6.- 1941, datter af Aksel Jensen, Ålborg.H.B.A. overtog gården d. 1.-1.-1969 fra faderen, der havde overtaget den i 1932. Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 800.000. Grundskyld 131.300. Areal 10,5 ha.Stuehuset er opført 1920 og moderniseret 1972, kostald opført 1920 og omforandret til sostald 1979, lade opført 1920
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og ombygget 1951 og tilbygget 1976, farestald opført 1979. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 45 søer, alle smågrisene sælges. Planteavlen består af vårbyg. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg og kornmagasin.
"THOUSGÅRD". BONDE TOM KIRK, Tovsgårdvej 5, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-925805, født d. 25.-7.-1931, søn af dens Kirk, Skinnerup, gift med Erna Inga Jensen, født d. 10.-5.-1932, datter af Ejnar Jensen, Kvissel, Vendsyssel.I.K. er i bestyrelsen for Rovvig Efterskole. T.K. har været formand for Kraka Løg, formand for Ræhr Mejeri samt formand for Thorsted og Brund Friskole, han er formand for højskolen i Thy, Sjør- ringvold, og har været medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Friskoleforening, i december 1978 fra faderen, der havde Han er 2. generation på gården, som han overtogkøbt den i 1928.Matr. nr. 3b Skinnerup. Ejendomsskyld 5.050.000. Grundskyld 1.075.900. Areal 73 ha., derudover er 20 ha. i forpagtning. 23 ha. er hede.Stuehuset er opført 1979, aftægsbolig 1966, maskinhus 1981, 6 so- og svinestalde og halmlade 1986. De 3 stalde er forsynet med bund og inventar og gyllehåndtering, og der fortsættes med de sidste 3. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 250 årssøer, de fleste af smågrisene opfedes på gården. Salgsafgrøder er raps, ærter og blomsterfrø. Der findes 3 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg til store baller. Der er ansat 2 svinefodermestre, marken drives af sønnernes maskinstation, der drives fra gården. Faderen, Jens Kirk, var den kendte liberale skribent og debatør.
"ÅGÅRD". GDR. VIGGO GRUD NIELSEN, Tranhøjvej 3, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-926899, født d. 11.-10.-1954, søn af gdr. Aage Nielsen, Agerholm.V.G.N. er ansat ved en maskinstation. Han overtog gården d. 1.-11.-1984 fra Alma Johanne Hansen i hvis slægt gården har været fra 1750.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 391.700. Areal 33 ha., heraf 1/2 ha. skov.Stuehuset er opført 1901, stald 1883 og lade 1923. Planteavlen består af raps, hvede og byg.V.G.N. lejer maskinerne hos broderen, der har ejendommen på Agerholmvej.
"SKINNERUPGÄRD". GDR. KNUD KRABBE, Tranhøjvej 5, Skinnerup, 7700 Thisted, tlf. 07-923885, født d. 19.-8.-1934, søn af Jens Krabbe, gift med Dagmar Phillipsen, født d. 17.-2.-1935, datter af købmand Andreas Phillipsen, 0. Hvidbjerg.K.K. har tidligere været medlem af Ligningskommisionen og Menighedsrådet i Skinnerup. Han overtog gården d. 1.-4.- 1956 fra faderen, der havde købt den i 1955. Matr. nr. 14a m. fl.Ejendomsskyld 3.200.000. Grundskyld 725.700. Areal 65 ha.Stuehuset er opført 1916, stald, lade og fodermesterbolig ca. 1920, ny kostald med høj rejsning 1966, svinestald 1967 og maskinhus 1970. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 65 malkekøer og 160 kalve og ungkreaturer af racen SDM. Besætningen er jævnlig med på udstilling og dyrskuer og har opnået adskillige ærespræmier og 1. præmier. Desuden er der en svineproduktion på 300 fedesvin. Planteavlen består af raps, roer og græs. Der findes 3 traktorer, gastæt silo, gylletank, 2 køresiloer til ensilage, halmfyringsanlæg og der etableres staldvarmegenvindingsanlæg i 1987. Der er ansat 1 fodermester.
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"LADEGÅRD" GDR. LAURITS TOLSTRUP VESTERGÅRD, Trapsandevej 1, Sjørring, 7700 Thisted, tlf. 07-971054, født d. 29.-4.-1927, søn af Peder Jensen Vestergård, Sjørring, gift med Eva Gunhild Jensen, født d. 27.-4.-1929, datter af Jens Mathias Jensen, Sjørring.L.T.V. har været sognefoged i Sjørring Sogn fra 1958 til stillingen blev nedlagt i 1970.Gården har været i slægtens eje siden 1850, L.T.V. er 4. generation. Han overtog gården d. 1.-7.-1955 fra faderen.Matr. nr. 5a. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 430.000. Areal 38,1 ha.Stuehuset er opført ca. 1850 og gennemrestaureret 1970, lade og maskinhus opført 1924, stald 1964 og ombygget til svin 1970, gastæt silo opført 1979. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning på 500 fedesvin, der købes som torvegrise ved fast leverandør. Der leveres ca. 1.500 årligt til slagteri. Salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank. L.T.V. har været på Ask Højskole i vinteren 1945/46 og på Ladelund Landbrugsskole i vinteren 1952/53.

GDR. HANS JØRGEN RASK KAPPEL, Trapsandevej 3, Dollerup, 7700 Thisted, tlf. 07-971137, født d. 5.-5.-1932, søn af Ejler Kappel, Thorsted, gift med Marie Kudsk Christensen, født d. 2.-1.-1931, datter af Mads Kudsk Christensen, Thorsted.M.K.C. er sygeplejerske. H.J.R.K. overtog gården d. 1.-4.-1958 sammen med broderen Martin Kappel, i 1972 købte H.K. broderens halvpart.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 321.000. Areal 30 ha.Stuehuset er opført 1938, lade opført 1917, stald udbygget og udvidet 1961, uvidet med spaltestald 1974 og maskinhus opført 1973. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 45 årskøer, 20 kalvekvier, 20 småkvier og 21 fedetyre af racen RDM samt 3 søer, grisene opfedes på gården. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, portionstørreri til korn og 2 siloer til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"SIGSHØJGAARD". GDR. HENNING KROGSGAARD JENSEN, Trapsandevej 4, Skårup, 7700 Thisted, tlf. 07-974234, født d. 18.-11.-1948, søn af Henry Jensen, Sjørring, gift med Annie Hower, født d. 14.-2.-1953, datter af Niels Peder Hower Kristensen, Sjørring.H.K.J. er udlært snedker. A.H. er afdelingsbestyrer i Sparekassen Vildsund afdeling. Gården har været i slægtens eje side 1898, H.K.J. overtog den d. 1.-12.- 1985 fra forældrene.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 360.500. Areal 29,5 ha.Stuehuset er opført 1859-1867 og gennemrestaureret 1986, stald opført 1914 og ombygget 1960, svinehus opført 1927 og lade 1950. Gården bliver drevet med planteavl. Salgsafgrøder er byg, raps og hvede. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 siloer til korn, portionstørreri og halmfyringsanlæg. På gården er 3 rideheste.
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GDR. HENNING SAND MØLLER, Trap- sandevej 8, Skårup, 7700 Thisted, tlf. 07-974053, født d. 12.-12.-1963, søn af Jørgen Møller, Svankjær, gift med Anna Marie Larsen, født d. 11.-4.-1963, datter af Svend Aage Larsen, Vang.A.M.L. er sygeplejerske på Dragsbækhjemmet i Thisted. H.S.M. overtog gården d. 1.-8.-1987 fra Aage Møller Nielsen, Sjørring.Matr. nr. 4b m. fl.Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 164.600. Areal 14,5 ha.Stuehuset er opført 1926 og restaureret 1987, stald og bindestald opført 1976, lade og maskinhus 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 malkekøer af racen SDM. Der findes 3 traktorer, plantørreri til korn og halvautomatisk udmugningsanlæg.

"GRAUGAARD". GDR. JENS CHRISTIAN JENSEN, Trapsandevej 9, Skårup, 7700 Thisted, tlf. 07-974143, født d. 2.-12.- 1946, søn af Laurits A. Jensen, Skårup, gift med Jytte Gunhild Nielsen, født d. 16.-8.-1947, datter af Jens Chr. Nielsen, Hørsted.J.G.N. er uddannet kontorass. Hun er kasserer i Det danske Spejderkorps i Thisted. J.C.J. er uddannet tømrer. Han overtog gården d. 1.-4.-1970 fra faderen, der havde overtaget den i 1935.Matr. nr. 2c m. fl.Ejendomsskyld 1.760.000. Grundskyld 85.600. Areal 8,2 ha., derudover er 8 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1978, stald 1952, ombygget og udvidet 1972, 1975, 1976 og 1979, lade opført 1975 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesætning på 125 årssøer, og ca. 2.700 torvegrise årligt. Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn.
DR. JENS KUDSK CHRISTENSEN, Trapsandevej 10, Skårup, 7700 Thisted, tlf. 07-974049, født d. 8.-3.-1920, søn af Mads Kudsk Christensen, gift med Elly Jensen Søe, født d. 5.-8.-1928, datter af Niels Jensen Søe, 0. Vandet.J.K.C. overtog gården i december 1952 fra Jeppe Rysgaards enke i Skårup.Matr. nr. 7. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 202.400. Areal 21,8 ha., deraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1960, stald 1920, restaureret og ombygget 1953, lade ombygget 1953. Salgsafgrøderne er ærter og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri og siloer til korn samt halmfyringsanlæg.. Der drives lidt maskinstation fra gården, men de sidste år kun mejetærskning.
GDR. LARS ERIK KORSGAARD, Trapsandevej 17, Skårup, 7700 Thisted, tlf. 07-974054, født d. 13.-11.-1963, søn af Else Korsgaard, Ebeltoft, gift med Lilli Jensen, født d. 5.-12.-1964, datter af Aage Jensen, Durup.L.J. studerer til indretningsarkitekt. L.E.K. arbejder på maskinstation. Han overtog gården d. 1.-4.-1987 fra Karen og Aage Dusinus Møller, Sjørring.
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Matr. nr. 4g m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 342.700. Areal 31,8 ha.Stuehuset er opført 1935, driftsbygninger 1948 og svinestald 1969. Gården bliver drevet med en svinebesætning. Salgsafgrøder er ærter, raps og byg. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

GDR. EVALD JENSEN SAUGBJERG, Trap- sandevej 21, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07- 974183, født d. 16.-12.-1928, søn af Kresten Saugbjerg, gift med Grethe Øster- gaard, født d. 8.-11.-1935, datter af Peder Østergaard, Vang.E.J.S. er i bestyrelsen for Venstre Vælgerforeningen i Sjørring-Thorsted-Vang. G.Ø. er i bestyrelsen for Vang-Thorup- Vangså Borgerforening. E.J.S. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Anders Hove, Sønderhå.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 700.000.Grundskyld 208.400. Areal 17,9 ha., deraf tilkøbt 7,8 ha. Stuehuset er opført 1930, ny stald 1967, lade 1974 og gi. stald udvidet 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 16 årskøer, 10 kalvekvier, 8 fedetyre og 8 småkalve af racen SDM, der leveres ca. 100 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er korn og byg. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn og var- megenvindingsanlæg fra mælkekøler. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. SØREN SIGSHØJ, Trapsandevej 23, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974285, født d. 30.-9.-1956, søn af Johannes Sigshøj. S.S. er uddannet tømrer. Han er 4. generation på gården, som han overtog d. 1.-7.-1983 fra faderen.Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomssksyld 830.000. Grundskyld 261.000. Areal 22 ha., deraf 2 ha. skov.Stuehuset er opført 1910, stald 1924, maskinhus 1972 og lade 1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 200 fedesvin, der leveres ca. 500 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findeshalmfy ringsanlæg.2 traktorer, mejetærsker, plansilo til korn og

"MUNKHOLM". GDR. BENT KRISTIAN JEPPESEN, Trapsandevej 38b, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974078, født d. 1.-10.- 1953, søn af Jens Jeppesen, Vang, gift med Hanne Vibeke Holm, født d. 16.-11.- 1962, datter af Harald Holm, Vang. H.V.H. er fabriksarbejder. B.K.J. overtog gården d. 1.-10.-1979 fra faderen, der havde overtaget den i 1942.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 179.200. Areal 15,7
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ha., derudover er 1 W2 ha. i forpagtning. 1 V2 ha. er skov. Munkholms stuehus er opført 1934, stald og lade 1953, maskinhus 1982, sostald 1986, ny sostald 1987, kombineret lade og maskinhus, møddingsbund og gylletank 1987. Gården bliver drevet med en SPF-svinebesæt- ning på 100 årssøer, der opfedes ca. 600 slagtesvin pr. år, resten sælges som torvegrise, ca. 1.300. Der findes 2 traktorer, 2 gylletanke, portionstørreri til korn og 2 siloer til korn. Der drives lidt maskinstation.
"HOUGAARD". LANDM. ERIK MØLLER CHRISTENSEN, Trapsandevej 73, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974264, født d. 12.-10.-1950, søn af Arne Christensen, Vang, gift med Karen Marie Sørensen, født d. 9.-2.-1952, datter af Jens K. Sørensen, Hurup.K.M.S. er ekspedient i en slagterforretning. E.M.C. er murerarbejdsmand. Han overtog gården d. 1.-10.-1984 fra faderen, der havde overtaget den i 1952.Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 99.600. Areal 10 ha., deraf 4 ha. eng.Stuehuset er ca. 100 år gammel og gennemrestaureret 1985, stald og lade ca. 100 år gammel. Gården bliver drevet med en fåreavl på 16 moderfår samt 1 vædder og opdræt. Jorden er udlejet. Der findes 1 traktor og kornmagasin-

godkendt. Salgsafgrøder

GDR. JEPPE HYLLESTED, Troldborgvej 4, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981955, født d. 17.-4.- 1949, søn af malermester Hyllested, Thisted, bor sammen med Marie Riis Jensen, født d. 2.-8.-1965, datter af Aage Riis Jensen, Thisted.M.R.J. er kontorass. J.H. overtog gården i 1973 fra Kaj Julius Nielsen, Tved.Matr. nr. 18f m. fl. Ejendomsskyld 1.420.000. Grundskyld 281.600. Areal 11,7 ha., deraf tilkøbt ca. 10 ha. i 1976. 2 ha. er skov.Stuehuset er opført 1878, stald og lade 1878, fabriksbygninger opført 1976-1983. Gården bliver drevet med 7 Oldenborg avlsheste. Biodynamisk jordbrug demeterer rug og kartofler. Der findes 1 traktor og spånfyr.Der har fra ejendommen været drevet vinduesfabrik.
"GRÅGÅRD". GDR. VIGGO FRØKJÆR, Troldborgvej 6, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981102, født d. 27.-8.-1921, søn af gdr. Anders Frøkjær, Tved, gift med Ruth Mortensen, født d. 30.-7.-1939, datter af gdr. Kristian Mortensen, Kjersing. V.F. er kreaturhandler. Han er i bestyrelsen for HL-Banken, formand for Tved Kirkes Menighedsråd, desuden har han beklædt en del tillidsposter indenfor kreaturhandel, såsom Dalko og DLK og været i bestyrelsen for Landboforeningen. Han er 4. generation på gården, som han overtog i 1960 fra faderen, som havde overtaget den i 1914. Matr. nr. 19a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 525.900. Areal 54,9 ha., deraf ca. 20 ha. med vedvarende græs og hede.Stuehuset er opført 1887, omforandret og moderniseret flere gange, sidste gang i 1983, kostald opført 1920 og lade 1927. Gården bliver drevet med en kvægproduktion med kælve- kvier af racen SDM. Salgsafgrøder er raps, ærter, hvede, rug, vinterbyg og vårbyg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker. Jorden drives med hjælp fra maskinstation, om vinteren er der ansat 1 medhjælper. "Enggård", Troldborg 8, drives i samdrift med "Grågård". På ejendommen findes et ørreddambrug, der er bortforpagtet.



-208- 
"ENGGÄRD". GDR. VIGGO FRØKJÆR, Troldborgvej 8, Tved, 7700 Thisted.V.F. overtog gården i 1983 fra broderen, Ove Frøkjærs enke, der havde købt den i 1944. Matr. nr. 20a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 325.800. Areal 32,9 ha., heraf 20 ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1920, kostald og lade 1942 og udvidet 1948. Gården drives i samdrift med "Grågård", Troldborgvej 6.
"TROLDBORG". EVALD VANGSGAARD, Troldborgvej 11, Tved, 7700 Thisted, tlf. 07-981420, født d. 3.-4.-1947, søn af Jens Mathies Vangsgaard, Sønderhå, gift med Karen Jensen, født d. 14.-1.-1949, datter af Laurits Jensen, Sdr. Ydby.E.V. overtog gården i 1981 fra Henry Larsen, Tved.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 371.600. Areal 46 ha., heraf 7 ha. eng og 5 ha. skov.Stuehuset er opført 1917, lade 1877 og stald 1917. Hjorteavl, der er under stadig udbygning, udgør indtil videre 26 ha. under hegn. Der findes 1 traktor og markvandingsanlæg.
"ROSHOLM". GDR. OLE ODGAARD, Troldhøjvej 9, Nr. Skjoldborg, 7700 Thisted, tlf. 07-931384, født d. 23.-8.-1931, søn af Peder Odgaard, Søborg, gift med Grethe Amby Søe, født d. 29.-11.-1942, datter af Peter Søe, Bjerre.O.O. overtog gården d. 1.-6.-1962 fra Jørgen Jørgensen, Thorup.Matr. nr. 27a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 292.900. Areal 27,5 ha., heraf tilkøbt 14,1 ha. 1/4 ha. er skov og 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1968, kostald og lade 1967, kalvestald 1973 og 1975 og maskinhus 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 60 årskøer, 20 kalvekvier og 85 ungkvier og ungtyre. Der findes 3 traktorer, gylletank, 4 siloer til korn, portionstørreri til korn og 2 køresiloer til ensilage.
GDR. THOMAS ERIKSEN, Trædholmvej 1, 7752 Snedsted, 07-931162, født d. 11.-5.- 1920, søn af Niels Kristian Eriksen, gift med Aase Poulsen, født d. 10.-1.-1925, datter af slagter Poulsen , Sundby.Gården har været i slægtens eje siden 1737, det har altid været en søn, der har overtaget den. T.E. overtog den i 1949 fra faderen.Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Areal 18 ha.Stuehuset er opført 1915, stald og lade 1960, maskinhus 1975 og ny stald 1977. Gården bliver drevet med en besætning på 20 årskøer og 40 ungkreaturer af racen SDM samt 125 slagtesvin. Der findes 3 traktorer, del i mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, 3 siloer til korn, 1 silo til ensilage og 3 fodersiloer. Der er ansat løs medhjælp.
"HØJBO". LAGERASS. FOLMER ANDERSEN, Tråbakken 3, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981656, født d. 29.-1.-1946, søn af gdr. Niels Andersen, Nors, gift med Ruth Nielsen, født d. 10.-12.-1949, datter af gdr. Albert Nielsen, Skårup.R.N. er dagplejemor ved Thisted Kommune. F.A. arbejder ved Bak og Urenfeldt i Thisted. Han overtog gården d. 1.-4.-1983 fra faderen, der havde købt den i 1930.Areal 3,6 ha.Stuehuset er opført 1987, endvidere findes stald og lade. Salgsafgrøder er vårbyg. Der findes 1 traktor.
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LANDM. KNUD JEPSEN, Tråbakken 6, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981365, født d. 2.-6.-1943, søn af landm. Christian Jepsen, Nors, gift med Ulla Svendsen, født d. 6.-2.-1949, datter af landm. Johannes Svendsen, Hinding.U.S. er kommunal dagplejemor. K.J. er ansat ved Thisted Kommune som gartner. Han er i bestyrelsen for Nors og Omegns Hesteforsikring. Han overtog gården d. 15.-3.-1971 fra Herluf Schytte.Matr. nr. 13g. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 80.600. Areal 6,3 ha.Stuehuset er opført 1972, kostald 1920 og omforandret til svinestald 1972, lade opført 1920 og ombygget flere gange, maskinhus opført 1975. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 14 søer, smågrisene sælges, desuden findes 3 heste, 2 1-års føl og 2 småføl. Planteavlen består af vårbyg og græs. Der findes del i traktor og plansilo med kold luft blæser til korn. Traktoren er i fællessskab med naboen.
LANMD. MARTIN IVERSEN, Tråbakken 7, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981676, født d. 12.-2.- 1914, søn af landm. Christian Iversen, Nors, gift med Magda Søndergaard, født d. 17.-6.-1916, datter af maler Christian Søndergaard, Thisted. M.I. overtog gården i 1949 fra faderen, der havde købt den i 1907. Matr. nr. 8d m. fl. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført 1907 og moderniseret senere, stald og lade opført 1907 og udvidet 1964. Salgsafgrøder er vårbyg. Der findes 1 traktor og kornmagasin.Gården blev udstykket fra en af gårdene i Nors by i 1907.
CHAUFFØR ARNE SØRENSEN, Tråbakken 9, Nors, 7700 Thisted, tlf. 07-981919, født d. 1.-7.-1958, søn af gdr. Sigurd Sørensen, Vinderup, gift med Kirsten Vestergaard, født d. 1.-1 1.-1957, datter af gdr. Johannes Vestergaard, Vestervig.K.V. er ansat ved Nors Brugsforening. A.S. er ansat ved Tved Klit Plantage. Han overtog gården d. 1.-9.-1984 fra Kr. Rotbøll.Matr. nr. 15h m. fl. Ejendomsskyld 370.000. Grundskyld 69.500. Areal 5,5 ha.Stuehuset er opført 1930 og moderniseret senere, lade og stald opført 1936. Jorden er for tiden udlejet. Der findes 1 traktor.
KAI BREUM ANDERSEN, Tråbakken 13, Nors, 7700 Thisted, født d. 11.-7.-1966, søn af landm. Henry Breum Andersen, Nors.K.B.A. arbejder som landbrugsmedhjælper i Skinnerup. Han overtog gården d. 1.-2.-1987 fra Jakob Thomsen.Matr. nr. 11b. Ejendomsskyld 600.000.Grundskyld 147.200. Areal 11,5 ha.Stuehuset er opført 1918, kostald og lade 1918. Salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og vårbyg. Der findes 1 traktor.
GDR. KURT KRISTENSEN, Tvorupvej 4, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974186, født d. 27.-11.- 1947, søn af Sigurd Kristensen, Thisted, bor sammen med Sonja Poulsen, født d. 14.-2.-1957, datter af Viktor Poulsen, Vang. S.P. er mejeriarbejder på Mejerigården i Tiisted. K.K. overtog gården d. 1.-4.-1972 fra Ejnar Sloth Pedersen, Sundby, Mors.Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 202.000. Areal 17 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. Derudover er 17 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret 1987, de fleste af udhusene er opført 1929, svinehus og maskinhus ca. 1962 og ny stald 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 årskøer, 21 kalvekvier, 10 småkvier og 15 fedekalve af racerne SDM og Jersey. Salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 2 traktorer, kornmagasin til 125 tdr., plansilo til ensilage og varmegenvindingsanlæg fra mælkekøler. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"NY KLOSTERGÅRD". LANDM. ERNA ANDERSEN, Tvorupvej 7, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974023, født d. 20.-6.-1925, datter af Søren Skinnerup, gift med Ejnar Andersen, født d. 20.-2.-1921, død d. 6.-1.-1985, søn af Kresten H. Andersen, Skinnerup.Gården blev overtaget d. 5.-1.-1949 fra Niels Jensen, Skjoldborg.Matr. nr. 2b m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 258.000. Areal 24 ha., deraf tilkøbt 8,3 ha.Stuehuset er opført 1919, lade 1919 og udvidet 1968, stald opført 1958. Gården bliver drevet med heste, ialt findes 4 Nordbakker, 1 pony, 2 Trakener og 2 krydsningsføl. Salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.E.A. udstiller heste på dyrskue i Thisted hvert år.
"KLOSTERGÅRDSMINDE" LANDM. DAGNY MARGRETHE HOLM, Tvorupvej 11, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974067, født d. 1.-9.-1929, datter af Peder Højer, Thisted, gift med Harald Holm, født d. 30.-5.-1924, død d. 8.-9.-1979, søn af Niels Holm, GI. Klostergård.D.M.H. er 2. generation på gården. Den blev overtaget den 1.-3.-1949 fra Peter Højer.Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 198.900. Areal 18,8 ha., heraf tilkøbt 7 ha.Stuehuset er ca. 70 år gammel, lade opført 1953, maskinhus 1973, stald ombygget flere gange og sidst i 1975. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug. Salgsafgrøder er byg. Der findes 3 traktorer, plantørring til korn, 2 siloer til ensilage og foderstoffer.

"SDR. LILLE DJERNES". GDR. EJVIND FUTTRUP, Tvorupvej 13, Vang, 7700 Thisted.E.F. overtog gården i 1986.Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 379.400. Areal 31 ha.E.F. ejer også "Nordre Lille Djernes", Tvorupvej 15, Vang, 7700 Thisted.
"NORDRE LILLE DJERNES". GDR. EJVIND FUTTRUP, Tvorupvej 15, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974011, født d. 2.-12.-1932, søn af Jens Futtrup, gift med Inger Marie Horsager, født d. 10.-5.- 1938, datter af Peder Horsager, Hvidbjerg, Mors.E.F. overtog gården fra Jens Rask, Thisted.Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 656.200. Areal 90 ha., heraf tilkøbt 31 ha. i 1986. 5 ha. er juletræer.Stuehuset er opført 1872, stald 1934 og moderniseret 1965 og 1978, lade opført 1949, øster hus 1952 og ombygget til spaltestald 1978 og maskinhus opført 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 80 årskøer, 35 kalvekvier, 45 småkvier og ca. 50 fedekalve af
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racen SDM. Salgsafgrøder er hvede og byg. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn, 2 køresiloer til ensilage, halmfyringsanlæg og varmegenvindingsanlæg fra mælkekøler. Der er ansat 2 medhjælpere.
"DJERNÆSDAHL". GDR. SALMON 0- STERGAARD, Tvorupvej 25, Djernæs Mark, 7700 Thisted, tlf. 07-974050, født d. 30.-9.-1940, søn af Peder Østergaard, Djernæs Mark, gift med Henny Kristensen, født d. 30.-12.-1944, datter af Marius Kristensen, Thisted.S.Ø. overtog gården d. 1.-4.-1965 fra faderen, der havde overtaget den i 1951. Matr. nr. 4aæ m. fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 200.000. Areal 16 ha., deraf tilkøbt 10 ha. Derudover er er 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret 1973, stald opført 1929, udvidet og udbygget 1977, lade opført 1929, ny lade 1976 og maskinhus 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 26 årskøer, 8 kalvekvier, 14 småkvier og 20 fedetyre af racen SDM, samt 20 slagtesvin. Salgsafgrøder er raps, ærter og hvede. Der findes 2 traktorer, rendegraver, oplagringstank ved ungkreaturer og plantørringsanlæg til korn. Der drives lidt entreprenørarbejde ved siden af gårdens drift.

HUSM. HANS ERIK HEDE, Tvorupvej 31, Tvorup, 7700 Thisted, tlf. 07-974017, født d. 12.-5.-1926, søn af Anders Hede, Sjørring, gift med Esther Jensen, født d. 16.-3.-1929, datter af Laurits Jensen, Skjoldborg.E.J. har været hjemmehjælper i 7 år. H.E.H. overtog gården d. 7.-2.-1950 fra Helge Nystrup Christensen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 211.000. Areal 14,8 ha., deraf tilkøbt 9,4 ha.Stuehuset er opført 1929 og tilbygget 1976, stald og lade opført 1929, stald1965 og tilbygget 1970, ny lade opført 1972. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på mellem 50 og 60 kreaturer, men i 1987 lægges driften om til fedesvin. Der findes 2 traktorer og portionstørreri til korn.
"SØNDER KORSGÅRD". HANS KORS- GAARD, Tvorupvej 37, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-974116, født d. 1.-1.-1940, søn af Christopher Andersen, Tvorup, gift med Aase Kirstine Krogsgaard Jørgensen, født d. 26.-7.-1946, datter af Otto Jensen Jørgensen, Vang.H.K. er medlem af Menighedsrådet og Samfundsbestyrelse, leder af Vangs drengekor og organist ved Vang Kirke, endvidere medlem af Vang Byråd, valgt for Kristeligt Folkeparti, medlem af socialudvalget, driftsudvalget og Skolekommissionen. Han er 3. generation på gården, som han overtog d. 1.-4.-1965 fra faderen.
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Sønder Korsgård. Matr. nr. 5e m. fl. Ejendomsskyld ca. 2.000.000. Grundskyld 243.900. Areal 50 ha., deraf tilkøbt 33,5 ha. Derudover er 14 ha. i forpagtning. 1 Vi ha. er skov.Stuehuset er opført 1925 og tilbygget 1977, svinehus opført 1967, kostald moderniseret 1968, lade opført 1979 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 årskøer, 21 kvier og 19 fedetyre af racen SDM samt en svinebesætning på 20 årssøer, grisene opfedes på gården. Salgsafgrøder er raps, ærter, rug og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
GDR. SØREN MØLLER, Tvorupvej 52, Tvorup, 7700 Thisted, tlf. 07-974105, født d. 9.-5.-1940, søn af Thomas Møller, Vestervig.S.M. overtog gården d. 10.-9.-1982 fra Else Justesen, Sjørring.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 147.100. Areal 16 ha.Stuehusets alder er ukendt, men er gennemrestaureret 1987, stald opført 1960 og lade ombygget 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer og 20 ungkreaturer af racen Jersey. Der findes 1 traktor, grønthøster, silo til korn og varmegenvin- dingsanlæg fra mælketank. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. CARL CHRISTIAN (MUNK) JEPPESEN, Tværvej 3, Vang, 7700 Thisted, tlf. 07-904015, født d. 9.-4.-1924, søn af Chr. Sigshøj Jeppesen.C.J. overtog gården fra faderen, der havde overtaget den i 1910.Matr. nr. 15e m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 340.300. Areal 25 ha., deraf 1 ha. skov.Stuehuset er opført 1934, stald 1930 og udvidet med svinehus i 1963, laden blev væltet af novemberstormen i 1981 og genopført i 1982, øster hus opført 1920. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 100 grise pr. gang. Salgsafgrøder er raps, ærter, hvede og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 siloer til korn, gennemløbstørreri og genvindingsanlæg, kombineret med olie- og brændselsfyr.
"VESTERGÅRD". GDR. ERIK CHRISTENSEN, Tyrhovevej 1, Hørsted, 7752 Sned- sted, tlf. 07-939179, født d. 6.-1.-1952, søn af Aksel Christensen, Hørdum, gift med Kirsten Margrethe Thinggaard Olesen, født d. 20.-3.-1952, datter af Kaj Olesen, Koldby.K.M.T.O. er syerske på Sun-Will på deltid. E.C. overtog gården i 1985 fra Andreas Sund, Snedsted.Matr. nr. 13c m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 281.200. Areal 23,4 ha., deraf tilkøbt 10,3 ha. i 1984. Stuehuset er opført ca. 1900 og restaureret senere, stalde opført 1900 og 1964 og lade 1900. Gården bliver drevet med en fede- svineproduktion på 1.200 slagtesvin pr. år. Børnene har 3 heste og der er lidt kødkvæg. Planteavlen består af ærter, hvede og raps. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, 3 siloer til korn og fodersilo. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"STENHOLM". GDR. HARALD IMMANUEL THINGGAARD, Tyrhovevej 4, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-939049, født d. 30.-9.-1924, søn af Marinus Thinggaard, Hørsted, gift med Helga Klemmensen, født d. 10.-4.-1928, datter af Jens Klemmensen, Heltborg.H.I.T. har været formand for Menighedsrådet i 23 år. Han overtog gården i 1950 fra Hans Madsen, Hørsted.
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Stenholm. Matr. nr. 21 m. fl. Ejendomsskyld 860.000. Grundskyld 202.000. Areal 16,6 ha.Stuehuset er opført 1924 og restaureret 1978, lade opført 1904, staklade 1963 og stald 1964. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 16 årskøer og 24 ungkreaturer af racen SDM samt 9 årssøer og 80 slagtesvin. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og 2 siloer til ensilage.

Areal 34,4 ha., deraf tilkøbt 14,5 ha.

"VESTERTYRHOVE". GDR. PREBEN KIELSGAARD NIELSEN, Tyrhovevej 6, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-939112, født di 1.-3.-1949, søn af Johannes Kiels- gaard Nielsen, Sjørring, gift med Gerda Frandsine Krogh, født d. 30.-9.-1948, datter af Andreas Krogh, Kløv Kær.P.K.N. er formand for Menighedsrådet og har været det i 3 år. Han overtog gården i 1972 fra Svend Aage Jensen, Hørsted. Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 230.500.Stuehuset er opført 1938, tilbygget og restaureret 1977, gi. stald opført i 1930'erne, stalde 1973 og 1980, maskinhus 1985 og gylletank 1987. Gården bliver drevet med SPF-svinepro- duktion på ca. 3.000 fedesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 3 siloer til korn og 3 fodersiloer.

"NØRGÅRD". GDR. OTTO HANSEN, Tyskebakken 2, Nørhå, 7752 Snedsted, tlf. 07-934223, født d. 19.-4.-1910, søn af Hans Chr. Hansen, gift med Ester Krogsgaard Jensen, født d. 23.-4.-1925, datter af Kresten Svendsen Jensen.O.H. dannede en planteforening med støtte fra Hedeselskabets skovridder. O.H. har været formand for Læplantningsudvalget i 20 år og udført et uvurderligt arbejde til fremme for plantningen, i 1979 fik han Krøjers legat, et sølvfad, for hans store arbejde.Han overtog gården d. 1.-5.-1946 fra Jens Martin Jensen, Thisted.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 330.500. Areal 32 ha., deraf 4 ha. skov.Stuehuset er opført 1928, stald og lade 1934, vester længe og maskinhus 1951 og ny lade og stald udvidet 1966. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 35 årskøer og 60 ungkreaturer. Salgsafgrøder er byg, hvede, rug, vårbyg og ærter. Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg i 3 afdelinger til korn. Der sælges en del juletræer og pyntegrønt hvert år til jul. Sønnerne har overtaget maskinerne og skal udføre markarbejdet.
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"FADDERSBØL". GDR. ASGER YDE BRUUN, Tyskebakken 7, Faddersbøl, 7700 Thisted, tlf. 07-937083, født d. 15.-8.-1946, søn af Anders Yde Bruun, Rostrup, gift med Oda Guld Bangs- gaard, født d. 26.-3.-1946, datter af Peter Bangsgaard, Hundborg.A.Y.B. overtog gården i 1970 efter faderen, der havde købt den i 1938.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 680.000. Areal 114 ha., heraf tilkøbt 8 ha. 14 ha. er skov og 25 ha. er hede og eng.Stuehuset er opført 1850, gi. stald 1880, lade 1954, lade og svinestald 1974 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på 2.400 fedesvin pr. år, samt en hjortebedrift på 30 moderdyr og 35 ungdyr og kalve, hvortil er i udhegnet 15 ha. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørreri til korn og halmfyringsanlæg.I 1970'erne blev der plantet 5,5 ha. læhegn i 3 rækker.
GDR. TAGE BRÆNDGAARD SØRENSEN, Tømmerbyvej 173, 7742 Vesløs, tlf. 07- 993078, født d. 28.-10.-1933, søn af gdr. Karl Sørensen, Vesløs, gift med Kristine Marie Bundgaard, født d. 21.-10.-1933, datter af gdr. Peder Bundgaard, Tømmerby.T.B.S. har været medlem af bestyrelsen for planteavl under Hanherred Husmandsforening samt medlem af bestyrelsen for Kaphøj Mejeri i Frøstrup. Han overtog gården d. 1.-8.-1958 fra faderen, der havde overtaget den i 1927.Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld 965.000. Grundskyld 297.700. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 19 ha. i 1960, 1967, 1971 og 1982. Derudover er 12 ha. i forpagtning. 14 ha. er eng.Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1947, maskinhus 1965, stald og staklade 1972. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 50 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til korn, halmfyringsanlæg, udmugningsanlæg og blandingsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er gennemdrænet 4 ha. T.B.S. er medejer af Vesløs Vindmøllelaug.
LANDM. EJNAR AGERHOLM, Tøvlingvej 25, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936199, født d. 13.-2.-1928, søn af Johannes Agerholm, Harring.Gården har været i slægtens eje siden 1884, E.A. overtog den i 1967 fra faderen.Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 210.800. Areal 17,8 ha.Stuehuset er opført 1974, stald og lade 1899 og maskinhus 1930. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 årskøer og ca. 18 ungkreaturer af racen SDM. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg og silo til korn.

Stuehuset er opført 1973, stald 1964 og lade er af

"T0VLINGGÄRD". GDR. CHRISTIAN NØRGAARD NIELSEN, Tøvlingvej 27, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934187, født d. 25.-1 1.-1927, søn af Vangsgaard Nielsen, Sønderhå, gift med Thea Hansen, født d. 29.-7.-1935, datter af Anders Hansen, Hørsted.C.N.N. overtog gården i 1956 fra Kristian Frostholm, Hørsted.Matr. nr. 9e. m. fl. Ejendomsskyld 1.575.000. Grundskyld 168.800. Areal 20 ha., deraf tilkøbt 6 ha. i 1967.ukendt alder. Gården bliver drevet med en
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svinebesætning på 70 årssøer, der sælges årligt ca. 1.300 torvegrise, besætningen er en SPF-svinebesætning. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, plantørringssilo til korn, 2 fodersiloer og halmfyringsanlæg.
"AAGAARD". LANDM. KAJ KORSGAARD ANDERSEN, Tøvlingvej 28, Harring, 7752 Snedsted, tlf. 07-936478, født d. 6.-1.- 1936, søn af Chr. Korsgaard Andersen, Gettrup, gift med Edith Margrethe Vil- ladsen, født d. 13.-1.-1935, datter af Karl Villadsen, Lyngs.K.K.A. overtog gården i 1962 fra Peter Møller Nielsen, Hørdum.Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 149.600. Areal 13,6 ha.Stuehuset er opført 1927 og gennemre- staureret 1980, stald opført 1937 og ombygget 1972, lade opført 1952, ny garage og hestestald 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 13 årskøer + opdræt af racen SDM samt 150 stk. fedesvin årligt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg og silo til korn.

Areal 19,4 ha., deraf tilkøbt 9,2 ha. i 1971.

HUSM. EJGILD EMMANUEL JAKOBSEN, Tøvlingvej 29, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934407, født d. 3.-4.-1943, søn af Aage Jakobsen, Gærup, gift med Solveig Jensen, født d. 9.-8.-1946, datter af Theodor Jensen, Hillerslev.S.J. er kontorass. på madrasfabrikken "Huma" i Hurup. E.E.J. overtog gården i 1967 fra Anders Vestergaaard, Sjørring. Matr. nr. 19b lp m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 202.100.Stuehuset er opført 1953, stald og lade 1953, ny stald 1973 og lade 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 årskøer + opdræt af racerne SDM og RDM, endvidere er der 2 heste. Der findes 2 traktorer og 1 fodersilo. Der er ansat 1 medhjælper på deltid.
GDR. NIELS KRISTIAN YDE HOVE, Tøvlingvej 30, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934264, født d. 3.-2.-1931, søn af Johannes Yde Hove, Vilhelmsminde, gift med Anna Bodil Petrine, Gramstrup, født d. 10.-3.-1933, datter af Graves Gramstrup, Hedegårdene.A.B.P.G. er hjemmesygeplejerske på heltid. N.K.Y.H. er i bestyrelsen for Menighedsrådet samt Venstres Vælgerforening i sammenlagt 15 år. Han overtog gården i 1960 fra Jens Svendsen, Snedsted.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 212.600. Areal 17,3 ha.Stuehuset er opført 1960, stald og lade 1960, svinehus 1976, halmfyr 1979, nyt plantørreri og ca. 40 m. lang halmbane 1980 og maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 25 årssøer, ca. 400 grise pr. år til opfedning. Planteavlen består af ærter, raps og korn. Der findes 2 traktorer, del i mejetærsker, korntørringsanlæg og fodersilo.
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"GRØNVANG". LANDM. MARTIN DRECHSLER, Tøvlingvej 32, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934130, født d. 8.-1.- 1936, søn af Mads Drechsler, Hørsted, gift med Minna Andersen, født d. 30.-5.- 1941, datter af Chresten Andersen, Stenbjerg.M.A. er ansat ved dagplejen i Thisted Kommune. M.D. er i repræsentantskabet for Thy Højspændingsværk. Han overtog gården i 1969 fra faderen.Matr. nr. 4b m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 206.200. Areal 19,4 ha., derudover er 15 ha. i forpagTning. Stuehuset er opført 1916, kostald tilbygget og gennemrestaureret 1971, ny svinestald opført 1976 og maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 22 årskøer + opdræt af racen SDM, desuden der leveres ca. 200 slagtesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg og silo til korn. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

Kristensen. Matr.

LANDM. og BIAVLER CHRISTIAN PETER SVANEBORG, Tøvlingvej 34, Hørsted, 7752 Snedsted, tlf. 07-934240, født d. 22.-8.-1924, søn af Lars Andersen Svaneborg, Colorado, USA, gift med Erna Marie Andersen, født d. 13.-8.-1930, datter af Peter Andersen, Gudnæs.E.M.A. har siden 1969 arbejdet på plejehj em på deltid. C.P.S. har i 24 år arbejdet hos Frøkjær Møbler i Thisted, de første 11 år blev der udelukkende drevet landbrug, nu drives der udlukkende biavl. Han overtog gården i 1950 fra Poul Kristiannr. 6b m. fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 77.800. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1913 og restaureret i 1970'erne, stald og lade opført 1913 og udvidet 1955. Gården bliver drevet med biavl, 100 stader, der avles dronninger til eget brug. Jorden er udlejet. En del af udhusene er lavet om til behandlingsrum for honning.
"HØJVANG". LANDM. OLE VISBY LARSEN, Tøvlingvej 36, 7752 Snedsted, tlf. 07-934760, født d. 28.-12.-1962, søn af Henrik Visby Larsen.O.V.L. er fodermester på Bedstedgård. Han overtog Højvang d. 15.-3.-1987 fra Mini Vester- gaard, Snedsted. Matr. nr. le m. fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 121.600. Areal 10,5 ha., deraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1917, lade og hønsehus 1917, svinestald 1970, kostald 1970 og ombygget til svinestald 1987. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på ca. 1.000 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og byg. Der findes 1 traktor, 2 kornmagasiner og plantørreri.
GDR. ANDERS GREGERSEN, Vadestedvej 5, 7700 Thisted, tlf. 07-923891, født d. 22.-4.-1932, søn af Georg Gregersen, Thingstrup.A.G. er forhenværende bestyrelsesmedlem af Thy Jerseyforening.Gården har været en slægtsgård på moderens side siden 1700-tallet. A.G. overtog gården d. 10.-1.-1969 fra faderen, der overtog den efter Anders Nielsen
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Malles enke, efter at have været bestyrer siden 1927.Matr. nr. 13m m. fl. Ejendomsskyld 3.279.000. Grundskyld 1.059.100. Areal 74 ha.Stuehuset er opført 1911, kostald og maskinhus 1965, lade og ungdyrstald 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 112 stk. malkekvæg af racen Jersey. Det er en avlsbesætning, der har opnået 2 førstepræmier i gruppesamling i 1985 og 1986, samt livsydelsespræmie 1. pris/fløjko i 2 år, 1981 og 1982, samt 2 andenpladser på Ungskuet i Herning i 1985/86 for ældre hold køer. Planteavlen består af kornproduktion. Der findes 3 traktorer, såmaskine, malkestald, markvandingsanlæg med egen transformator, silo til korn, plansilo til ensilage og fodersilo. Der er ansat 4 medhjælpere på gården.
"GULDSMINDE". LANDM. JENS PETER SØRENSEN YDE, Vandetvej 1, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07-971410, født d.29.-1.-1929, søn af Søren Sørensen Yde, gift med Elly Pedersen, født d. 4.-2.- 1931, datter af Otto Pedersen, Thorsted. E.P. er ansat som rengøringsass. ved Thy- lands Ungdomsskole. J.P.S.Y. er tidligere medlem af Menighedsrådet i Thorsted gennem 12 år.Gården har været i slægtens eje siden 1935, J.Y. overtog den i 1953 fra svigerfaderen. Matr. nr. 13b m. fl. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 90.800. Areal 9,3 ha.Oprindelige bygninger er opført 1890, ombygning af stuehus 1960, 1970 og 1986, ombygning af stald og lade 1955 + tilbygning af lade 1962. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 malkekøer og 12 kalve af blandet race. Planteavlen består af korn, roer og græs. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"BÆKGÅRD". GDR. MARIUS KRABBE CHRISTENSEN (Marius Kudsk), Vandetvej 2, Thorsted, 7700 Thisted, tlf. 07-971169, født d. 25.-10.-1922, søn af Mads Kudsk Christensen, Thorsted, gift med Ester Overgaard, født d. 15.-4.-1921, datter lærer Carl Ingvard Overgaard, Næstrup. E.O. er uddannet sundhedsplejerske og var indtil 1985 ansat ved Thisted Kommune. Gården har været i slægtens eje siden 1921. M.C. overtog den i 1957 fra moderen, Birgitte Kudsk Christensen.Matr. nr. 1 m. fl.Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 247.800. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1936, gi. stald og gi. lade ca. 1917, ny kostald 1960, svinestald 1965 og lade 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 stk. Hereford kvæg samt en svineproduktion og heste. Planteavlen består af korn, raps, ærter og græs. Der findes 2 traktorer, portionstørreri og 2 plansiloer til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. KARL EMIL SØRENSEN, Vandetvej 24, 7700 Thisted, tlf. 07-977023, født d. 28.-7.-1937, søn af Vilhelm Sørensen, Sennels, gift med Karen Marie Bisgaard Andersen, Thisted, født d. 8.-1.-1937, datter af Lars Bisgaard Andersen, Thisted.K.M.S. er medlem af V. Vandet Menighedsråd. K.E.S. er bestyrelsesmedlem i Venstre Vælgerforeningen. Han overtog gården i 1959 fra Hans Jensen.Matr. nr. 15a V. Vandet. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 236.800. Areal 19,5 ha.
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Bygningerne er genopført i årene 1966-1980, klimastald opført 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 100 søer. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 2 traktorer, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn og varmepumpe.
"LAULUND". LANDM. JENS PETER HANSEN, Vandhøjvej 83, 7752 Snedsted, tlf. 07-934194, født d. 7.-9.-1920, søn af Christian Hansen, Skårup, gift med Rigmor Krogsgaard Sørensen, født d. 4.-1.- 1923, datter af Anton Sørensen, Snedsted.J.P.H. overtog gården i 1970 fra Frederik Buehave, Snedsted.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 189.000. Areal 15,5 ha.Stuehuset er opført 1861 og restaureret 1971 og 1980, stald og lade opført 1861, svinehus 1930, kostald ombygget til svi- nestald 1971. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 4 årssøer, der købes torvegrise og leveres ca. 200 slagtesvin pr. år. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn, silo til ensilage og halmfyringsanlæg.

"LUNEGÅRDEN". GDR. CHRISTIAN MØLLER MADSEN, Ved Dammen 4, 7752 Snedsted, tlf. 07-934163, født d. 10.-12.- 1917, søn af Mads Møller Madsen, gift med Ruth Pedersen, født d. 14.-12.-1931, datter af Christian Pedersen, Årup.C.M.M. har været vurderingsmand ved ejendomsvurdering i 10 år samt medlem af Snedsted-Nørhå Sogneråd fra 1966- 1970. Han overtog gården i 1949 fra Magnus Morten Kristiansen, Snedsted.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 369.800. Areal 24 ha.Stuehuset er opført ca. 1885, stald og lade 1937, svinehus 1960 og maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 16 årssøer, smågrisene opfedes. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, lager til korn, 2 siloer til ensilage, fodersilo, halmfyringsanlæg og gennemløbstørreri.
GDR. HANS BEDSTED JENSEN, Vesløs Huse 1, Vesløs, 7700 Thisted, tlf. 07- 997236, født d. 4.-10.-1930, søn af gdr. Jens Kr. Jensen, Vesløs.H.B.J. overtog gården d. 1.-6.-1969 fra faderen, der havde overtaget den i 1917. Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 162.000. Areal 23,5 ha., deraf tilkøbt 8 ha. i 1969. 5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1940, stald og svi- nestald 1971, lade og maskinhus 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 26 køer + opdræt af racen SDM, samt en svineproduktion på 4 søer + opdræt. Der findes 3 traktorer og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Hele arealet er gennemdrænet.
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GDR. HENNING JENSEN, Vesløs Huse 8, Vesløs, 7700 Thisted, tlf. 07-997354, født d. 7.-4.-1960, søn af gdr. Regnholdt Jensen, Kløv, gift med Henriette Petersen, født d. 4.-12.-1963, datter af Svend Aage Østergaard Petersen, Skovsted.H.P. er ansat i Thisted Børnehave. H.J. er formand for Nordthy Landboungdom samt medlem af Repræsentantskabet i Nordjyske Mejerier, og i bestyrelsen for Lokalforeningen i Østerild. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Aksel Borup.Matr. nr. 3k m. fl. Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 101.500. Areal 16 ha., derudover er 8 ha. i forpagtning. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret senere, stald opført 1947 og ombygget 1963, lade opført 1967. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 24 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Hele arealet er gennemdrænet.

GDR. NIELS VERNER KRISTENSEN, Vesløs Mark 11, 7742 Vesløs, tlf. 07-993198, født d. 13.-7.-1935, søn af gdr. Andreas Kristensen, Vesløs, gift med Annie Herdis Høgh, født d. 25.-5.-1941, datter af gdr. Lars Nielsen Høgh, Øsløs.A.H.H. er hjemmehjælper og ansat ved Thisted Kommune. N.V.K. overtog gården d. 1.-4.-1961 fra faderen, der havde overtaget den i 1925.Matr. nr. 12b m. fl.Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 216.000. Areal 24,5 ha., heraf tilkøbt 14,5 ha. i 1978. Derudover er 4 ha. i forpagtning. 12 ha. er eng.Stuehuset er opført 1975, lade 1940, stalde 1955 og 1972, lade 1978 og gastæt silo til korn 1985. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 30 søer + opdræt samt lidt kødkvæg på 8 stk. ammekøer af racen Limousine. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer og gastæt silo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er gennemdrænet ca. 2 ha. N.V.K. er medejer af Vesløs Vindmøllelaug.
"ALDERSHVILE". GDR. PER PILGAARD, Vesløs Vejle Vej 1, 7742 Vesløs, tlf. 07-993449, født d. 14.-12.-1946, søn af gdr. Lars Pilgaard, Vesløs, gift med Bente Pedersen, født d. 18.-5.- 1952, datter af Johannes Pedersen, Haverslev.B.P. er uddannet kontorass. og ansat på Vesløs Skole som skolesekretær. P.P. er medlem af bestyrelsen for Hanherreds Landboforening samt bestyrelsesmedlem af Fællesledelsen. Han overtog gården d. 1.-8.-1977 fra faderen, der havde overtaget den i 1945.Matr. nr. 9g m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 189.000. Areal 23 ha., derudover er 30 ha. i forpagtning. 10 ha. er eng.Stuehuset er opført 1840 og gennemrestaureret senere, lade opført 1840, svinestald 1969, stald og ungdyrstald 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 42 køer + opdræt af racen SDM samt en fedesvineproduktion på ca. 400 stk. pr. år. Salgsafgrøder er raps og rug. Der findes 2 traktorer, gylletank, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er plantet læbælter i marken og ved gården.
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"GDR. GUNNAR SØRENSEN, Vester- gårdsvej 1, Fårtoft, 7700 Thisted, tlf. 07- 922081, født d. 17.-5.-1925, søn af Vilhelm K. Sørensen, Sennels, gift med Vera Mortensen, født d. 28.-3.-1929, datter af Hans Peter Mortensen, Fårtoft.G.S. var formand for Nordthy Husmandskreds 1978-1980 og i bestyrelsen fra 1968. Han overtog gården d. 1.-5.-1950 fra svigerfaderen.Matr. nr. 6f m.fl. Ejendomsskyld 780.000. Grundskyld 119.000. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 4 ha. Derudover er 8 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1916, stald tilbygget 1952, ny lade opført 1956, ny stald 1964, nyt maskinhus 1969, plansilo 1984. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 290 grise, der leveres ca. 1.000 grise om året. Salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"SVANHOLM". MINKFARMER NIELS THOMSEN SØRENSEN, Vildsundvej 40, 7700 Thisted, tlf. 07-931200, født d. 17.-5.-1937, søn af Peter Sørensen.N.S. overtog gården i 1975 fra faderen, der havde overtaget den i 1925.Matr. nr. 6d m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 166.900. Areal 13,2 ha.Stuehuset er opført 1860, stald 1940, lade 1950, den første hal bygget til mink i 1980, der er igen bygget 1981, 1982 og 1983. Gården bliver drevet med en mink-avl bestående af 900 avlsdyr. Planteavlen består af korn. Der findes 1 traktor, silo til minkfoder, eget pelseri og fodermaskiner og halmsnitter. Der er ansat 1 medhjælper.
"SUNDBYGÅRD". GDR. JENS KRISTIAN SKIBSTED, Vildsundvej 53, Sundby, 7752 Snedsted, tlf. 07-931142, født d. 8.-4.- 1913, og søsteren Louise Skibsted, født d. 23.-7.-1909, børn af Jens Kristian Skibsted.Gården har været i slægtens eje siden 1866, de nuværende ejere er 3. generation. Den blev overtaget i 1945 fra Emilia Skibsted.Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomssksyld 1.658.000. Grundskyld 888.000. Areal 68,9 ha.Stuehuset er opført 1841, lade og vognport 1841, hestestald 1916, stald 1922, svinehus 1930 og maskinhus 1950. Ca. 42 ha. jord er udlejet. Der findes 2 traktorer og silo til korn.
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GDR. VIKTOR NIELSEN, Vilsundvej 61, Sundby, 7752 Snedsted, tlf. 07-931357, født d.-5.-2.-1954, søn af Holger Nielsen, Hjardemål, gift med Lisbeth Møller Nielsen, født d. 19.-9.-1953, datter af Henry Møller Nielsen, Hjardemål.L.M.N. er pædagog og fultids ansat på specialinstitutionen på Kummelhøj i Thisted.V.N. overtog gården i 1985 fra Rigmor Tolbøl.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 296.400. Areal 23 ha., derudover er 36 ha. i forpagtning.Stuehuset er restaureret 1979, fedesvinestald opført 1974, lade og gi. stald ca. 60-70 år gammel, minkhal opført 1986 og 1987. Gården bliver drevet med en fedesvinebesætning på 1.500-2.000 fedesvin pr. år, minkavlen er på 200 avlstæver. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, gylletank, korntørringsanlæg, silo til korn, 2 fodersiloer og halmfyringsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

JORDEMODER MARIE NALTENSMEIER,Vilsbølvej 1, V. Vandet, 7700 Thisted, tlf. 07-977197, født d. 4.-2.-1949, datter af præst Holger Andersen, Visby, bor sammen med Søren Bredahl, født d. 28.-10.- 1955, søn af lærer Henning Bredahl, Århus.M.N. er jordemoder på Thisted Sygehus. Hun overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Kristian Nielsen.Matr. nr. 19. Ejendomsskyld 270.000.Grundskyld 55.600. Areal 6 ha., derudover er 7 ha. eng i forpagtning.Stuehuset er opført 1937, stald og lade 1937. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 13 ungkreaturer af racerne RDM og SDM, samt 1 hest og nogle høns. Planteavlen består af korn og roer. Der findes 1 traktor, selvbinder og plansilo til korn. Man forbereder at omlægge produktionen til biodynamisk landbrug.
"TILSTEDGÅRD". GDR. REGNAR CHRISTIANSEN, Vorupørvej 5, Tilsted, 7700 Thisted, tlf. 07-922192, født d. 3.-4.- 1937, søn af Chr. Christiansen, Helium v. Brønderslev, gift med Hilda Gregersen, datter af dyrlæge Gregersen, Koldby. H.G. er kantinebestyrer på Rådhuset i Thisted. R.C. overtog gården d. 1.-5.- 1964 fra Jens Vinther Poulsen, Thisted. Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 2.050.000. Grunskyld 695.000. Areal 52 ha.Stuehuset er opført ca. 1830, stald omforandret 1956, stald omforandretl965, stald nr. 3 omforandret 1960 og lade opført 1974. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 70 årssøer, grisene opfedes på gården. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"ELLINGSIGHUS". HUSM. PEDER CHRISTIAN PEDERSEN, Vorupørvej 7, 7700 Thisted, tlf. 07-971348, født d. 15.-11.- 1934, søn af Anders Th. Andersen, Spørring, gift med Esther Larsen, født d. 22.-9.-1936, datter af Valdemar Larsen, Thisted.E.L. er dagplejemor. P.C.P. har arbejdet på Sjørring Mejeri fra 1969-1985, han er i bestyrelsen for Sjørring-Thorsted-Vang Venstre Vælgerforening samt har været kasserer i Sjørring-Thorsted Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-4.-1966 fra Inger og Anders Thøgersen, Østerild.Matr. nr. 13d m. fl. Ejendomsskyld 1.480.000. Grundskyld 179.000. Areal 13 ha., deraf tilkøbt 7 ha.Stuehuset er opført ca. 1920 og gennemrestaureret 1973 og 1977, maskinhus opført 1972, stald og lade 1978 og ombygget efter brand 1987. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 44 årssøer, der leveres ca. 750 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, fast udvendig gylletank og ajlebeholder samt plantørringsanlæg til korn.

"BOELSBJERG". EL-INSTALLATØR HENRIK PIHL, Vorupørvej 16, Tilsted, 7700 Thisted, tlf. 07-924691, født d. 17.-5.- 1954, søn af Frode Pihl, Thisted, gift med gdr. Dorthe Kjeldgaard Andersen, født d. 16.-7.-1960, datter af Poul Kjeldgaard Andersen, Vindblæs.D.K.A. er sygeplejerske på Thisted Sygehus. H.P. er medejer af el-kompagniet, Fårtoftvej i Thisted. Han er formand for Thisted Judoklub. D.K.A. overtog gårdend. 1.-3.-1987 fra Ole Høgh Jensen, Sundby.Matr. nr. 38 m. fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 87.700. Areal 7 ha.Stuehuset er opført 1897 og påbegyndt restaurering 1987, stald og lade nyopført 1986 efter stormskade. Gården bliver drevet med en 5-marksskift planteavl. Salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor og ajlebeholder. Gården bliver drevet som hobbylandbrug.
"TILSTED-SKJOLDBORG MASKINSTATION". MASKINSTATIONSEJER JENS WIGH, Vorupørvej 24, Sjørring, 7700 Thisted, tlf. 07-971561, født d. 26.-6.-1957, søn af Henry Wigh, Hillerslev. J.W. købte Tilsted Maskinstation d. 1.-1.-1984 og Skjoldborg Maskinstation d. 1.-5.-1985. Matr. nr. 8o. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 42.000. Areal 8 ha.Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret 1979, maskinhus 1984. Der findes 1 rendegraver, 2 slamsugere, 1 skærlægger til raps, 1 skærlægger til græs, 1 snittevogn, 1 finsnitter, 1 rundballepresser, 1 alm. presser, 3 staldgødningsspredere, 1 roeoptager, grønthøster, rotorharve/såmaskine, roesåmaskine, kunstgødningsspreder, plove, harver og vogne, 2 marksprøjtere, 8 traktorer, 3 mejetærskere og 1 halmfyringsanlæg. Der er ansat 5 medhjælpere fast, i højsæsonen 10-12 mand.
"SØNDERGÅRD". GDR. POUL SVALGAARD THOMSEN, Vorupørvej 30, Sjørring, 7700 Thisted, tlf. 07-971424, født d. 28.-4.-1950, søn af Jens Svalgaard Thomsen, bor sammen med Rie Kortegaard, født d. 9.-3.-1955, datter af Anders Kjærgaard Kortegaard, Skovsted.P.S.T. overtog gården d. 1.-7.-1975 fra faderen, der havde overtaget den i 1957.Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 447.100. Areal 49 ha., heraf tilkøbt 20 ha. i 1985, fra Vorupørvej 92. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 258.300. Derudover er 50 ha. i forpagtning. 2 ha. er skov.
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Søndergårds stuehus er opført 1967, kostald, kalvestald, svinehus og lade opført efter brand 1966, spaltestald 1975, maskinhus 1978, gastæt silo 1979, lade udvidet 1985 og gylletank opført 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 100 årskøer, 60 kalvekvier og 60 småkvier af racen SDM. Tyrekalvene sælges som små. Salgsafgrøder er hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, silo til korn, portionstørreri til korn og genvindingsanlæg fra staldvarme. Der er ansat 1 fodermester og karl.

"SØGÅRD". GDR. NIELS JØRGEN SØ- GAARD JACOBSEN, Vorupørvej 53, Sper- ring, 7700 Thisted, tlf. 07-971018, født d. 23.-10.-1932, søn af Jens Andreas Jacobsen, Sperring, gift med Birgit Johanne Marie Nielsen, født d. 13.-12.-1936, datter af Karl Marius Nielsen, Harring.B.J.M.N. er lærer på Sjørring Centralskole. N.J.S.J. er vurderingsinspektør for Kreditforeningen Danmark.Gården har været i slægtens eje siden 1730, N.J. overtog den d. 16.-3.-1963 fra faderen.Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 436.100. Areal 34 ha., 5 ha. er eng. Stuehuset er opført 1856, lade 1856, stald 1926, udvidet og restaureret senere, og maskinhus 1984. Gården bliver drevet med fedekvæg af blandet race. Salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og halmfyr.
"VESTJYLLAND". GDR. PREBEN HOLM, Vorupørvej 78, Sperring, 7700 Thisted, tlf. 07-971210, født d. 17.-3.-1960, søn af Hans Holm, Snedsted, gift med Lone Kjær Christiansen, født d. 26.-5.-1961, datter af Svend Aage Christiansen, Dejbjerg.L.K.C. er køkkenleder. P.H. er husbondafløser for Nordthy Vikarordning. Han o- vertog gården d. 15.-7.-1985 fra KristianKrog, Sjørring. Matr. nr. Ilf m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 233.900. Areal 25 ha., deraf tilkøbt 9 ha. Derudover er 5 ha. i forpagtning. Grundskyld på den tilkøbte jord er 130.000.Stuehuset er opført 1911 og moderniseret 1986, stalde opført i 1950'erne og 1964, lade 1973, maskinhus 1975, kostald ombygget til svinehus 1986. Gården bliver drevet med 300 fedesvin, ialt 1.000 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er rug, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 2 plansiloer til korn.
"STENSGÅRD". DIREKTØR JØRGEN TOFT, Vorupørvej 243, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937282, født d. 10.-7.-1942, søn af Henry Jensen, Hurup, gift med gdr. Inger Stensgaard Toft, født d. 3.-3.-1944, datter af Niels Chr. Andersen, Hundborg.J.T. er ingeniør og direktør for Alm. Brand i Thisted. I.S.T. er kontorass. Hun er medlem af Skolenævnet.
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Stensgård har været i slægtens eje igennem flere hundrede år. I.T. overtog den d. 1.-10.-1977 fra Dagmar Yde Stensgaard, gift Andersen.Matr. nr. 34a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 383.900. Areal 26,1 ha.Stuehuset er opført 1912, avlsbygningerne opført efter brand 1951. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af korn. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg til korn.Jorden og avlsbygningerne er bort forpagtet.
"BORGGÅRD". GDR. ANKER HOUE, Vo- rupørvej 252, Hundborg, 7700 Thisted, tlf. 07-937021, født d. 22.-10.-1938, søn af Kresten Houe, Hundborg, gift med Else Krogh Jensen, født d. 12.-8.-1942, datter af Lars Krogh Jensen, Sjørring. A.H. overtog gården d. 1.-3.-1965 fra faderen, der havde overtaget den i 1936. Matr. nr. 22a m. fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 469.300. Areal 42 ha., derudover er 21 ha. i forpagtning. Ca. halvdelen af gårdens jorde afvandes ved pumpning.Stuehuset er opført 1862, øster hus 1880,lade 1893 og tilbygget 1976, stald opført 1952 og tilbygget 1979, gyllebeholder opført 1979 og silohus 1980. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 70 årskøer, 35 kalvekvier, 60 kvier og 35 fedekalve af racen SDM. Der findes 3 traktorer, plantørringsanlæg til korn og foderhus til ensilage. Der er ansat 1 medhjælper. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"FYRGÅRD". GDR. JENS JØRGEN FØR- GAARD POULSEN, Vorupørvej 253, Førby, 7700 Thisted, tlf. 07-937438, født d. 2.-8.-1954, søn af Thorvald Poulsen.Gården har været i slægtens eje siden 1500-tallet, de sidste 6 generationer, er den gået i arv fra far til søn. J.F.P. overtog den d. 1.-3.-1977.Matr. nr. 3a m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 201.300. Areal 29,5 ha., deraf tilkøbt 6,5 ha. Derudover er 10 ha. i forpagtning. 1 1/2 ha. er skov.Stuehuset er opført 1871, gi. lade ca. 1800, stald 1920, ny stald 1977 og lade 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 årskøer, 12 kalvekvier, 25 småkvier og 5 tyrekalve af racen SDM, de fleste tyrekalve sælges som små. Der findes 2 traktorer, 1 gylletank, plansilo til korn, plantørreri til korn og cementplads til ensilage.J.P. har været på Boris Landbrugsskole og Lægårds Landbrugsskole.
"FØRBY MINKFARM". MINKFARMERNE JENS PEDERSEN og BENT MOSBY, Vorupørvej 255b, 7700 Thisted, tlf. 07-937365.Ejerne bor i Holstebro og oplysningerne er givet af medarbejdere, derfor ingen fødselsdage. Gården blev overtaget ca. 1982 fra Svend Vegild. Areal ca. 6 ha.Bygningerne er påbegyndt 1967 og udvidet gennem årene, så der i dag er 5 lukkede haller af 6-rækker og 6 stk. 2-rækkers minkhaller. Minkavlen består af 1.300 avlstæver og 5.448 hvalpe. Der findes fodermaskine og fodersilo. Der er ansat 2 medhjælpere.
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"VESTERGÅRD". GDR. KARL BOVBJERG, Øland Bro Vej 10, Elsted, 7752 Snedsted, tfl. 07-934254, født d. 26.-6.-1910, søn af Lars Bovbjerg, Hørsted, gift med Thea Kvejborg, født d. 7.-6.-1920, datter af Kristine Kvejborg, Årup.K.B. overtog gården i 1960 fra Jens Jensen.Matr. nr. 7b m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 351.200. Areal 25 ha.Stuehuset er opført 1909, lade ca. 1900 og stald 1931. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 kvier på årsbasis af racen SDM. Planteavlen består af raps og græs. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg, 2 siloer til korn og halmbaner på loftet. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.K.B. var karl på gården fra 1932-1934.
"BISGÅRD". GDR. OVE HENRIKSEN, Øsløs Kirkevej 6, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993058, født d. 19.-11.-1926, søn af mejeribestyrer Jens P. Henriksen, V. Thorup, gift med Marie Mikkelsen, født d. 25.-8.-1932, datter af gdr. Aksel Mikkelsen, Øsløs.O.H. overtog gården d. 1.-10.-1966 fra Kristian Smed Oddershede.Matr. nr. 20a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Areal 39 ha.Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret siden, lade opført 1862, stalde 1929 og 1971. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt af racen SDM samt en svinebesætning på 25 søer + opdræt. Der findes 2 traktorer, gylletank, markvandingsanlæg, plantørringsanlæg til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"TANGESMINDE". GDR. KRISTIAN HOVE TANGE, Østerengvej 4, Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-923719, født d. 27.-3.- 1929, søn af Martinus Tange, Brund, gift med Alice Kolding, født d. 20.-5.-1937, datter af Karl Kolding, Finderup.K.H.T. er i bestyrelsen for Kvægsavlsforeningen. Han overtog gården d. 1.-12.- 1953 fra faderen, der havde overtaget den i 1923.Areal 44 ha., deraf tilkøbt 9 ha. 16 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1923, stald 1923 og tilbygget 1957 og 1960, lade og svine-hus opført 1923, nyt svinehus 1963, maskinhus i 1960'erne, sostald og kviestald 1970, halmhus og ensilagehus 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 50 årskøer + opdræt af racen SDM samt 50 årssøer, grisene opfedes på gården. Salgsafgrøder er ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn og halmfyringsanlæg. Der er ansat 2 medhjælpere.

GDR. SØREN OVERGAARD, Østerengvej 9. Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-925369, født d. 3.-5.-1962, søn af Kristian Over- gaard, Thisted, bor sammen med Dorte Irene Mikkelsen, født d. 24.-5.-1964, datter af Thomas Mikkelsen, Thisted.S.O. er kommunalarbejder. D.M. er tilskærer. S.O. overtog gården d. 1.-7.-1987 fra faderen, der havde overtaget den i 1947.Matr. nr. 4g m.fl. Ejendomsskyld 750.000.Grundskyld 257.200. Areal 19 ha.Stuehuset er opført 1911, stald og lade 1929, løghus 1956, maskinhus 1975 og lagerhus 1976 Salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.
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"S0NDERGÄRD". GDR. NIELS VESTERGAARD HOVE TANGE, Østerengvej 13, Brund, 7700 Thisted, tlf. 07-923766, født d. 23.-1.-1936, søn af Marinus Tange, Brund, gift med Bodil Østergaard Petersen, født d. 28.-7.-1940, datter af dens Peter Petersen, Skovsted.B.V.T. er organist ved Skinnerup Kirke. N.V.H.T. har siden 1972 været i bestyrelsen for Thisted-Fjerritslev Andelsslagteri samt i Nordjysk Mejeriselskabs bestyrelse siden 1984 og før sammenlægningen med NM var han formand for Hillerslev Andelsmejeri.Gården var fra 1860-1930 i slægtens eje. N.T. købte den tilbage d. 11.-6.-1958 fra Thomas Bugge, Bers ved Skive.Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld 3.950.000. Grundskyld 763.691. Areal 53^3 ha., deraf tilkøbt 31 ha. Derudover er 35 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret 1976, stald opført 1959, udhusene brændte i 1960 og blev genopført med svinestald og lade 1960, svinehus opført 1962, lade og køresilo 1967, fare- og drægtighedsstald 1970, maskinhus 1975, kornsilo 1980, vindmølle 1984 og gylletank 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 55 årskøer, 25 kalvekvier, 25 småkvier og 30 fedekalve af racen SDM, samt 80 årssøer, der opfedes ca. 1.500 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til korn, køresilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 2 medhjælpere.Nobogården "Tangesminde" blev i 1923 udstykket fra "Søndergård" og købt af Martinus Tange og broderen Peder Dusinus Tange fik "Søndergård".
"STØVRING". GDR. POUL PEDERSEN, Østergårdsvej 2, Ås, 7700 Thisted, tlf. 07-931697, født d. 1.-4.-1955, søn af Søren Pedersen, Silstrup, gift med Anny Skinnerup, født d. 8.-7.-1956, datter af Richard Skinnerup, Oannerup.A.S. er bankuddannet og ansat ved Toldvæsenet i Thisted. Hun er i Skolenævnet i Skjoldborg Skole. P.P. er' kørerlærer. Han overtog gården i 1978 fra Kurt Andersen, Sjørring.Matr. nr. 7a m. fl.Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 172.000. Areal 15,8 ha.Stuehuset er opført 1878 og restaureret 1976, stald opført 1917 og lade 1959. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af raps, hvede, ærter og byg. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, halmfyringsanlæg og vindmølle.Nabogården "Østergård", Østergårdsvej 4, er købt i 1987. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 392.200. Areal 33,5 ha.
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"DAMSGÄRD". PROPRIETÆR KNUD JENSEN KVEJBORG, Äbrovej 69, Jestrup, 7752 Snedsted, tlf. 07-9391 19, født d. 26.-5.-1939, søn af Chr. Vangsgaard Kvejborg, Jestrup, gift med Grete Ring Hansen, født d. 7.-11.-1942, datter af Hans Ring Hansen, Ærø.K.J.K. overtog gården i 1963 fra Erik Møller, Jestrup.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 2.950.000. Grundskyld 965.100. Areal 79,6 ha.Stuehuset er opført 1978, sostald 1913,fedesvinestald 1976, lade 1975 og kreaturstald 1973. Gården bliver drevet med en fede- kvægsbesætning på 50 stk. af racen Cha- rolais samt en svineproduktion på 600 slagtesvin årligt, desuden er der 2 Fjordheste med føl. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, plansilo til korn og 3 fodersiloer. Om foråret og i høst anvendes fremmed arbejdskraft.K.J.K. ejer og driver også gården "Hammersminde", Äbrovej 11, Hassins. Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 412.000. Areal 35,5 ha.Stuehuset er opført 1913 og lade 1986.
HUSM. NIELS KRISTIAN LYNGE THØGERSEN, Ålborgvej 85, 7700 Thisted, tlf. 07-923039, født d. 9.-3.-1935, søn af Karl Thøgersen, Hunstrup, gift med Anne Grethe Kanstrup, født d. 14.-3.-1938, datter af Alfred Kanstrup, Fårtoft.A.G.K. er sygehjælper på Thisted Sygehus. N.K.L.T. er ansat på Dragsbæk Maltfabrik. Han overtog gården i 1957 fra Jens Vangsgaard Hove.Matr. nr. 8h m. fl. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 220.800. Areal 15 ha., deraf tilkøbt 5,8 ha.Stuehuset er opført ca. 1900 og gennemrestaureret i 1965, stald opført 1938, lade 1938 og ombygget til stald 1968 og ny lade 1968. Gården bliver drevet med en fedekvægsbesætning på 2 køer, 1 tyr og 1 kalv af racen DK. Salgsafgrøder er maltbyg, raps og hvede. Der findes 1 traktor, silo til ensilage og halmfyringsanlæg.
HUSM. JENS POULSEN NIELSEN, Ålborgvej 87, 7700 Thisted, tlf. 07-922682, født d. 10.-4.-1922, søn af Martin Nielsen, gift med Ingeborg Madsen, født d. 19.-4.-1922, datter af Anders Madsen.J.P.N. overtog gården i 1946 fra faderen, der havde overtaget den i 1931.Matr. nr. 29c. Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 88.700. Areal 6 ha.Stuehuset er opført 1830 og ombygget i 1975, stald opført 1938 og ombygget til svinehus 1975. Salgsafgrøder er byg og maltbyg.
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"LAUGÅRD". GDR. CHRISTIAN CHRISTENSEN KROG, Ålborgvej 104, 7700 Thisted, tlf. 07-985132, født d. 14.-10.- 1935, søn af Martin Krog, Skovsted, gift med Oda Stentoft Pedersen, født d. 12.-7.-1941, datter af Martinus Pedersen, Nors.C.C.K. overtog gården d. 1.-9.-1961 fra Niels Bundgaard.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 890.000. Grundskyld 222.200. Areal 16,3 ha., heraf tilkøbt 4,2 ha. i Ballum.Stuehuset er opført 1950, stald og lade ca. 1905, maskinhus og garage 1952 og silohus 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 22 SDM-køer samt 90 fedegrise. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn og silohus til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

LANDM. PER STRANDRIDDER, Ålborgvej 113, Hillerslev, 7700 Thisted, tlf. 07- 922915, født d. 19.-4.-1944, søn af Kristian Strandridder, Ålborg, gift med Ane Marie Larsen, født d. 27.-5.-1945, datter af Jørgen Larsen, Øsløs.A.M.L. er sygehjælper. P.S. er minkavler og tømrermester. Han overtog gården d. 11.-6.-1973 fra Martin Skaarup.Matr. nr. 5h m.fl. Ejendomsskyld 730.000. Grundskyld 76.000. Areal 6 ha., derudover er 6 ha. i forpagtning.Stuehus, stald og lade opført 1974 til 1978. Gården bliver drevet med en minkavl bestående af 300 minktæver, ca. 1.500 mink om året. Salgsafgrøder er byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, plansilo til korn, halmfyr og anpart i Engbjerg Vindmøllelaug. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
"ELMELY". LANDM. ANDERS STRØM- GAARD HANSEN, Ålborgvej 114, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985172, født d. 27.-7.-1944, søn af Hans Strømgaard Hansen, gift med Hanne Nielsen, født d. 27.-1.-1946, datter af Karl Nielsen, Horsens.H.N. er køkkenmedhjælper på CF-kaser- nen. A.S.H. er tømrer. Han overtog gården d. 8.-8.-1967 fra faderen. Matr. nr. Ik m. fl.Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 293.000. Areal 22 ha., deraf tilkøbt 10 ha.Stuehuset er opført 1931 og moderniseret 1973 og 1984, stald opført 1931, svinehus 1967, løsdriftsstald 1977 og staklade 1986. Gården bliver drevet med opfedning af kødkvæg, ca. 20 pr. år, samt ca. 300 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plansilo til korn og ensilageopbevaring i løsdriftsstalden. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"GULDAGERGÅRD". LANDM. ANDERS PETER RIIS JENSEN, Ålborgvej 116, Sen- nels, 7700 Thisted, tlf. 07-985545, født d. 8.-12.-1957, søn af Thorning Riis Jensen, gift med Annette Ditlefsen, født d. 22.-10.-1958, datter af Leif Viktor Bernhard Ditlefsen, Ålborg.A.P.R.J. er medindehaver af Thisted Rengøring I/S. Han overtog gården d. 1.-4.-1981 fra faderen.Matr. nr. 2h m. fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 183.600. Areal 13,2 ha. Ca. 1,8 ha. er i forpagtning.Stuehuset er opført 1914 og ombygget 1982, lade opført 1918, stald 1918 og ombygget i løbet af 1980'erne. Salgsafgrøder er byg, ærter og raps. Der findes 2 traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"STENSGÅRD". MURERMESTER ERIK BAK, Ålborgvej 117, 7700 Thisted, tlf. 07-922995, født d. 22.-2.-1947, søn af Peder Bak, Thisted, gift med Else Marie Frandsen, født d. 4.-2.-1948, datter af Nikolai Frandsen, Årup.E.M.F. er uddannet damefrisør. E.B. er murermester. Han overtog gården d. 1.-5.-1978 fra Richard Stensgaard, Thisted.Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 281.600. Areal 22 ha., heraf 6ha. eng.Stuehuset er opført ca. 1880 og gennemrestaureret 1987, stald og lade ca. 100 år gamle og restaureret i 1980'erne. Salgsafgrøder er byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"HØJBJERGGÅRD". LANDM. CARL ENEVOLDSEN, Ålborgvej 119, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985192, født d. 19.-9.- 1930, søn af Jens Peter Enevoldsen, Vorring v. Nors, gift med Hilda Thorning, født d. 28.-10.-1936, datter af Olaf Rye Thorning, Manstrup v. Aggersund.C.E. overtog gården d. 22.-5.-1959 fra Kresten Grønkjær.Matr. nr. 2c m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 190.000. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 5 ha.Stuehuset er opført 1912 og moderniseret 1978, stald opført 1912 og moderniseret 1970, lade opført 1912, ny svinestald 1967 og nyt maskinhus 1975. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 30 søer + fedesvin, samt ca.150 høns. Der findes 1 traktor, mejetærsker og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"ULLERUPGÅRD". GDR. HOLGER KROG, Alborgvej 120, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985240, født d. 22.-10.-1925, søn af Kresten Krog, gift med Karen Oddershede, født d. 23.-8.-1925, datter af Viggo Oddershede.H.K. overtog gården d. 1.-1 1.-1966 fra svigerfaderen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 694.600. Areal 47 ha.Alle bygninger er opført 1931 efter brand og ensilagehus opført ca. 1974. Gården bliver drevet med en fedesvine- mejetærsker og opbevaring for korn på loftet.besætning på 100 stk. Salgsafgrøder er byg, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

Matr. nr. 2k. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld Bygningerne er opført ca. 1915 og moderniseret traktor og halmfyringsanlæg. Jorden drives med

LANDM. ELSE MARIE FØRBY JENSEN, Ålborgvej 121, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985589, født d. 14.-4.-1955, datter af Henry Emil Jensen, Sennels, gift med Frits Kristensen, født d. 29.-12.-1949, søn af Knud Kristensen, Ballerum.F.K. er chauffør. E.M.F.J. er økonoma. Hun overtog gården d. 1.-5.-1983 fra Viggo Overgaard.82.300. Areal 3,2 ha.1985. Salgsafgrøder er byg. Der findes 1 hjælp fra maskinstation.
"SØNDERGÅRD". GDR. NIELS JENSEN, Alborgvej 122, Skovsted, 7700 Thisted, tlf. 07-985276, født d. 9.-12.-1931, søn af Karl Marius Jensen, Sennels, gift med Inga Thomsen, født d. 5.-2.-1936, datter af Thomas Thomsen, Sennels.I.T. er kantinemedhjælper på Thisted Rådhus. N.J. overtog gården d. 1.-11 .- 1966 fra Holger Krog.Matr. nr. 7h. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 308.900. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1910 og'moderniseret 1977, andre bygninger opført 1910, stald og lade moderniseret 1955. Gården bliver drevet med en svinebesætning med 300 fedesvin om året. Salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.

"OVERBALLEGÅRD". LANDM. JENS MØLLER NIELSEN, Ålborgvej 124, Skovsted, 7700 Thisted, tlf. 07-985222, født d. 18.-10.-1910, søn af Anders Møller Ni- elsen, Hovsør.J.M.N. overtog gården d. 1.-4.-1947 fra Niels Bundgaard.Matr. nr. 7b. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 284.600. Areal 21,9 ha.Stuehuset er opført 1914 og modernise-
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ret 1975, andre bygninger opført 1914 og nyt svinehus ca. 1950. Salgsafgrøder er byg. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, plantørreri til korn og gi. silo til ensilage. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDM. ERIK KJÆRGAARD NIELSEN, Ålborgvej 125, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985510, født d. 13.-6.-1957, søn af Verner Andreas Nielsen, Skinnerup, gift med Anne Marie Yde, født d. 3.-3.-1957, datter af Martin Yde, Nors.A.M.Y. er sygehjælper på Sennels Plejehjem. E.K.N. er medindehaver af Brd. Nielsens Maskinstation. Han overtog gården d. 1.-7.-1980 fra Josef Larsen.Matr. nr. 2.1 m. fl. Ejendomsskyld 500.000. Grundskyld 87.600. Areal 6,2 ha.Stuehuset er opført ca. 1940, stald og lade ca. 1925 og maskinhus 1986. Salgsafgrøder er raps, ærter, byg og hvede. Der er plansilo til korn. Til maskinstationen er tilknyttet moderne maskinpark. Maskinstationen har forpagtet ca. 75 ha.

"HEGNSGÅRD". LANDM. INGEMANN UB- BESEN, Ålborgvej 127, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985302, født d. 21.-4.-1947, søn af Aksel Ubbesen, Hjelstrup, gift med Anne-Lis Overgaard, født d. 15.-10.-1948, datter af Kristian Overgaard, Brund.A.O. er rengøringsass. LU. er fabriksarbejder. Han overtog gården d. 1.-3.-1972 fra Svend Aage Kristiansen.Matr. nr. lu m.fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 226.000. Areal 17 ha.Stuehuset er opført 1917 og moderniseret 1976, lade opført 1957, stald omforandret til fyrrum og garage, maskinhus opført 1985. Salgsafgrøder er byg, raps, ærter og rug. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"NØRRE ULLERUPGÄRD". GDR. JENS SLOTH-ODGAARD, Ålborgvej 143, Sennels, 7700 Thisted, tlf. 07-985204, født d. 13.-9.-1949, søn af Kristian Richard Sloth-Odgaard, gift med Lis'Jensen, født d. 15.-1.-1949, datter af Alfred Jensen, Als, Østjylland.Gården har været i slægtens eje siden 1914, J.S. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-8.-1987 fra faderen.Matr. nr. 1.1 m. fl.Ejendomsskyld 3.700.000. Grundskyld 932.200. Areal 90 ha.Stuehuset er opført 1876, stald 1955 og ombygget 1957, lade opført 1973, spaltestald 1976 og køresilo 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 75 køer af racen SDM + opdræt. Salgsafgrøder er ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, opbevaring af korn i laden, køresilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 2 medhjælpere. Gården drives sammen med Fårtoftvej 119.
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"SKOVGÅRD". GDR. AAGE JENSEN, Ålborgvej 147, Skovsted, 7700 Thisted, tlf. 07-985234, født d. 29.-11.-1938, søn af Karl A. Jensen, Brund, gift med Mathilde Marie Krog, født d. 3.-7.-1940, datter af Martin Krog, Skovsted.AA.J. overtog gården d. 1.-11.-1960 fra Trier Holst.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 311.100. Areal 27,8 ha.Stuehuset er opført 1975, stald 1928 og ombygget 1970, ny lade opført 1981.Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 34 køer af racen SDM + opdræt. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn og ensilageopbevaring i foderhus. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.På jorden er der 5 fredede høje.

"KNAKKERGÅRD". GDR. SVEND STAMPE LANGBALLE, Ålborgvej 151, Kløv, 7700 Thisted, tlf. 07-997047, født d. 10.-2.-1933, søn af Ejler Langballe, gift med Ellen Kloster, født d. 18.-9.-1942, datter af Jens Kloster.S.S.L., der er 3. generation på gården, han overtog den d. 1.-7.-1965 fra faderen.Matr. nr. 26b m.fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 382.400. Areal 35 ha., heraf tilkøbt 16 ha. 6 ha. er i forpagtning. Stuehuset er opført 1940 og restaureret 1976, stald og lade opført 1930, ny stald 1966, udvidelse af stalden 1974 og ny lade 1977. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 45 køer + opdræt af racen SDM samt ca. 100 fedesvin. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.S.T.L. har part i Ny Kløv Møllelaug.
LANDM. JENS KRISTIAN NEEGAARD GREGERSEN, Ålborgvej 181, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07-997192, født d. 6.-10.-1944, søn af landm. Knud Gregersen, Vesløs.Gården har været en slægtsgård i ca. 125 år, J.K.N.G. er 4. genera'tion. Han overtog den d. 1.-9.-1975 fra Jens Sørensen Jensen.Matr. nr. 17a m. fl. Ejendomsskyld 800.000. Areal 10 ha., deraf tilkøbt 4 ha. i årene 1976-1979. Derudover er 50 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1904 og gennemrestaureret senere, ældre stald opført 1904, stald 1976 og lade 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 65 køer + opdræt af racerne SDM og Jersey. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"LÆSVIGGÅRD". LANDM. ERIK LUND, Ålborgvej 184, Østerild, 7700 Thisted, tlf. 07-997410, født d. 27.-3.-1958, søn af gdr. Hans Lund, Vesløs Huse, gift med Mona Dahl Boesen, født d. 4.-2.-1962, datter af gdr. Arne Boesen, Vesløs.E.L. er chauffør. M.D.B. er sparekasseass. og ansat i Sparekassen Thy. E.L. overtog gården d. 1.-10.-1987 fra Johannes Jensen.Matr. nr. 2b m. fl. Areal 31 ha., heraf 10 ha. eng.Stuehuset er opført 1974, lade 1974. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.



-233-
GDR. HANS LUND, Ålborgvej 200, 0- sterild, 7700 Thisted, tlf. 07-997117, født d. 8.-10.-1934, søn af gdr. Johannes Lund, Hjardemål, gift med Elisabeth Krogh, født d. 13.-4.-1935, datter af gdr. Andreas Krogh, Kløv Kær.H.L. overtog gården d. 21.-5.-1957 fra Chr. Berg Lynge.Matr. nr. 8c m. fl. Ejendomsskyld 2.650.000. Grundskyld 223.700. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 23 ha. i 1960.Stuehuset er opført 1964 og gennemrestaureret og tilbygget 1974, stalde opført 1964, 1967 og 1973, lade 1975, stalde 1977, 1978 og 1984, maskinhus 1985 og gastæt silo 1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 200 søer + opdræt, årsproduktionen er på 3.500 stk. af racen L.Y.D. Planteavlen består af byg, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg til korn, fodringsanlæg i samtlige stalde, udmugningsanlæg og blandingsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper på heltid og 1 på deltid.Der er gennemdrænet ca. 22 ha. og plantet læbælter omkring gården.

GDR. INGOLF CHRISTENSEN, Ålborgvej 214, Øsløs, 7742 Vesløs, tlf. 07-993076, født d. 9.-11.-1934, søn af gdr. Valdemar Christensen, Øsløs, gift med Anna Dorthea Jensen, født d. 3.-10.-1939, død d. 13.-10.-1983, datter af specialarbejder Charles Jensen, Øsløs.I.C. overtog gården d. 7.-5.-1963 fra Chr. Koldsgaard.Matr. nr. 4e m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 372.000. Areal 33 ha., deraf tilkøbt 13 ha. i 1967 og 1980. 5 ha. er eng og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret senere, stald opført 1929 og tilbygget 1980, lade opført 1929 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 27 køer + opdræt af racen SDM, samt en fedesvineproduktion på ca. 300 stk. pr. år. Der findes 2 traktorer, plansilo til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"ENGGÅRDEN". GDR. KRISTEN YDE, Årup Byvej 39, Årup, 7752 Snedsted, tlf. 07-934042, født d. 20.-5.-1925, søn af Kristian Martin Alfred Yde, Årup, gift med Kristine Marie Christensen, født d. 23.-2.-1924, datter af Anders Jensen Christensen, Gjersbøl.K.Y. er formand for RDM-Kvægavlsfor- ening i J.M.S./Thy, Mors, Han Herred, Skive, Midtjyden og Jyden. Han overtog gården i 1948 fra faderen.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 1.983.000. Grundskyld 704.000.Areal 91,3 ha. Stuehuset er opført 1956 og gennemrestaureret 1981, svinehus opført 1952, kostald 1956, ungdyrstald 1974, silohus 1976 og gastæt silo 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 40 årskøer, 40 kvier og 20 tyrekalve af racen RDM, samt 9 årssøer, der leveres ca. 150 slagtesvin pr. år. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg og 3 siloer til ensilage. Der er ansat 1 ung karl.
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K.Y. har været dommer ved ungskuer i 8 år. Han ejer endvidere ejendommene Arupmøllevej 2 og Egebaksandevej 11. Ejendomsskylden og grundskylden på disse ejendomme er indregnet i den førnævnte ejendomsskyld og grundskyld. I 1980 blev ægteparret tilkendt sølvmedalje for landboflid af Foreningen af Jyske Landboforeninger. Der sælges avlstyre til både ind- og udland.
"ÅRUPMØLLEGÅRD". GDR. KAJ JAKOBSEN, Arupmøllevej 8, 7752 Snedsted, tlf. 07-934092, født d. 14.-3.-1932, søn af Iver Jakobsen, Snedsted.Gården har været i slægtens eje i 3 generationer, K.J. overtog den i 1972 fra faderen. Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 2.600.000. Grundskyld 914.800. Areal 62,6 ha.Stuehuset er opført 1887, lade 1887 og senere udvidet, maskinhus 1951 og stald 1954, udhusene er renoveret flere gange. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 årskøer + opdræt af racen SDM. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg og siloer til korn. Der er ansat 1 medhjælper.
"HØJGÅRD". GDR. ERIK JACOBSEN, As- vej 4, Silstrup, 7700 Thisted, tlf. 07- 921982, født d. 21.-4.-1934, søn af Marius Jacobsen, Silstrup., gift med Sonja Pedersen, født d. 23.-5.-1936, datter af Jens Pedersen, Nørmøllegård.E.J. overtog gården i 1961 fra faderen, der havde overtaget den i 1931.Matr. nr. le m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 269.000. Areal 20 ha.Stuehuset er opføt 1931, stald, lade og sønderhus 1931, minkhaller 1979 og udvidet 1983 og 1985. Gården bliver drevet med planteavl og minkavl. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyringsanlæg.

"SØNDERLUND". GDR. VILLY KRISTIAN JØRGENSEN, Åsvej 6, Silstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-921163, født d. 6.-8.-1924, søn af Kristian Jørgensen, Silstrup, gift med Metha Marie Jensen, født d. 28.-1.- 1926, datter af Jens Jørgen Jensen, Tilsted.V.K.J. er 2. generation på gården, som han overtog i 1958 fra faderen.Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 309.700. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1869 og moderniseret 1972, stald og lade opført 1869, ombygget og udvidet 1920, hestestald ombygget til garage 1959. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 14 årskøer, 10 kvier og 7 fedetyre af racen SDM, samt 1 so, der levere ca. 100 slagtesvin pr. år. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og 1 tunetank til opbevaring af korn.
"DALGÅRD". GDR. MARTIN BUNK JESPERSEN, Åsvej 10, 7700 Thisted, tlf. 07-931245, født d. 29.-9.-1918, søn af Niels Jespersen, Vigsø, gift med Doris Nielsen, født d. 15.-10.-1924, datter af Borgaard Nielsen, Sårup, Ræhr.M.B.J. overtog gården i 1947 fra Halvor Knudsen, Biersted.
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Dalgård. Matr. nr. 8b m.fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 360.000. Areal 28 ha.Stuehuset er opført 1848 og restaureret 1975, lade opført 1930, stald 1932, svinehus 1955 og maskinhus 1968. Gården bliver drevet med en svinebesætning på ca. 600 slagtesvin pr. år. Planteavlen består af korn, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, 4 siloer til korn, fodersilo og halmfyringsanlæg.

LANDM. ANDERS HOLST JENSEN, Äsvej 13, Silstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-921102, født d. 25.-6.-1922, søn af Poul Holst Jensen, gift med Jensine Vestergaard, født d. 24.-6.-1926, datter af Holger Vestergaard.A.H.J. overtog gården i 1965 fra Holger Jepsen.Matr. nr. 1.1 m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 98.200. Areal 7,6 ha., derudover er 6,1 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1964, stald og lade 1954. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 7 årskøer og 12 ungkreaturer af racen SDM. Planteavlen består af korn og græs. Der findes 1 traktor og kornmagasin.Ægteparret har siden 1951 drevet landbrug og nuværende er 3. landbrug.
INGENIØR PEDER WEHL, Äsvej 17, Silstrup, 7700 Thisted, tlf. 07-922441, født d. 9.-4.-1932, søn af Jens Christian Pedersen, Sønderhå, gift med Esther Lee- gaard, født d. 9.-2.-1937, datter af Robert Leegaard.P.W. overtog gården i 1970 fra Richard Nielsen.Matr. nr. Ig m. fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 101.000. Areal 7,9 ha.Stuehuset er opført 1951 og udvidet 1970, stald og lade opført 1951. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes halmfyringsanlæg. Der er plantet en del læhegn omkring gården.

"PEDERSM1NDE". DIREKTØR ANDERS SKJØDT, Åsvej 20, 7700 Thisted, tlf. 07-931462, født d. 14.-9.-1928, søn af gdr. Niels Skjødt, Tjærby v. Randers, gift med Jytte Skjødt, født d. 6.-5.-1929, datter af Harry Christensen, Randers.A.S. er lokalredaktør af Thisted Dagblad og Landbrugsmagasinet, København, naturskoleleder og fondsadministrator. J.S. er formand for Lokalkomiteen for syd- slevigske feriebørns rejser.
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Anders Skjødt er formand for Thisted Folkeuniversitet og Landsforeningen Dansk Arbejdes Thisted afdeling, i bestyrelsen for Grænseforeningen for Thisted og Omegn, i bestyrelsen for Viborg Amts Plejehjemsforening, sekretær for Ås Ungdomsgård og revisor i Thisted Grundejerforening. De overtog gården d. 12.-7.-1972 fra Marius Frøkjær.Matr. nr. Ig m. fl. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 145.100. Areal 13,6 ha.Pedersmindes stuehus er opført 1933 og moderniseret 1972, stald opført 1927, lade 1927 og restaureret 1982 efter stormskade. Mark og eng har været bortforpagtet siden 1973. Skov og smålodder udenfor forpagtningen, periodevis drives den med 3-6 får.Både J.S. og A.S. er skødehavere. Forpagter 1973-1988 er gdr. Erik Jacobsen, Højgård, Sil- strup, fra 1988 er forpagter gdr. Peder Hove Østergaard, Saltbækvig, Äs.
"BRYDEVIG". GDR. ANDERS FRØKJÆR, Åsvej 22, Ås, 7700 Thisted, tlf. 07- 931145, født d. 26.-4.-1900, søn af gdr. Peder Frøkjær, Ås, gift med Mariane Yde, født d. 18.-8.-1909, datter af gdr. Anders Yde, Midholm, Skjoldborg.A.F. er 2. generation på gården, som han overtog i 1934 efter faderen, der havde overtaget den i 1890.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1904, restaureret løbende, lade opført 1866, stald 1890, vester hus 1927 og maskinhus 1950. Gården bliver drevet med en planteavl bestående korntørringsanlæg og silo til korn. Jorden af hvede, byg og raps. Der findes 1 traktor,drives med hjælp fra maskinstaion.

"ØSTERGÅRD". KONTORCHEF SVEND SØNDERGAARD PEDERSEN, Åsvej 47,7700 Thisted, tlf. 07-931821, født d. 17.-12.-1952, søn af Henry Søndergaard Pedersen, Sillerslev, gift med Marianne Rasmussen, født d. 20.-6.-1956, datter af Johannes Rasmussen, Fyn.M.S. er advokatsekretær. S.S.P. er kontorchef ved Thisted Kommune, han overtog gården d. 22.-8.-1986 fra John BentJensen. Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 167.300. Areal 12,3 ha. Stuehuset er opført 1899, restaureret 1986, stald bygget 1951 og lade 1987. Der er 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg og halmfyr.
GDR. HENNING PEDERSEN, Åsvej 57, 7700 Thisted, tlf. 07-931141, født d. 14.-8.-1928, søn af Anders Nielsen Pedersen, Thisted, gift med Mary Møller Østergaard, født d. 19.-6.-1931, datter af Jesper Østergaard, Jannerup.H.P. overtog gården i 1983 fra Jens Nicolai Sørensen, Ås.Matr. nr. 7ba m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 260.000. Areal 22 ha.Stuehuset er totalt ombygget 1983, stald og lade, ombygget og restaureret 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 12 ammekøer og 9 kalve af racen RDM samt en svineproduktion på ca. 1.000 fedesvin årligt. Der findes 1 traktor, gylletank, fodersilo og halmfyringsanlæg.
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SMED MARTIN SLOTH NIELSEN, Åvæn- get 2, 7700 Thisted, tlf. 07-925452, født d. 4.-4.-1960, søn af Niels Sloth Nielsen, Snedsted, gift med Ellen Sloth Nielsen, født d. 9.-5.-1962, datter af Johan Larsen, Thorslev.E.S.N. er kommunal dagplejemor. M.S.N. er bestyrelsesmedlem af Fjerkræavlsforeningen for Thisted kredsen. Han overtog gården d. 1.-1.-1983 fra Kresten RaskKristensen. Matr. nr. 6c m. fl. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 80.400. Areal 6 ha.Bygningerne er opført 1891. Gården bliver drevet med 5 får, opdræt af høns, 15 Orpington, 15 Langshan og 10 Vorwerker, samt 10 raceduer, Birmingham Rollers. Planteavlen består af kornproduktion. Der findes 1 traktor og 1 nedgravet ajlebeholder.
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THYHOLM KOMMUNE

"BAKGÄRD". LANDM. KRISTIAN LARSEN, A.C. Hoppesvej 1, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871312, født d. 27.-10.- 1953, søn af Krista og Alfred Larsen, Barslev.K.L. er specialarbejder.Gården har været i familiens eje fra ca. 1800-tallet, kun afbrudt af en 6-års periode. K.L. overtog den fra forældrene d. 1.-6.-1987.Matr. nr. 10a. Ejendomsskyld 580.000.Grundskyld 147.000. Areal 9,3 ha., heraf ca. 2 ha. eng. Derudover er ca. 2,5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1855, stald 1855 og lade 1855 og ombygget ca. 1900. Gården bliver drevet med en besætning på 5 ammekøer. Salgsafgrøderne består af korn og raps. Der findes 2 traktorer.Indtil 1754 var der vandmølle v. Barslev Bæk til mølleri.
"BARSLEVGÄRD". GDR. REGNAR HOLMEN NYGAARD, A.C. Hoppesvej 5, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871226, født d. 12.-2.-1918, søn af Jens Karl Nygaard, Fårevejle, gift med Else Katrine Bund- gaard, født d. 27.-10.-1932, datter af Martin Bundgaard, Barslev.Gården har været i slægtens eje siden 1763, E.K.B. er 7. generation. R.H.N. overtog den d. 1.-11.-1958 fra svigerforældrene.Matr. nr. 12a. Areal 17,4 ha.Stuehuset er opført 1912, svinestald 1948 og stald 1966, senere ombygget, derudover findes der stald og lade. Gården bliver drevet med en besætning på 40 grisesøer. Der findes 2 traktorer, mejetærsker og plantørreri.

"SKOVGÅRD". GDR. STEEN TOFTDAHL LARSEN, A.C. Hoppesvej 7, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871578, født d. 13.-9.- 1946, søn af Henry Larsen, Barslev, gift med Jytte Thomsen, født d. 31.-7.-1951, datter af Peder Thomsen, Koldby.S.T.L. fik i 1974 halvpart i ejendommen og overtog den helt i 1984 efter faderen.Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 2.450.000. Grundskyld 496.600. Areal 33,5 ha.Stuehuset er opført 1892, svinestald 1960 og kostald 1970. Gården bliver drevet med en besætning på 35 malkekøer + opdræt samt ca. 3.500 fedesvin årligt. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, vandingsmaskine, plansilo til korn og halmfyr.
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"GREVGÄRD". LANDM. BJARNE MICHAELSEN, A.C. Hoppesvej 8, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf.07-871231, født d. 19.-7.- 1929, søn af Kristian Michaelsen, Hvidbjerg.B.M. er fabrikant. Han overtog gården i 1972 fra Erna Olsen, Barslev.Ejendomsskyld 1.150.000. Areal 24,3 ha.Stuehuset er opført 1875, lade og kostald 1911 og svinestald 1962. Gården bliver drevet med en plateavl bestående af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor.
"TOFTEGÅRD" GDR. JOHANNES VANGSGÅRD JENSEN, A.C. Hoppesvej 9, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871146, født d. 30.-3.-1935, søn af Alfred Vangsgård Jensen, Barslev, gift med Lisse Petersen, født d. 23.-11.-1939, datter af Jens Peter Petersen, Mørup v. Herning.J.V.J. overtog gården i 1964 fra faderen, der havde overtaget den i 1943.Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 550.000. Areal 36 ha., heraf tilkøbt 8 ha. i 1979. Derudover er 12 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført ca. 1917, lade 1917, stald 1965, maskinhus 1972 og svinestald 1974. Gården bliver drevet med en fedesvinebesæt- ning på ca. 1.800 fedesvin pr. år. Salgsafgrøderne består af raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 1 gylletank, gastæt silo til korn og halmfyr.

"BALLEGÅRD". GDR. NIELS KRISTIAN NIELSEN, Ballevej 6, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875251, født d. 4.-12.- 1921, søn af gdr. Peder Nielsen, Sahl v. Vinderup, gift med Margit Møller Sloth, født d. 2.-5.-1934, datter af gdr. Peder Sloth, Søndbjerg.N.K.N. overtog gården d. 1.-4.-1971 fra svigerfaderen, der havde overtaget den i 1932.Matr. nr. 16a m. fl. Ejendomsskyld 980.000. Grundskyld 195.800. Areal 12,8 ha.Stuehuset er opført 1901 og senere gennemrestaureret, lade opført 1887, stald 1953 og maskinhus 1959. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 16 køer + opdræt af racen SDM samt en svineproduktion på 80 - 100 fedesvin pr. år. Der findes 1 traktor, plantørring til korn og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Sønnen Knud Erik Sloth Nielsen har oprettet en minkfarm på lejet grund fra Ballegrund, den består af 2 stk. haller med ialt 150 tæver.
HØJVANG". GDR. JENS FREDERIK WILHELM PAULSEN, Ballevej 10, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875146, født d. 27.-4.-1916, søn af gdr. Paul Jensen Paulsen, Søndbjerg, gift med Jenny Kristiane Noer, født d. 19.-1.-1928, datter af Anton Noer, Jegindø.J.F.W.P. overtog gården d. 1.-4.-1942 fra faderen, der havde overtaget den i 1904. Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 960.000. Grundskyld 303.800. Areal 19,5 ha., heraf tilkøbt 12,5 ha.Stuehuset er opført 1914 og senere gen-
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nemrestaureret, stald opført 1957, maskinhus 1976 og lade 1981. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 8 køer + opdræt samt en svineproduktion på ca. 100 stk. pr. år. Der findes 2 traktorer og halmfyr.
"BUNDGÅRD". GDR. KJELD KONGS- GAARD, Barslevvej 22, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871125, født d. 23.-1.- 1940, søn af Maria Kongsgård og Viggo Jensen, Barslev, gift med Eva Pedersen, født d. 5.-1 1.-1939, datter af Ingvard Pedersen, Middelfart.Gården har været i slægtens eje siden 1852, K.K. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-11.-1966 fra faderen.Matr. nr. 2a. Areal 37 ha., heraf tilkøbt ca. 18 - 19 ha. Derudover er 33 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1852, stald og lade 1852, svinestald 1976 og 2 maskinhuse 1980. Gården bliver drevet med en besætning på 60 søer. Planteavlen består af korn, ærter, raps og græsfrø. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til korn og plantørreri. Der er ansat fremmed arbejdskraft delvis i højsæson.For år tilbage blev der på ejendommen gravet mergel, hvoraf er ca. 1 ha. mergelgrav tilplantet.

"STRØMGÅRD". GDR. POUL CHRISTIAN MUNCH, Barslevvej 41, Barslev, 7790Hvidbjerg, tlf. 07-871314, født d. 11.-3.- 1907, søn af Poul Christensen, Sindrup, gift med Anna Sund Larsen, født d. 4.-11.-1911, datter af Anton M. Larsen, Lyngs.P.C.M. overtog gården i 1945 fra Kristian Fomsgaard, Barslev.Matr. nr. 8c m.fl. Ejendomsskyld 600.000.Areal 13 ha.Stuehuset er opført 1890, stald og lade 1952. Jorden har været bortforpagtet siden 1973. Der findes et kornmagasin.En stor del af ejendommen har tidligere været gammel søbund.
GDR. HOLGER KRISTENSEN, Barslevvej 43, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871207, født d. 10.-6.-1923, søn af Lars Kristensen, Barslev, gift med Marie Kristensen, født d. 1.-3.-1930, datter af Søren Kristensen, Søndbjerg.H.K. overtog gården i 1959 fra Niels Plougmann, Barslev.Matr. nr. 2k m. fl.Ejendomsskyld 900.000. Areal 14,8 ha.Stuehuset er opført 1879, stald 1970 og lade ombygget 1985. Gården bliver drevet med planteavl bestående af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer og plantørreri.
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LANDM. THORGNY FROST, Barslevvej 45, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871206, født d. 3.-1.-1955, søn af Asger Frost, Lyngs, bor sammen med Irene Kristensen, født d. 29.-3.-1960, datter af Henry Kristensen, V. Tostrup.T.F. er arbejdsm. I.K. er rengøringsass.T.F. overtog gården d. 1.-3.-1986 fra Søren Hedegaard, Barslev.Matr. nr. 3c m. fl. Ejendomsskyld 300.000. Grundskyld 20.600. Areal 2 ha., derudover er 2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1882 og svinestald ca. 1974. På gården findes 2 heste. Planteavlen består af korn. Der er 2 traktorer, mejetærsker, gylletank og kornmagasin.
"OVERGÅRD". GDR. MARTIN RIIS, Bjørndalvej 11, Uglev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875387, født d. 19.-6.-1955, søn af Carl Aage Riis, Uglev, gift med Kirsten Vang, født d. 5.-8.-1956, datter af postbud Arne Vang, Hurup.K.V. er uddannet lærer og ansat ved Søndbjerg Efterskole.Gården har været en slægtsgård siden før 1840, M.R. er 5. generation. Han overtog den d. 11.-12.-1977 fra faderen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 549.600. Areal 38 ha.Stuehuset er opført 1862 og senere gennemrestaureret, stalde opført 1812, 1962 og 1979, maskinhus og lade 1979. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 50 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gylletank, silotørring til korn og rørmalkningsanlæg. Der er ansat 1 mand og man bruger hjælp fra maskinstation.
"BJØRNDALGÅRD". GDR. SIGISMUND SCHULIN-ZEUTHEN, Bjørndalvej 14, Uglev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875107, født d. 3.-3.-1946, søn af William Schulin, Højen v. Vejle, gift med Hanna Rose, født d. 18.-8.-1942, datter af glarmester Arne Rose, Grenå.S.S. overtog gården d. 1.-1.-1987 fra Hans Carl Toft.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 2.400.000. Grundskyld 635.900. Areal 45 ha.Stuehuset er opført 1873 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1927, stald og maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 3.000 stk. fedesvin pr. år. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 4 gylletanke, plantørring og silotørring til korn, fodringsanlæg i samtlige stalde og blandingsanlæg. Der er ansat 1 mand på deltid.
"LILLE BJØRNDALGÅRD". GDR. SØREN CHRISTIAN HEDEGAARD STOKHOLM, Bjørndalvej 17, Uglev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875363, født d. 8.-5.-1949, søn af vognmand Peter Stokholm, Uglev.S.S. overtog gården d. 1.-1.-1983 fra D.L.R.Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 247.900. Areal 18,5 ha., heraf tilkøbt 1,5 ha. i 1986.Stuehuset er opført 1898 og gennemrestaureret 1986, stalde opført 1898 og ombygget 1986, lade opført 1936 og ombygget 1986, ny stald 1981 og gylletank opført 1987. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 60 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, plantørring til korn og fodringsanlæg i samtlige stalde, samt genvindingsanlæg for varme.
MINKAVLER GUNNAR ROKBJERG LARSEN, Bøhlvej 5, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 879209, født d. 11.-4.-1948, søn af landm. Johannes Larsen, Jegindø, gift med Karin Kjærgaard, født d. 23.-8.-1948, datter af landm. Johannes Kjærgaard, Jegindø.K.K. driver selvstændig købmandshandel på Jegindø. G.R.L. er medlem af Lemvig og omegns Pelsdyravlsforening. Han overtog gården d. 1.10.-1976 fra faderen, der havde overtaget den i 1960.Matr. nr. 18b m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 183.300. Areal 18,2 ha., heraf 8 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1933, gennemrestaureret og tilbygget 1983, lade opført 1907, stald 1963 og minkhaller 1977, 1979, 1980 og 1983. Gården bliver drevet med en pelsdyrproduktion i mink på 1.500 avlstæver. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer. Der er ansat 1 mand samt maskinstation til høst.Der er plantet ca. 2.000 m. læhegn omkring gården og minkhallerne.
GDR. NIELS LUND SØRENSEN, Bøhlvej 7, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879073, født d. 27.-1 1.-1927, søn af landm. Jens Sørensen, Jegindø, gift med Inger Katrine Villadsen, født d. 24.-1.-1937, datter af tømrer Niels Avnsbjerg Villadsen, Hvidbjerg.I.K.V. er hjemmehjælper og ansat ved Thyholm Kommune. N.L.S. overtog gården d. 1.-4.-1956 fra Ottomine Andersen.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 1 12.300. Areal 6,8 ha., derudover er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1923 og gennemrestaureret senere, stald opført 1923, lade 1923 og ombygget 1972 og maskinhus opført 1980. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 20 søer + opdræt af racen LY. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørring til korn.Der er plantet læbælter omkring gården og gennemdrænet 2 ha.
”STOKTOFT”. LANDM. JENS HUMMELS- HØJ SØNDERGAARD, Danavej 2, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878066, født d. 14.-4.-1923, søn af gdr. Laurits Sønder- gaard, Lyngs, gift med Anne Marie Hansen, født d. 5.-3.-1931, datter af gdr. Jørgen Hansen.J.S. var i Hvidbjerg-Lyngs Sogneråd fra 1962-1970. Han overtog gården i 1953 fra Poul Graugaard.Matr. nr. 5a m.fl. Ejendomsskyld 820.000.Grundskyld 271.800. Areal ca. 18 ha., heraf er 3 ha. eng og 2 ha. skov.Stuehuset er opført ca. 1860, lade 1938 og stald 1966. Planteavlen består af raps, ærter og korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"SØNDERGÅRD". GDR. KARL SØNDERGAARD, Danavej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 878052, født d. 30.-9.-1925, søn af gdr. Laurits Søndergaard, Lyngs, gift med Gunhild Lyngs, født d. 13.-7.-1935, datter af gdr. Kristian Lyngs.Gården har været en slægtsgård i 6 - 7 generationer. K.S. overtog den i 1954 fra faderen. Matr. nr. 2i m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 334.800. Areal 22,9 ha., heraf tilkøbt 4 ha. i 1986. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført ca. 1860 og ombygget 1975, stald opført 1956 og lade 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning samt en mindre svinebesætning og en minkfarm. Der findes 1 traktor og del i mejetærsker samt plantørringsanlæg til korn.
"ENGGÅRD". GDR. PEDER SØRENSEN KJÆR, Danavej 10, Lyngs, 7790 Hvidbjerg.P.S.K. overtog gården d. 1.-12.-1981.Matr. nr. 21 m. fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 166.600. Areal 19,3 ha., heraf 5 ha. eng. Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret senere, avlesbygningerne brændte i 1982, der blev genopført lade 1983. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af korn, ærter og frø. Der findes plantørringsanlæg. I 1985 blev der plantet læbælter. Gården drives sammen med Ibstedgård på Jegindø.
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"NØRREGÅRD". GDR. PEDER DAMS- GAARD, Engvej 3, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875376, født d. 9.-4.-1932, søn af Mads Pedersen, Styvel, gift med Lis Sloth, født d. 7.-6.-1939, datter af Arthur Højberg, Uglev.L.S. er hjemmehjælper og ansat ved Thy- holm Kommune. P.D. overtog gården d. 11.-8.-1958 fra Aksel Grud. Matr. nr. 6a.Stuehuset er opført 1904 og gennemre- staureret senere, stald opført 1953, lade 1953 og ombygget 1974. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 60 søer + opdræt.

GDR. ERIK KNORBORG, Fjordglimt 1, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879183, født d. 20.-6.-1929, søn af landm. Mads Lind Poulsen, Hvidbjerg, gift med Ingeborg Fomsgaard, født d. 24.-4.-1926, datter af gdr. dens Fomsgaard, Grønholme. E.K. overtog gården d. 10.-2.-1953 fra Christian Jensen.Matr. nr. Ib m.fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 182.500. Areal 20,4 ha., heraf tilkøbt 5,5 ha. og 4 ha. er i forpagtning.Der er 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1924 og gennemrestaureret senere, stald opført 1924 og tilbygget 1976, maskinhus 1970, ny lade og roehus 1972 og lade 1976. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 26 køer + opdræt. Salgsafgrøder er raps. Der findes 3 traktorer, gylletank, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.I 1923 blev gården udstykket som statshusmandsbrug fra Jegindø Præstegård. Den drives sammen med Grønholmvej 5, Jegindø.
LANDM. EJNAR NIELSEN, Fjordglimt 9, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879083, født d. 9.-4.-1914, søn af Anders Christian Nielsen, Jegindø, gift med Kristiane Antoinette Pedersen, født d. 25.-2.- 1914, datter af Christian Martinus Pedersen, Jegindø.E.N. har været medlem af Jegindø Menighedsråd i 8 år, formand i 4 år. Ligeledes vurderingsmand for ejendomsskyld for Thyholm Kommune i 18 år.Gården har været en slægtsgård siden 1863, E.N. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-4.-1940 fra faderen.Matr. nr. 12b m. fl. Ejendomsskyld 380.000. Grundskyld 112.300. Areal 8 ha., heraf tilkøbt 3 ha. i 1950. Der findes 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1860 og gennemrestaureret senere, lade opført 1931, stald 1931 og tilbygget 1954. Planteavlen består af byg og vårsæd. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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"IBSTEDGÅRD". GDR. PEDER SØRENSEN KJÆR, Fjordglimt 19, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879029, født d. 21.-5.-1912, søn af gdr. Jens Søndergaard Kjær, Jegindø, gift med Valborg Jørgensen, født d. 5.-12.-1927, datter af gdr. Rasmus Jørgensen, Lolland.V.J. er økonomauddannet og ansat på Struer Skole. P.S.K. overtog gården d. 1.-10.-1947 fra faderen, der havde overtaget den i 1905.Matr. nr. 22a m. fl. Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 162.800. Areal 15,2 ha., heraf 4 ha. eng.Stuehuset er opført 1896 og gennemrestaureret senere, stald 1924, lade 1970 og maskinhus 1975. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 køer + opdræt. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg og udmugningsanlæg.
"SOLVANG". LANDM. SVEND ERIK YDE, Fjordlystvej 12, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878170, født d. 23.-12.-1954, søn af Johannes Yde, Gettrup, gift med An- ne-Mette Olsen, født d. 16.-11.-1956, datter af Emil Olsen, Hvidbjerg.A.O. er bankassistent. S.E.Y. er mekaniker og tilsynsførende ved kommunens spildevandsanlæg. Han overtog gården d. 15.-1.-1985 fra Christian Eliassen, Je- strup.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 207.700. Areal 16,4 ha., heraf ca. 2 haeng.Stuehuset er opført 1915, lade 1916 og stald 1960. Gården bliver drevet med en besætning på40 grisesøer. Salgsafgrøderne er byg, hvede, ærter. Der findes 1 traktor.
"HØJVANG". GDR. HENNING SLEJ PETERSEN, Flovlevvej 8, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871306, født d. 4.-6.-1931, søn af gdr. Kristian Petersen, Barslev, gift med Astrid Rigmor Pedersen, født d. 7.-2.-1943, datter af gdr. Laurits Pedersen, Grønholme.Gården har været en slægtsgård i ca. 100 år, H.S.P. er 3. generation. Han overtog den d. 10.-3.-1963 fra faderen.Matr. nr. 15f m. fl. Ejendomsskyld 1.800.000. Grundskyld 628.100. Areal 40 ha., heraf tilkøbt 22 ha. i årene 1970, 1973 og 1985.Stuehuset er opført 1914 og gennemrestaureret senere, stald opført 1966, lade 1968 og maskinhus 1977. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg.

1974, maskinhus og stald tilbygget 1974 og lade korn, ærter og raps. Der findes plantørreri for

"FÆLLEDGÅRD". ANKER NIELSEN, Fælledvej 2, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871036, født d. 9.-3.-1935, søn af Arthur Nielsen, Barslev, gift med Ellen Thing, født d. 1.-11.-1935, datter af Jens Thing, Barslev.Gården har været i slægtens eje siden 1902, E.T. er 3. generation. Han overtog den i 1959 fra svigerfaderen.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 825.000. Grundskyld 186.100. Areal 14,2 ha.Stuehuset er opført 1938 og tilbygget ombygget 1974. Salgsafgrøderne består af korn og halmfyr.
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"ÅGÅRD". LANDM. TAGE ANDERSEN, Fælledvej 3, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871455, født d. 1.-1.-1964, søn af Aage Andersen, Barslev.T.A. er landbrugs- og maskinmekaniker. Han overtog gården i 1986 fra faderen, der havde overtaget den i 1964.Ejendomsskyld 820.000. Areal 13 ha.Stuehuset opført ca. 1920, stald og lade 1951. Salgsafgrøder består af korn, ærter og raps, der findes 1 traktor og plantørreri til korn.
"MELDGÄRD". LANDM. PETER BACHJENSEN, Fælledvej 4, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871167, født d. 17.-5.-1941, søn af Mads Peter Bach Jensen, Barslev, gift med Ane Kristine Røge Christensen, født d. 25.-2.-1944, datter af Gunnar Skov Christensen, Søndbjerg.A.K.C. er dagplejer. P.B.J. overtog gården i 1970 fra moderen, som havde overtaget den i 1945.Matr. nr. 2g m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 327.500. Areal 26,4 ha., heraf tilkøbt 11 ha. i 1969 og 4 ha. i 1979.Stuehuset er opført 1924, lade og svinestald 1949, garage 1955, sostald 1973 og maskinhus 1986. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 30 grisesøer og 600 fedesvin årligt. Salgsafgrøderne består af korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og halmfyr.

LANDM. SØREN CHRISTIAN HEBS- GAARD, Fælledvej 5, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871825, født d. 10.-11.- 1960, søn af Thomas Hebsgaard, Barslev. S.C.H. er industriarbejder ved Centrum Vinduer. Han overtog gården i 1983 fra Otto Pedersen, Barslev.Matr. nr. 8h m.fl. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 90.600. Areal 8,7 ha.Stuehuset er opført ca. 1900 og moderniseret 1986/87, stald og lade opført ca.1956. Salgsafgrøderne består af ærter, raps og korn. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri til korn.
"HØJLUND" GDR. GUNNAR OLESEN, Følhøjvej 2, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875003, født d. 20.-6.-1936, søn af gdr. Poul Olesen, Odby, gift med Bodil Lund Olesen, født d. 30.-1.-1944, datter af specialarbejder Niels Lund, Hvidbjerg.B.L.O. er ansat ved B.& O. i Struer. G.O. er uddannet radiotekniker og ansat ved B.& O. i Struer.Gården har været en slægtsgård og har været i familiens eje siden 1830, G.O. er 7. generation. Han overtog den efter faderen.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 283.500. Areal 19,8 ha.Stuehuset er opført 1920 og gennemrestaureret senere, lade opført 1896, stald 1959 og maskinhus 1983. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørring til korn og halmfyr. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er gennemdrænet ca. 7 ha.
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"OLESGÅRD". NIELS OLE GADEGAARD, Følhøjvej 3, Odby, 7790 Hvidbjerg.N.O.G. er 4. generation på gården. Han overtog den d. 1.-7.-1961 fra Mette Gadegaard. Matr. nr. Ha m. fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 482.400. Areal 39 ha., heraf tilkøbt 9 ha. i 1987. 1 ha. er skov.Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1909, ombygget til hestestalde og udlejet til Thyholm Rideklub, ny ridehal bygget 1985. Salgsafgrøderne er korn og frø.Gården drives sammen med Odbygård, Gammel Landevej 1.
"VESTERGÅRD". GDR. NIELS KRISTIAN THOMSEN, Følhøjvej 4, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875206, født d. 16.-4.-1941, søn af gdr. Niels Thomsen, Odby, gift med Kirsten Breinholt Moeskjær, født d. 3.-2.-1944, datter Hans Kristian Moeskjær, LJglev.K.B.M. er uddannet børneforsorgspædagog og ansat ved Thyholm Kommune som hjemmehjælper.Gården har været en slægtsgård i 7 generationer. N.K.T. overtog den d. 1.-4.- 1970 fra faderen.Matr. nr. 3a m. fl.Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 229.100. Areal 15,5 ha.Stuehuset er opført 1862 og gennemrestaureret senere, lade opført 1950, stald 1955 og maskinhus 1960. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med en kvægbesætning på 20 køer + opdræt af racen SDM samt en fedesvineproduktion på ca. 120 stk. pr. år. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, portionstørringsanlæg til korn, halmfyr, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.
"ODBY MINKFARM". PELSDYRAVLER SØREN PETER HEDEGAARD, Følhøjvej 5, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875465, født d. 8.-7.-1945, søn af Niels Hedegaard, Odby, gift med Elin Holm, født d. 2.-10.-1950, datter af chauffør Kristian Holm, Lyngs.E.H. er ansat i børnehaven "Myretuen" i Hurup.S.P.H. overtog gården d. 24.-4.-1985 fra faderen, der havde overtaget den i 1941.Matr. nr. 7c m. fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 132.200. Areal 12,4 ha.Stuehuset er opført 1952 og gennemrestaureret senere, lade opført 1947, stald 1964, 5 minkhaller 1967, 1 minkhal 1979, 1 1986 og 1 1987. Pelsdyrproduktionen består af 425 tæver + opdræt. Planteavlen består af byg, rug, hvede og raps. Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg til korn. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er gennemdrænet 3,6 ha. og plantet læhegn om minkfarm og gård.

"ODBYGÅRD". GDR. NIELS OLE GADEGAARD, Gammel Landevej 1, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875021, født d. 30.-11.- 1932, søn af dyrlæge Anton Gadegaard, Varde, gift med Birgit Krabbe, født d. 24.-11.-1939, datter af gdr. Karl Krabbe, Brønderslev.N.O.G. overtog gården d. 1.-7.-1969 fra Anders Gadegaard, der havde overtaget den i 1936.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 2.300.000. Grundskyld 823.800. Areal 70 ha., deraf 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1870 og gennemre-
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staureret senere, lade opført 1870 og ombygget senere, stalde opført 1955 og maskinhus 1974. Odbygård bliver drevet med en svineproduktion på ca. 1.000 stk. fedesvin pr. år. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg til korn, halmfyr, fodringsanlæg og udmugningsanlæg.Der er plantet læbælter i marken, 3.000-4.000 m., af Hedeselskabet.
"BRUNSHØJGÅRD". LANDM. MARIUS DAMSGAARD, Gravgårdsvej 3, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871587, født d. 22.-1.-1943, søn af gdr. Mads Pedersen, Grønholme, gift med Eva Hebs- gaard, født d. 7.-4.-1945, datter af gdr. Peder Hebsgaard, Hvidbjerg.E.H. er lærer.Gården har været i slægtens eje siden ca. 1788. M.D. overtog den i 1979 fra svigerfaderen.Matr. nr. 4g m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 225.900. Areal 14,8 ha.Stuehuset er opført 1875, nyt stuehus 1987, lade opført ca. 1900, stald 1936 ogtilbygget 1985. Gården bliver drevet med en besætning på ca. 40 grisesøer og ca. 200 fedesvin pr. år. Der findes 1 traktor og plansilo m. tørreri til korn.

HUSM. HENRY MADSEN, Gravgårdsvej 5. Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871339, født d. 22.-2.-1919, søn af Poul Madsen, Nr. Hvidbjerg, gift med Johanne Kristine (Stinne) Larsen, fdøt d. 21.-11.- 1927, datter af Martin Larsen, Bjerre v. Hanstholm.H.M. har siden 1972 haft arbejde som altmuligmand bl.a. murerarbejde. J.K.L. er køkkenleder på plejehjemmet "Solvang" i Hvidbjerg.H.M. har i mange år været aktiv i foreningsarbejdet ved Husmandsforeningen og i Brugsforeningen. Gården har været i slægtens eje siden 1837, H.M. er 5. generation. Han overtog den i 1954 fra faderen.Matr. nr. 20a. Ejendomsskyld 510.000. Grundskyld 66.600. Areal 5 ha.Stuehuset er opført 1890, stald og lade delvis ny- og ombygget i 1964. Siden 1972 har gården været drevet med ren planteavl. Der findes 1 traktor, plantørreri til korn og siloanlæg til ensilage. H.M. har været aktiv biavler i mere end 50 år.
"FJORDLYST". GDR. ANDERS MADSEN, Gravgårdsvej 6, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871279, født d. 15.-8.-1924, søn af gdr. Johannes Madsen, Nr. Hvidbjerg, gift med Tove Leegaard, født d. 2.-6.-1936, datter af gdr. Valdemar Leegaard, Gøttrup.T.L. er hjemmehjælper. A.M. overtog gården i 1954 fra faderen, der havde o- vertaget den i 1919.Matr. nr. 14a m. fl.
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Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 186.500. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 2 ha. i 1962. Fjordlyst’s stuehus er opført 1923, stald og lade 1923, ny stald 1964 og maskinhus 1968. Gården bliver drevet med en årlig fedesvineproduktion på ca. 400 stk. Salgsafgrøderne er raps og ærter. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn.
"GRAUGÄRD". LANDM. CHRISTEN OD- GAARD, Gravgårdsvej 7, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871518, født d. 22.-2.-1948, søn af landm. Magnus Od- gaard, Nr. Hvidbjerg, gift med Margit 0- stergaard, født d. 1 1.-5.-1953, datter af mejerist Henning Østergaard, Hvidbjerg. M.Ø. er kontorass.Gården har været i slægtens eje siden 1832, C.O. er 5. generation. Han overtog den i 1972 fra faderen.Matr. nr. 61a m. fl.Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 452.800. Areal 37,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha. i 1978. Derudover er ca. 82 ha. i forpagtning. Ca. 5 ha. er strandeng.Stuehuset er opført 1875, stald og lade 1959 og maskinhus 1976. Salgsafgrøderne består af korn, raps, frø og halm. Der findes 1 sædkornsrenser, plansilo m. tørreri til korn og halmfyr.Det er en gammel ejendom, som kan registreres tilbage til 1300-tallet, der blev tidligere drevet skibsfart og beværtning fra ejendommen.

"STENSHØJGÅRD". GDR. LAUST-JØR- GEN LAURITSEN, Gravgårdsvej 8, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871403 født d. 27.-4.-1945, søn af gdr. Johannes Lauritsen, Nr. Hvidbjerg, gift med Bodil Hummelshøj Thomsen, født d. 2.-4.-1947, datter af gdr. Holger Thomsen, Kallerup. B.H.T. er kontorass. på Hvidbjerg Vinduesfabrik.Gården har været i slægtens eje siden 1847. L.L. overtog den i 1969 fra faderen.Matr. nr. 3 m. fl.Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 819.000. Areal 68 ha., heraf 7,5 ha. i 1975. 10 ha. er strandeng.Stuehuset er opført 1862, maskinhus 1966 og 1984, stald og lade 1973. Gården bliver drevet med en ungtyreproduktion på ca. 100 stk. pr. år. Planteavlen består af korn og raps. Der findes 1 gylletank, plansilo med tørreri.
"SMERUPGÅRD". GDR. KRISTIAN OD- GAARD, Gravgårdsvej 11, Smerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871500, født d. 28.-2.-1930, søn af gdr. Kristian Odgaard Smerup, gift med Inge Marie Buhl, født d. 26.-11.-1934, datter af stationsforstander J. Buhl, Dianalund.K.O. er læge. I.M.B. er lægesekretær og sygeplejerske.Gården har været i slægtens eje siden ca. 1725, K.O. er 7. generation.Matr. nr. 3e m. fl.Ejendomsskyld 2.150.000. Areal 55 ha., heraf 3 ha. eng.
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Stuehuset er opført 1863 og avlsbygningerne 1943. 3orden har været bortforpagtet siden 1985. Der findes 1 traktor, halmfyr og vindmølle er under opførelse på ejendommen ved Sme- rup Møllelaug.
"KIRKEGÅRD". GDR. HENNING RIIS, Grøndalvej 1, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871648, født d. 20.-1.-1944, søn af Jens Riis, Nr. Hvidbjerg, gift med Linda Reimann, født d. 13.-7.-1953, datter af Poul Reimann, Sjælland.H.R. er landbrugskonsulent.Gården har været en slægtsgård siden 1915, H.R. er 3. generation. Han overtog den i 1972 fra forældrene.Matr. nr. la m. fl.Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 231.400. Areal 14,2 ha.Stuehuset er opført 1950, stald 1940, lade 1974 og 1981. Salgsafgrøderne er korn, ærter og raps. Der findes plantørreri til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"NØRRE-HVIDBJERGGÅRD". GDR. POUL ANDREAS SLOTH, Grøndalvej 3, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871092 født d. 20.-8.-1949, søn af gdr. Holger Sloth, Kobberød, gift med Merete Dahl Sørensen, født d. 21.-2.-1950, datter af sognepræst Elias Sørensen, Harboøre.P.A.S. overtog gården i 1974 fra Ellen Nielsen.Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 3.100.000. Grundskyld 548.900. Areal 36,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. i 1980, fra ejendommen Grøndalvej 14, som bedstefaderen havde købt, og som faderen senere overtog. Bygningerne er solgt fra. Derudover er 3 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1976, staldene, laden og maskinhuset er ombygget 1974-1984. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 175 grisesøer og 3.500 fedesvin årligt. Salgsafgrøderne er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, 2 gylletanke, plansilo til korn og halmfyr. I højsæsonen er der ansat løs medhjælp.Ejendommen beliggende Hovedvej 43, Odby, drives i samdrift med denne.
"KLØNNHØJGÅRD". GDR. EGON JENSEN Grøndalvej 5, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871384, født d. 2.-6.-1938, søn af Thora Steensgaard, Ydby, gift med Elna K.S. Pedersen, født d. 8.-12.-1943, datter af gdr. Nikolaj Pedersen, Gettrup. E.J. overtog gården i 1964 fra Kristian Mogensen.Matr. nr. 8b. Ejendomsskyld 1.650.000. Grundskyld 324.600. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1906, lade 1926, svi- nestald 1942, kostald 1973, maskinhus og silohus 1983. Gården bliver drevet med en besætning på 40 malkekøer + opdræt af racen SDM samt 10 grisesøer og 200 fedesvin årligt. Der findes 3 traktorer, gylletank, gennemløbstørreri med silo til korn, silohus til ensilage og varmvands genvindingsanlæg fra køleanlæg.
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"BENKÆRGÅRD". LANDM. CHRISTEN BREDAHL THOMSEN, Grøndalvej 8, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871154, født d. 10.-1.-1913, søn af landm. Christen Thomsen, Sperring, gift med Ellen Kristensen, født d. 28.-4.-1921, død d. 20.-7.-1986, datter af landm. Kristen Madsen Kristensen (Mortensen), Flovlev.C.B.T. er reservepostbud. Han overtog gården i 1954 fra Kr. Madsen, Nr. Hvidbjerg. Matr. nr. 10a m. fl. Ejendomsskyld 350.000. Grundskyld 75.900. Areal 4 ha., heraf tilkøbt 0,4 ha. i 1975.Stuehuset er opført 1887, stald og lade 1887. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes 1 traktor.
"TOFTLUND". LANDM. TAGE JEPSEN, Grøndalvej 11a, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871383, født d. 27.-5.-1938, søn af landm. Laurits Kristian Jepsen, Nr. Hvidbjerg, gift med Margit Skibbild Olesen, født d. 27.-1.-1943, datter af Magnus Skibbild Olesen, Faurholt.T.J. er formand for Sydthy-Thyholm Biavlerforening.Gården har været i slægtens eje siden 1871, T.J. er 4. generation. Han overtog den i 1970 fra faderen.Matr. nr. 4a m.fl. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 253.900. Areal 20,2 ha.Stuehuset er opført 1911, maskinhus 1965, stald og lade 1973. Salgsafgrøderne består af frøavl, korn, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plansilo til korn og halmfyringsanlæg. Ejendommen beliggende Grøndalvej 11, er overtaget i 1967 og sammenlagt med 11a., i 1970.

HUSM. KJELD NIELSEN, Grøndalvej 17, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871795, født d. 20.-12.-1927, søn af møller Karl Nielsen, Thisted, gift med Minna Johansen, født d. 15.-1.-1928, datter af mekaniker Emil Johansen, Rø, Bornholm. K.N. er optiker. Han overtog gården i 1967 efter Ole Nielsen.Matr. nr. 16b m. fl.Ejendomsskyld 680.000. Grundskyld 186.600. Areal 14,1 ha., deraf tilkøbt 6,5 ha. i 1978. Stuehuset er opført 1901, maskinhus 1980 og udvidet i 1986. Salgsafgrøderne består af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørreri til korn.Ejendommen er oprindelig gammelt færgested mellem Thyholm og Boddum.
"SKJOLDAHL". HUSM. KRISTIAN SØN-DERGAARD LARSEN, Grøndalvej 19, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871069 født d. 25.-6.-1917, søn af Lars Larsen, Outrup, Mors, gift med Anna Have, født d. 22.-4.-1920, datter af Johannes Have, Tæbring.K.L. overtog gården i 1945 fra Statens Jordlovsudvalg.Matr. nr. 16a. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 114.400. Areal 9,2 ha., heraf 1 ha. strandeng.Stuehuset er opført 1878, stald 1911 og lade 1945. Siden 1962 har gården været drevet med ren planteavl. Der findes 1 traktor.
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"GRØNDAL". GDR. NIELS SKRIVER POULSEN, Grøndalvej 21, Nr. Hvidbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871191, født d. 26.-8.-1922, søn af Poul Nielsen Poulsen, Nr. Hvidbjerg, gift med Anna Bundgaard, født d. 12.-7.-1923, datter af Knud Bundgaard.N.S.P. overtog gården i 1949 fra faderen, der havde overtaget den i 1917.Matr. nr. 15b m.fl. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 6 ha. i 1984. 3 ha. er eng.Stuehuset er opført 1925, lade over 100 år gammel og stald opført 1961. Siden 1986 har jorden og avlsbygningerne samt Skriver Poulsen, Nr. Hvidbjerg. Der findes maskiner været bortforpagtet til sønnen Poul plantørreri og halmfyr.

GDR. ERIK KNORBORG, Grønholmevej 5, Jegindø, 7790 Hvidbjerg.E.K. overtog gården d. 9.-8.-1982 fra Mads Lind Poulsen, Grønholme.Matr. nr. 28a m. fl. Ejendomsskyld 660.000. Grundskyld 152.900. Areal 12,7 ha.Stuehuset er opført 1932, stald og lade 1907. Planteavlen består af byg og raps.Gården drives sammen med Fjordglimt 1, Jegindø.
"ENGVANG". GDR. KNUD ERIK DAMS- GAARD, Grønholmevej 19, Grønholme, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871486, født d. 26.-8.-1960, søn af gdr. Chr. Damsgaard, Søndbjerg.K.E.D. er formand for Sydthy og Thy- holm Landboungdom. Han overtog gården d. 1.-11.-1985 fra gdr. Johannes Meld- gaard, Overgårdsminde.Matr. nr. 9d m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 369.500. Areal 38 ha., deraf 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1928, stald 1945, maskinhus 1948, stald 1953, svinestald 1973 og lade 1976. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 3.750 slagtesvin pr. år. Salgsafgrøderne er byg, hvede, raps og ærter. Der findes halmfyringsanlæg. 3 traktorer, gylletank, plansilo til korn og

LANDM. OG MINKAVLER KARL EJGIL HOLM, Havnegade 1, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879071, født d. 19.-2.-1938, søn af landm. Niels Holm, Jegindø, gift med Jonna Madsen, født d. 9.-12.-1943, datter af fisker Ejgil Madsen, Jegindø. J.H. er ansat på Hvidbjerg Sygehus. Gården har været i slægtens eje i 3 generationer. K.E.H. overtog den d. 1.-4.-1962 fra faderen.Matr. nr. 20c m. fl.
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Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 87.800. Areal 7,3 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret senere, stald opført 1929, lade 1940, ny stald 1965, minkhaller 1972, 1975, 1978, 1982, 1985, 1986 og 1987. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 150 stk. fedesvin pr. år samt en pelsdyrproduktion på 400 avlstæver af mink. Planteavlen består af byg og hvede. Der findes 2 traktorer, lagersilo til korn og halmfyringsanlæg.
"KLOSTERGÄRD". GDR. BERTHA VILLADSEN, Havnevej 12, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879081, født d. 21.-9.- 1921, datter af Jens Chr. Kjeldgaard, Jegindø, gift med Niels Villadsen, født d. 13.-5.-1920, død d. 29.-7.-1980, søn af Villads Villadsen, Ørnhøj.Gården har været en slægtsgård i næsten 150 år, B.V. er 4. generation. Gården blev overtaget d. 1.-4.-1956 fra B.V.'s far.Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 244.800. Areal 26 ha., deraf 12 ha. eng.Stuehuset er opført 1939 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1908 og svine- stald 1941. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 2 traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"SPARREGÅRD". LANDM. OG MINKAVLER ERIK DAHLGAARD, Havrelandsvej 4, Uglev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875193, født d. 10.-2.-1959, søn af landm. Jørgen Dahlgaard, Uglev, gift med Lene Rysgaard, født d. 13.-8.-1959, datter af Haakon Rysgaard, Tambohus.L.R. er uddannet bankass. og ansat i Midtbank i Struer. E.D. er ansat på Tambohus Minkfarm.Han overtog gården d. 1.-3.-1983 fra faderen, der havde overtaget den i 1954.Matr. nr. li m. fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 176.200. Areal 14 ha.Stuehuset er opført 1890 og gennemrestaureret 1986, stald og lade under ombygning, minkhaller opført 1986. Gården bliver drevet med en pelsdyrproduktion i mink med 2 tæver. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg. Der blev plantet 600-700 m. læhegn omkring marker og minkhaller.

GDR. TAGE KRABBE KRISTENSEN, Havrelandsvej 9, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875067, født d. 11.-3.-1935, søn af gdr. Peder Kristensen, Flovlev, gift med Esther Yde, født d. 4.-5.-1939, datter af gdr. Sigurd Yde, Dover.E.Y. er uddannet ekspeditrice og ansat i Thyholm Sparekasse. T.K.K. overtog gården d. 1.-3.-1959 fra Lars Hebsgaard.Matr. nr. 7c m. fl. Ejendomsskyld 2.000.000. Grundskyld 537.400. Areal 38ha., heraf tilkøbt 18 ha. Derudover er 60 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1969, stald 1964, stald og lade 1966, stald 1968, maskinhus 1974 og 1976. Planteavlen består af byg, hvede, rug, raps, ærter og rajgræs. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, 1 skårlægger og plantørringsanlæg til korn. Der er ansat 1 deltids medhjælper. Der er plantet læbælter i marken og omkring gården, ca. 2.000 m.
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"HEBSGÅRD". GDR. HANS JØRGEN LAURSEN, Havrelandsvej 15, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, født d. 13.-7.-1935, søn af gdr. Peder Josefsen Laursen, Søndbjerg, gift med Mette Gade, født d. 5.-6.- 1940, datter af Harald Gade, Smerup. H.J.L. har været medlem af Skolenævnet ved Odby Skole i 8 år. Han overtog gården d. 1.-1.-1974 fra faderen, der havde overtaget den i 1933.Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 244.600. Areal 21 ha., derudover er 17,5 ha. i forpagtning. Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret senere, lade opført 1911 og ombygget senere, maskinhus opført 1948, stald 1959, maskinhus 1976 og foderhus 1984. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 køer + opdræt samt en svinebesætning på 7 søer + opdræt. Salgsafgrøderne er raps, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper på deltid.
"LINDEGÅRDEN". GDR. HENNING TOFT VILLADSEN, Havrelandsvej 17, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875185, født d. 6.-10.-1953, søn gdr. Niels Villadsen, Søndbjerg, gift med Karen Marie Knudsen, født d. 14.-10.-1955, datter af forhv. landm. Egon Knudsen, Herning.Gården har været en slægtsgård siden 1905, H.T.V. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-10.-1983 fra faderen.Matr. nr. 9e m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 218.500. Areal 16,5 ha., derudover er 2 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1911, maskinhus 1950 og stalde 1960 og 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 50 køer + opdræt af racen SDM samt en svineproduktion på ca. 300 fedesvin pr. år. Der findes 3 traktorer, gylletank, røranlæg, vandingsmaskine, staldvarme til stuehuset og rørmalkningsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.

"KVISTGÅRD". GDR. JENS PETER OBEL, Havrelandsvej 21, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875143, født d. 26.-12.- 1933, søn af gdr. Andreas Pedersen Obel, Søndbjerg, gift med Karen Elsebeth Smed Christensen, født d. 12.-2.-1940, datter af gdr. Christian Smed Christensen, Søndbjerg.J.P.O. driver ved siden af landbruget grisehandel.Gården har været en slægtsgård i 150 år, J.P.O. er 5. generation. Han overtog den d. 1.-11.-1965 fra svigerfaderen.Matr. nr. 13a m.fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 452.800. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 23 ha.Stuehuset er opført 1924 og gennemrestaureret senere, stald opført 1917 og tilbygget 1966, lade opført 1917 og maskinhus 1966. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 50 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer. På gården er ansat 1 medhjælper.I 1980 plantede Hedeselskabet ca. 400 m. læbælte i marken.
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"BAKKELY". LANDM. NIELS LUND JØRGENSEN, Hellerødvej 3, Egebjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871051, født d. 16.-12.- 1941, søn af landm. Edvard Jørgensen, Egebjerg, gift med Ruth Hargaard, født d. 26.-12.-1943, datter af landm. Kristen Hargaard, Refs.R.H. er på Hvidbjerg Centralskole som rengøringsass. N.L.J. er ansat ved B.& O. i Struer.Gården har været i slægtens eje siden 1891, N.L.J. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-11.-1967 fra faderen. Matr. nr. 4e m. fl. Ejendomsskyld 360.000. Grundskyld 104.700. Areal 10 ha., heraf 1,5 ha. engog skov.Stuehuset er opført 1875 og gennemrestaureret senere, stald opført 1875 og tilbygget 1917, lade opført 1917 og maskinhus 1985. I 1987 begyndtes pelsdyravl med mink, 150 stk. minktæver. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"MØLLEGÅRD". LANDM. MARTIN HØI- BERG MORTENSEN, Hellerødvej 5, Egebjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871148, født d. 1.-4.-1942, søn af landm. Markus Mortensen, Egebjerg, gift med Ulla Jansy Frost, født d. 25.-3.-1944, datter af specialarbejder Asger Frost, Jegstrup.U.J.F. er ansat på De gamles Hjem på Jegindø. M.H.M. overtog gården d. 15.-8.- 1965 fra faderen, der havde overtaget den i 1932.Matr. nr. 3b m. fl. Areal 7,6 ha., derudover er 3 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1916 og gennemrestaureret senere, lade opført 1916 og ombygget 1966, stald opført 1916, maskinhus 1979, minkhaller 1984, maskinhus og minkhaller 1985, minkhaller 1986 og 1987. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 11 køer + opdræt af racen SDM og Jersey. Salgsafgrøderne er ærter og raps. Der findes 5 traktorer, 2 stk. big- ballepressere, snittevogn og finsnitter. Der drives maskinstation på gården i samarbejde med sønnen Brian Frost Mortensen. Der er 400 minktæver som ejes af sønnen.
"SØNDERGÅRD". MINKFARMER GUNNAR GATTEN LARSEN, Hellerødvej 9, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875231, født d. 15.-2.-1935, søn af landm. Niels Christian Larsen, Humlum.G.L. overtog gården d. 1.-9.-1969 fra Niels Riis.Matr. nr. 5c m.fl. Ejendomsskyld 770.000. Grundskyld 162.100. Areal 11 ha.Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1959, minkhaller 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 og 1987. Gården bliver drevet med en minkavl på 400 avlstæver + opdræt. Jorden er bortforpagtet. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.
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"BROGÅRDEN". LANDM. KRISTIAN BROGAARD, Hellerødvej 11, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875443, født d. 3.-4.-1951, søn af gdr. Niels Brogaard, Søndbjerg, gift med Marianne Noe Nielsen, født d. 15.-8.-1959, datter af lærer Gunnar Noe Nielsen, Hvidbjerg.K.B. er støbemester og ansat ved Valdemar Birn A/S, Holstebro. Han overtog gården d. 1.-9.-1983 fra Jack Rosenhagen. Matr. nr. Im m. fl. Areal 15,5 ha., deraf 2,5 ha. skov. Stuehuset er opført 1917 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1917. Gården bliver drevet med hesteopdræt på 4 hopper + opdræt af racen Dansk Varmblod. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg-
"TOFTEGÅRD". GDR. ANTON KIRKE- GAARD, født d. 28.-7.-1946, og CHRISTIAN KIRKEGAARD, født d. 7.-8.-1941, sønner af Thomas Kirkegaard, Hellerød, Hellerødvej 12, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875117.Gården har været en slægtsgård siden 1834, brødrene er 5. generation. De o- vertog den d. 1.-8.-1976 fra moderen. Matr. nr. 6a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 409.400. Areal 29 ha., deraf 2,5 ha. skov.Stuehuset er opført 1855 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1931 og maskinhus 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 21 køer + opdræt samt en svineproduktion på ca. 400 stk. fedesvin pr. år. Der findes 2 traktorer, plantørrinsanlæg til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.Jorden drives med hjælp fra maskinstation. "HVIDBJERGGÅRD". GDR. MARIUS STEFFENSEN, Helligkildevej 37, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871109, født d. 15.-9.- 1921, søn af A. Steffensen, Karby, gift med Maren Jensen, født d. 5.-3.-1923, datter af Jens Christian Jensen, Hvidbjerg, Mors.M.S. overtog gården d. 1.-8.-1950 fra Hilda Poulsen.Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 700.000. Areal 44 ha.Stuehuset er opført 1920 og gennemre- staureret senere, lade opført 1900, svinestald 1912, stald og svinestald 1936. Gården bliverdrevet med en planteavl bestående af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg, silo til korn og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Der er gennemdrænet ca. 6 ha. I markerne er der plantet 500-700 m. læbælter.
"SEMB ØSTERGÅRD". GDR. CHRISTEN K. CHRISTENSEN, Hindelsvej 4, Semb, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871753, født d. 19.-3.-1954, søn af gdr. Holger Christensen, Semb.C.K.C. overtog gården i 1977 fra faderen, der havde overtaget den i 1972. Matr. nr. 11a. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 297.000. Areal 22,1 ha.Stuehuset er opført 1898, gi. lade og svinestald 1918, kostald 1954, ungdyrstald
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1978 og lade 1982. Semb Østergård bliver drevet med et kvægbrug på 15 køer og 50 ungkreaturer af racen SDM samt en svineproduktion på 6 søer og ca. 200 fedesvin. Besætningen er reduceret fra 40 til 15 køer, ungkreatur ligeledes reduceret. Salgsafgrøderne består af ærter. Der findes 2 traktorer, vandingssmaskine, plansilo m. tørreri til korn og kø- resilo til ensilage.
GDR. NIELS DAMSGAARD, Hindselsvej 6, Semb, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871215, født d. 21.-2.-1950, søn af gdr. Mads Pedersen, gift med Bodil Nielsen, født d. 25.-3.-1960, datter af gdr. Magnus Nielsen, Nr. Lem.N.D. overtog gården d. 1.-4.-1976 fra faderen, der havde købt den d. 1.-7.- 1962.Matr. nr. 11b. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 82.300. Areal 5,5 ha., deraf 1 ha. eng.Stuehuset er restaureret i 1979, stald opført 1976, udvidet 1977 og 1980. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 210 søer, der sælges ca. 4.500 smågrise årligt. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer og gylletank.

"SEMB MØLLEGÅRD". GDR. BENNY MØLLER, Hindelsvej 11, Semb, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871636, født d. 3.-10.- 1950, søn af gdr. Ejgild Møller, Hvidbjerg, gift med Ulla Jensen, født d. 14.-5.-1955, datter af vognmand Verner Jensen, Lyngs.Gården har været i slægtens eje i 6 generationer. B.M. overtog den d. 1.-3.- 1983 fra faderen, dog med halvpart d. 1.-7.-1974.Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 3.450.000. Grundskyld 443.200. Areal 34 ha., derudover er 22 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1892, stald og lade 1888, stald 1950, svinestald 1975, svinestald 1979, gylletank 1985 og lade 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 6.000 fedesvin pr. år. Salgsafgrøderne er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, mejetærsker, plansilo m. korntørring og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper på halvtid."Semb Møllegård", tidligere kaldet Østermølle, var oprindelig en ganske lille jordlod, på hvilken der fandtes en af de gamle priviligerede stubmøller, denne blev afløst af en hollandsk mølle fra 1838, det var Thyholms største vindmølle og denne virkede til 1901, da den blev solgt og flyttet til Skyum.Gården bliver drevet sammen med Hindelsvej 19.
"GRUD". GDR. KRISTIAN MØLLER LARSEN, Hindselsvej 14, Semb, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871209, født d. 16.-3.-1932, søn af gdr. Lars Møller Larsen, gift med Ingrid Riis, født d. 9.-3.-1938, datter af gdr. Jens Riis, Nr. Hvidbjerg.K.M.L. har været medlem og formand for Hvidbjerg-Thyholm Menighedsråd og i bestyrelsen for Venstre Vælgerforeningen. I.R. er medlem af Hvidbjerg-Thyholm Menighedsråd.
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Gården "Grud" har været i slægtens eje siden 1878, K.L. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-7.-1960 fra faderen, efter at have haft den i forpagtning fra 1957.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 456.800. Areal 33 ha., deraf tilkøbt 12 ha. Derudover er 21 ha. i forpagtning. 1 ha. er eng.Stuehuset er opført 1878, stald og lade 1907, svinestald 1967 og maskinhus 1972. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 25 søer og ca. 500 fedesvin årligt. Salgsafgrøderne er ærter, raps og korn. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo m. korntørring og halmfyringsanlæg.
"FOMSGÅRD". GDR. KNUD ERIK DAMSGAARD, Hindelsvej 15, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871486.K.E.D. overtog gården d. 1.-6.-1985 fra gdr. Evald Riis, Hvidbjerg.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 339.700. Areal 24 ha.Stuehuset er opført 1881, lade og stald til fjerkræhold 1929, stald 1947, stald 1964 og maskinhus 1966.Gården drives sammen med Engvang, Grønholmevang 19.
"STYVELGÅRD". GDR. KARL MELD- GAARD, Hindselsvej 16, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871240, født d. 7.-4.- 1932, søn af gdr. Jens Meldgaard, Helligkilde, gift med Bente Toft, født d. 6.-6.-1937, datter af Kristian Toft, 0. Styvelgård.K.M. overtog gården d. 1.-12.-1966 fra Niels Sloth.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 577.500. Areal 36,5 ha.Stuehuset er opført 1972, stald 1959 og udvidet 1987, maskinhus opført 1973, lade 1976 og lade m. fyrrum 1980. Gården bliver drevet med en svineproduktion.Salgsafgrøderne er raps, ærter og hvede. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, korntørreri m. plansilo og halmfyringsanlæg.I 1960 tilkøbtes ejendommen matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 290.000. Grundskyld 52.010.Areal 5,2 ha. Gårdene drives sammen.

"STYVEL NØRGÅRD". GDR. POUL ERIK POULSEN, Hindelsvej 18b, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871141, født d. 6.-10.- 1941, søn af gdr. Peter Poulsen.Gården har været i slægtens eje siden 1650, og hver gang gået i arv fra fader til søn. P.E.P. overtog den d. 29.-9.-1972 fra faderen.Matr. nr. 7a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 432.700. Areal 31,3 ha., derudover er 6 ha. i forpagtning. 1 ha. ereng.Stuehuset er opført 1867, lade 1869, svinestald 1950, kostald 1967, maskinhus 1974 og grovfoderhus 1980. Gården bliver drevet med en SDM-stambesætning på 38 køer og 70 ungkreaturer. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 3 traktorer, korntørringsanlæg m. tårnsilo, køresilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
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BENNY MØLLER, Hindelsvej 19, Styvel, 7790 Hvidbjerg.B.M. overtog gården d. 1.-3.-1983 fra faderen. Matr. nr. 10 m. fl. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 133.200. Areal 11,2 ha. Stuehuset er opført i 1900, udbygningerne er gamle, men restaurerede og udvidet ca. 1965. Gården drives sammen med Semb Møllegård, Hindelsvej 11.
"STORMSHØJ". GDR. ANDERS BINDE- RUP, Hindelsvej 21, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871321, født d. 11.-3.-1945, søn af gdr. Holger Nielsen, gift med Lisbeth Vestergaard, født d. 19.-12.- 1947, datter af gdr. Svend Vestergaard, Smerup.L.V. er sygehjælper på plejehjemmet "Sol vang" i Hvidbjerg. A.B. overtog gården d. 1.-7.-1967 fra faderen, der havde købt den i 1945.Matr. nr. Ig m.fl. Ejendomsskyld 850.000. Grundskyld 176.900. Areal 17 ha., deraf tilkøbt 2,5 ha. Derudover er 5,5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1940, stald 1940, maskinhus 1950, stald 1960 og lade 1974. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 28 køer og 40 ungkreaturer af racen SDM. Der findes 2 traktorer og runde siloer til korn. Beplantningen rundt om ejendommen blev foretaget 1979-80.

"HINDELS". GDR. ASKOV OVERGAARD, Hindelsvej 24, 7790 Hvidbjerg, født d. 22.-1.-1954, søn af gdr. Niels Iver Over- gaard, gift med Birthe Andersen, født d. 29.-9.-1947, datter af ingeniør Frede Andersen, Svendborg.B.A. er lærer. A.O. er formand for Thy- holm Halmforsyningsselskab.Gården har været i slægtens eje siden 1827. A.O. overtog den d. 1.-2.-1981 fra faderen.Matr. nr. 1 m. fl. Ejendomsskyld 4.900.000. Grundskyld 1.821.800.Areal 170 ha., derudover 10 ha. i forpagtning. 50 ha. er eng, park og gårdsplads. Hovedbygningen er opført 1760, gamle udbygninger 1932, maskinhus 1968, spaltestald 1973 og vindmølle 1982. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 1.000 fedesvin. Salgsafgrøder består af ærter, vår- og vinterbyg, raps, frøgræs, rug og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørreri, plansilo og halmfyringsanlæg. I sommerhalvåret er der ansat 1 medhjælper. Halmen presses i store baller og en stor del sælges til Fjernvarmen i Hvidbjerg.
GDR. GUNNER HARGAARD, Hindelsvej 25, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871534 født d. 12.-9.-1949, søn af gdr. dens Har- gaard, Flovlev, gift med Betty Gunhild Jensen, født d. 8.-10.-1952, datter af gdr. Niels Peter Jensen, 0. Snede.B.G.J. er beskæftiget som ekspedient i slagterforretning. G.H. er medlem af kredsledelsen for DLG-Thy samt medlem af Skolenævnet i Hvidbjerg og Skolekommissionen i Thyholm Kommune. Han overtog gården d. 15.-9.-1973 fra Kirsten
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Hebsgaard.Matr. nr. 5d m. fl. Ejendomsskyld 1.260.000. Grundskyld 129.400. Areal 11,7 ha., derudover er ca. 20 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1959, stald 1941 og udvidet 1983, garage opført 1975, svinestald 1977 og maskinhus 1979. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 105 søer og der sælges ca. 2.100 smågrise pr. år. Salgsafgrøder er ærter. Der findes 2 traktorer, overdækket ajlebeholder og rundsiloer til korntørring.

"OVERGÅRDSMINDE". GDR. JOHANNES MELDGAARD, Hindelsvej 27, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871294, født d. 30.-10.-1927, søn af gdr. Jens Meldgaard, Helligkilde, gift med Aase Hornskov Mikkelsen, født d. 9.-3.-1937, datter af smedemester Laurits Mikkelsen, Uglev.J.M. var formand for Sydthy Fællesledelse i årene 1970-1980 samt formand for Hvidbjerg Foderstofforening i ca. 10 år, i bestyrelsen for Andelsmejeriet Thyholm- og er nu næstformand i Hvidbjerg Bank. Han overtog gården d. 23.-8.-1985 fra Poul Pedersen. Matr. nr. 2b. Ejendomsskyld 2.800.000. Grundskyld 970.200. Areal ca. 100 ha., derudover er 10 ha. i forpagtning. 4 ha. er skov og have og 16 ha. eng.Stuehuset er opført 1883 og udvidet 1932, udbygningerne er bygget 1932 efter brand. Gården bliver drevet med en kødkvægsbesætning på ca. 30 køer + opdræt af racen Angus. Salgsafgrøderne er raps, ærter, frøgræs og korn. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og højsilo, korntørreri og halmfyringsanlæg til storballer. Desuden udlejes ferielejligheder til turister.
"VIRKELYST". GDR. HOLGER JENSEN, Hovedvejen 39, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875246, født d. 12.-3.-1918, søn af gdr. Jens Marius Jensen, Helligkilde, gift med Edith Graugaard Poulsen, født d. 6.-1.-1928, datter af murer William Poulsen, Hurup.H.J. er ansat ved B.& O. i Struer. Han o- vertog gården d. 1.-4.-1950 fra Chresten Villadsen, Odby.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 720.000. Grundskyld 209.600. Areal 13,5 ha., heraf tilkøbt 2,5 ha. i 1960. 2 ha. er eng.Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret senere, lade opført 1885 og stald 1950. Planteavlen består af byg og vårsæd. Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Der er plantet ca. 2 ha. med nåle- og løvtræer.
"VESTERGÅRD". GDR. NIELS KRISTIAN THING, Hovedvejen 41, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875044, født d. 12.-3.-1918, søn af Jens Thing, Barslev, gift med Karen Agergaard Olesen, født d. 1.-11.-1918, datter af gdr. Søren Olesen, Odby.Gården har været en slægtsgård siden ca. 1870, K.A.O. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-4.-1945 fra svigermoderen. Matr. nr. 6a m. fl. Areal 31 ha., heraf tilkøbt 6. ha.Stuehuset er opført 1870 og gennemrestaureret senere, stald opført 1952, lade 1955 og maskinhus 1976. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg og udmugningsanlæg, samt halmfyr.Der er gennemdrænet ca. 6,4 ha. ved Odby Sø og plantet læbælter i marken og ved gården. N.K.T. ejer desuden ejendommen Nissumvej 3, Flovlev.
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"FJERNSHØJGÅRD". GDR. POUL ANDREAS SLOTH, Hovedvejen 43, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871092, født d. 20.-8.-1949, søn af gdr. Holger Sloth, Kobberød, gift med Merete Dahl Sørensen, født d. 21.-2.-1950, datter af sognepræst Elias Sørensen, Harboøre.P.A.S. overtog gården i 1982 efter Svend Aage Pedersen, Odby.Matr. nr. 3b m. fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 259.500. Areal 19,9 ha.Stuehuset ombygget og moderniseret sidst i 1970'erne, stald og lade opført 1960. Bygningerne er udlejet til minkfarm.Ejendommen drives i samdrift med Grøndalvej 3, Nr. Hvidbjerg.
"DAHLGÅRD". GDR. PEDER SLOTH NIELSEN, Hovedvejen 48, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875277, født d. 15.-4.-1958, søn af gdr. Niels Kr. Nielsen, Søndbjerg.P.S.N. overtog gården d. 18.-1.-1981 fra Thorkild Pedersen.Matr. nr. 1c m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 362.300. Areal 29 ha., heraf tilkøbt 5 ha. i 1987.Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret senere, stald opført 1959, maskinhus 1978, ungdyrstald og lade 1982. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 36 køer + opdræt. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, siloopbevaring der tilsættes proiansyreanlæg, 2 stk. køresiloer indendørs til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.
"ASTRUPGÅRD". GDR. PEDER KJEMS HOVE, Hovedvejen 50, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871168, født d. 1.-5.- 1936, søn af gdr. Aage Kjems Hove, Flovlev, gift med Ospa Kristensen, født d. 22.-10.-1948, datter af landm. Albert Kristensen, Flovlev.P.K.H. har i 1984 startet en virksomhed af råstoffer fra gårdens areal (grusgrav). Han overtog gården d. 10.-8.-1969 fra faderen, der havde overtaget den i 1946.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 434.300. Areal 37 ha.Stuehuset er opført 1845 og gennemrestaureret senere, stald opført 1945, maskinhus 1973 og lade 1983. Planteavlen består af byg, hvede, rug, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.Der er plantet læbælter i marken af Hedeselskabet i 1981, ialt 400 m.
"KLØVENHØJGÅRD". GDR. GUNNAR LYHNE, Hovedvejen 52, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871641, født d. 3.-11.-1930, søn af Ivar Lyhne, Flovlev.G.L. overtog gården d. 1.-4.-1966 fra forældrene, der havde overtaget den i 1921.Matr. nr. 2a. Areal 20 ha.Stuehuset er opført 1848, lade 1907, kostald 1951 og svinestald 1970. Gården bliver drevet med planteavl. Salgsafgrøderne er korn. Der findes 2 traktorer og plantørreri til korn.
"BØSHØJGÅRD". GDR. POUL AAGE MØLLER, Hovedvejen 53, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875053, født d. 7.-6.-1922, søn af Kristian Møller, Åker sogn, Bornholm, gift med Karen Andrea Møller, født d. 29.-8.-1925, datter af gdr. Lars Hebsgaard, Søndbjerg.P.AA.M. er landssekretær i Kristelig Lytter- og Fjernseerforening. Kirke og Medier. Heltidsansat.Gården har været i slægtens eje siden 1889, K.A.M. er 3. generation. P.AA.M. overtog den d. 4.-3.-1957 fra svigerforældrene.
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Bøshøjgård.Matr. nr. Ib Flovlev. Ejendomsskyld 1.000.000. Grundskyld 313.300. Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1889, lade opført 1889 og udvidet 1904, svinestald opført 1889 og tilbygget 1935 og ny kostald opført 1966. Jord- og kornopbevaringsfaciliteterne har været bortforpagtet siden 1981. Der findes 1 traktor, kornsiloer, 2 stk. ensilagesiloer og halmfyr.

"ØSTERGÅRD". GDR. JENS KRESTEN BACH-MOSE, Hovedvejen 54, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871 165, født d. 17.-11.-1955, søn af Mogens Bach-Mose, Flovlev.J.K.B. overtog gården i 1979 efter faderen.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 295.000. Areal 20,3 ha.Stuehuset er opført 1907, stald 1979, foderlade 1982 og færdig bygget 1985, kalvestald opført 1983 og garage 1986. Gården bliver drevet med en besætning på 47 årskøer m. opdræt og fedekalve- produktion. Der findes 3 traktorer, gylletank, silo til korn, køresilo til ensilage og genvindingsanlæg til varmt vand. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Ved køb i 1979 var der ingen produktionsbygninger og besætning.
"STØVRINGGÅRD". GDR. VAGN BACH- MANN OLESEN, Hovedvejen 55, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871495, født d. 10.-1.-1943, søn af gdr. Ole Olesen, Flovlev, gift med Dorit K. Sørensen, født d. 5.-3.-1952, datter af gdr. Søren Peter Sørensen, Morum.D.K.S. er uddannet diakon og ansat på Humlum Plejehjem. V.B.O. er vurderingsmand for Thyholm Kommune.Gården har været en slægtsgård siden 1905, V.B.O. er 3. generation. Han overtog den d. 11.-12.-1972 fra faderen.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 275.100. Areal 20 ha., derudover er 21 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1883 og gennemrestaureret 1975-80, stalde opført 1959 og ombygget efter brand 1982, lade opført 1976 og ombygget efter brand 1982, maskinhus opført 1983 og gylletank 1985. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 900-1.000 stk. fedesvin pr. år. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn og udmugningsanlæg.I 1982 plantede Hedeselskabet læbælter i marken.
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"VARSHØJGÅRD”. GDR. BØRGE LØNSTRUP GRAUGAARD, Hovedvejen 61, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871369, født d. 19.-12.-1935, søn af gdr. Senius Graugaard, Flovlev, gift med Betty Jensen, født d. 20.-7.-1942, datter af handelsmand Frode Jensen, Hurup.B.J. er uddannet bankass. Hun er medlem af Thyholm Sparekasse samt formand for Skolenævnet i Hvidbjerg. B.L.G. er medlem af bestyrelsen for Vestjyske Slagterier.Gården har været en slægtsgård i over 200 år, B.L.G. er 6. generation. Han overtog den d. 15.-6.-1968 fra faderen.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Areal 40 ha., deraf tilkøbt 10 ha. i 1983. Stuehuset er opført 1912 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1935 og 1952, lade 1966, stalde 1969 og 1973, maskinhus 1979 og gastæt silo til korn 1981. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 100 søer + opdræt, årsproduktionen af fedesvin er ca. 2.500 stk. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gastæt silo til korn, halmfyringsanlæg, fodringsanlæg i samtlige stald og udmugningsanlæg.Der er plantet ca. 1.000 m. læhegn i marken.

"KÆRGÅRD". GDR. MADS POUL MØLLER, Hovedvejen 63, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871 107, født d. 1.-6.-1942, søn af Martin Møller, Flovlev, gift med Karin Frydendahl Andersen, født d. 8.-7.-1943, datter af Jacob Frydendahl, Randers.K.F.A. er sygeplejerske. M.P.M. var fra 1972 formand for Thyholm Læplant- ningslaug, i denne periode blev der plantet 150-200 km. læhegn.Gården har været en slægtsgård siden 1904, M.P.M. er 3. generation. Han overtog den i 1970 fra forældrene.Matr. nr. 9d m. fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 471.200. Areal 35,5 ha., derudover er ca. 35 ha. i forpagtning.Gammelt stuehus er opført 1843, nyt stuehus 1987, oprindelige udbygninger er opført 1843, istandsat, nybygget og moderniseret jævnligt indtil 1976, hvor alle'udbygningerne brændte, i 1976 nyopført svinestald, lade, maskinhus og lødriftstald til ungkreaturer. Gården bliver drevet som et alsidigt landbrug med grisesøer, fedesvin, ammekøer og fedekalve. Salgsafgrøderne består af raps, ærter, korn og græsfrø. Der findes 5 traktorer, 1 mejetærsker, gravemaskine, tørreri til korn, plansilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.På ejendommen er der fra gammel tid en servitut om offentlig vandingssted for Flovlev by. Siden 1967 er ejendommen beliggende Tambohusvej 15, drevet i samdrift med denne.
"GADEGÅRD". LANDM. OVE LUXHØJ PEDERSEN, Hovedvejen 71, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, født d. 27.-11.-1940, søn af Lars Chr. Pedersen, Flovlev.O.L.P. overtog gården i 1975 fra forældrene.Matr. nr. 11b. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 126.700. Areal 8,8 ha.Stuehuset er opført 1905, stald og lade 1905. Gården bliver drevet med planteavl, salgsafgrøderne er korn. Der findes 1 traktor og plantørreri til korn.
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LANDM. LILLY LUXHØJ, Hovedvejen 75, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871542, født d.7.-12.-1923, datter af Karl Jørgensen, Thisted, gift med Peder Christian Luxhøj, født d.31.-7.-1896, død d. 29.-4.-1969, søn af Mikkel Chr. Luxhøj, Sindrup.L.L. overtog gården i 1942 fra Søren Sørensen, Flovlev.Matr. nr. 5c m. fl. Ejendomsskyld 550.000. Grundskyld 106.600. Areal 7,7 ha.Bygningerne er opført i første halvdel af 1800-tallet. Jorden er bortforpagtet.Stedet har tilbage i tiden været drevet som landevejskro.
LANDM. ANNE BJERREGAARD, født d. 20.-2.-1922, og AAGE BJERREGAARD, født d. 28.-2.-1929, børn af Alfred Bjerregaard, Flovlev, Hovedvejen 77, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871604.Gården blev overtaget i 1966 fra faderen, der havde overtaget den i 1952.Matr. nr. 17b m. fl. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 65.000. Areal 7 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1905, stald og lade 1905, hønsehus 1967, maskinhus 1973 og lade ca. 1977. Gården bliver drevet med 4 kreaturer. Salgsafgrøder er korn. Der findes 2 traktorer og halmfyr.

"NORDENKJÆR". GDR. SVEND NOR- DENKJÆR, Hovedvejen 108, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871442, født d. 26.-1.-1948, søn af Arne Kristensen, Hvidbjerg, bor sammen med Rosemarie Sønderup, født d. 3.-6.-1952, datter af Karen Sønderup, Breum.S.N. er specialarbejder. Han er 4. generation på ejendommen, som han overtog i 1970 fra Chr. L. Christensen, Barslev. Matr. nr. 16c. Areal 23 ha., heraf 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1912, stald og lade 1900, svinestald 1962 og maskinhus 1974. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps.Der findes 3 traktorer, plan- og gennemløbstørreri til korn."SØNDERGÅRD". GDR. GUNNAR SLOTH, Hovedvejen 110, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871096, født d. 27.-7.-1936, søn af Johannes Sloth, Lyngs, gift med Karen Vestergaard, født d. 15.-1.-1939, datter af Svend Vestergaard, Smerup.G.S. overtog gården i 1968 fra Martin Ludvigsen, Barslev.Matr. nr. 151. Ejendomsskyld 940.000. Grundskyld 240.600. Areal 17,5 ha.Stuehuset er opført 1917, stald og lade 1917 og maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 1.000 fedesvin pr. år. Salgsafgrøderne er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
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"BAKKELUND". JØRGEN LUXHØJ LARSEN, Hovedvejen 115, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878118, født d. 2.-5.-1958, søn af Lasse Larsen, Hvidbjerg, bor sammen med Gitte Elisa Nielsen, født d. 28.-12.-1960, datter af Bent Nielsen, Hurup.J.L. er håndværker ved DSB. Han overtog gården i 1985 fra Karin og Nick Buckler,Jestrup.Matr. nr. 12a m.fl. Ejendomsskyld 630.000. Grundskyld 158.100. Areal 11,2 ha-Stuehuset er opført 1907, stald 1850, lade 1907 og garage/vognport 1925. Salgsafgrøderne er korn, ærter og raps. Der er 1 traktor.

LANDM. NIELS JØRGEN SKÆRBÆK, Hovedvejen 116, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878042, født d. 8.-8^-1947, søn af Mads Skærbæk, Flovlev, gift med Elly Pedersen, født d. 1.-3.-1948, datter af Chr. Pedersen, Jestrup.E.P. er syerske. N.J.S. er tømrer. Han o- vertog gården i 1972 fra svigerfaderen, der havde overtaget den i 1950.Matr. nr. 15c m. fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 96.700. Areal 7,2 ha.Bygninger er opført sidst i 1800-tallet og senere ombygget og moderniseret.Gården bliver drevet med en besætning på 10 grisesøer samt 4 køer og 10 fedekalve. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor og plantørreri til korn. For år tilbage var der farveri på ejendommen.
VAGN OVE NIELSEN, Hovedvejen 119, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878106, født d. 2.-5.- 1936, søn af Niels A. Nielsen, Glyngøre, gift med Inger Nielsen, født d. 4.-8.-1931, datter af Valdemar Nielsen, Struer.V.O.N. er tidligere smed og specialarbejder. Han overtog gården d. 1.-9.-1970 fra Laurids Larsen, Lyngs.Matr. nr. 12o m. fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 126.700. Areal 11,5 ha., heraf ca. 2 ha. eng.Stuehuset er opført 1957, stald og lade 1957. Jorden er bortforpagtet. Der findes halmfyr.
"SØNDERGÅRD". LANDM. PEDER OLE-SEN, Hovedvejen 126, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878072, født d. 7.-11.-1915, søn af Niels Olesen, Flovlev, gift med Mary Danielsen, født d. 20.-9.-1911, datter af Niels Danielsen, Alslev.P.O. overtog gården i 1954 fra Anders Ravnholt, Resen.Matr. nr. Ha m. fl. Areal 13 ha., deraf ca. 2 ha. strandeng.Stuehuset er opført 1909, stald og lade 1909. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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LANDM. KARL HOLM, Hovedvejen 132, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878164, født d. 2.-7.-1924, søn af Josef Holm, Helligkilde, gift med Karen Elise Hansen, født d. 29.-4.-1926, datter af Andreas Hansen, Stagstrup.K.H. har tidligere i 15 år været teglværksarbejder. Han overtog gården i 1954 fra Peder Dam, Jestrup.Matr. nr. 7d m. fl. Ejendomsskyld 300.000. Grundskyld 123.700. Areal 11,7 ha.Stuehuset er opført 1889, stald og lade ombygget 1959. Jorden har været bortforpagtet siden 1981.
"BAKKEHUSET". HUSM. VALDEMAR NØRGAARD, Hovedvejen 134, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878123, født d.30.-11.-1902, søn af gdr. Poul Nørgaard, Jestrup, gift med Anna Amalia Christensen, født d. 10.-10.-1913, datter af Adolf Christensen, Jestrup.V.N. overtog gården i 1933 fra faderen, der havde fået den i 1919.Matr. nr. 5d m.fl. Ejendomsskyld 220.000.Grundskyld 49.200. Areal 3,8 ha., heraf tilkøbt ca. 2 ha. i 1945. Stuehuset er opført forpagtet. 1837, stald og lade 1837. Jorden er bort-

"H0JGÄRD". GDR. PREBEN VILLADSEN, Hovedvejen 136, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878065, født d. 12.-5.-1932, søn af Martinus Villadsen, Jestrup, gift med Inger Madsen, født d. 24.-9.-1945, datter af Svend Madsen, Barslev.P.V. overtog gården d. 1.-6.-1964 fra forældrene, der havde overtaget den i 1927. Matr. nr. 5e m.fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 202.800. Areal 24,4 ha., heraf tilkøbt 8,5 ha. i 1967. Derudover er 28 ha. i forpagtning. 1 ha. er skov og 5 ha. er eng.Stuehuset er opført ca. 1880, lade ombygget 1964, stald opført 1966 og maskinhus under opførelse (1987). Gården bliver drevet med en avlsbesætning på 45 malkekøer + opdræt af racen SDM. Der findes 2 traktorer, gastæt silo til korn, roetop i silo, græs og helsædsensilage i markstak. På gården er ansat 1 søn som medhjælper.Avlsbesætningen har hvert år været på dyrskue i Hurup, hvor der er opnået adskillige ærespræmier og 1. præmier. Desuden udstilles hvert år på ungskuet i Herning.
"STRANDGÄRDEN". LANDM. KARL HOLM, Hovedvejen 138, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878164, født d. 2.-7.-1924, søn af Josef Holm, Helligkilde, gift med Karen Elise Hansen, født d. 29.-4.-1926, datter af Andreas Hansen, Stagstrup.K.H. har tidligere været teglværksarbejder i 15 år. Han overtog gården i 1964 fra Svend Christensen, Jestrup.Matr. nr. 13b m. fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 89.800. Areal 7,2 ha.Bygningerne er opført i 1975. Jorden har været bortforpagtet siden 1981.Ejendommen drives i samdrift med Hovedvejen 132.
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HUSM. KAJ ERIK GRAVESEN, Hovedvejen 140, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878181, født d. 28.-1.-1942, søn af Christian Gravesen, Jestrup, gift med Addy Christensen, født d. 12.-10.-1942, datter af Thomas Christensen, Hurup.A.C. er beskæftigelsesvejleder. K.E.G.s hovederhverv er minkavl. Han overtog gården i 1985 fra moderen.Matr. nr. 2h m. fl. Ejendomsskyld 290.000. Grundskyld 71.000. Areal 6,2 ha. Bygningerne er opført i 1880. Gården drives med planteavl.Den drives i samdrift med Hovedvejen 142.

med 800 avlstæver. Ejendommen drives sammen

HUSM. KAJ ERIK GRAVESEN, Hovedvejen 142, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878181, født d. 28.-1.-1942, søn af Chr. Gravesen, Jestrup, gift med Addy Christensen, født d. 12.-10.-1942, datter af Thomas Christensen, Hurup.K.E.G. overtog gården i 1972 fra Preben Villadsen, Jestrup.Matr. nr. 2g m.fl. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 53.200. Areal 4,7 ha.Bygningerne er opført i 1877 og senere ombygget. Gården drives med 10 moderfår af racen Oxford Down. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 bugseret mejetærsker og minkfarm med Hovedvejen 140.
GDR. KNUD KIRKENSGAARD JENSEN, Hovedvejen 146, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 878131, født d. 30.-7.-1942, søn af Peter Kirkensgaard, Nr. Nissum.K.K.J. overtog gården efter Inga Schwarts, Jestrup.Matr. nr. 6j. Ejendomsskyld 440.000. Grundskyld 38.300. Areal 6,3 ha.Bygningerne er totalt gennemrestaureret og moderniseret først i 1980'erne. Jorden er bort- forpagtet.
"GRUDSGÄRD". GDR. HENRIK HOLM, Ibstedvej 20, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879248, født d. 18.-1.-1958, søn af gdr. Tage Holm, Egebjerg, gift med Dorthe Brændgaard Holm, født d. 20.-10.- 1963, datter af gdr. Erik Brændgaard Riis, Sem.H.H. er medlem af forretningsudvalget for DLG. Han overtog gården d. 5.-8.- 1982 fra Bjarne Skov Hansen.Matr. nr. 29a m. fl. Ejendomsskyld 2.900.000. Grundskyld 490.200. Areal 48 ha., derudover er 12 ha. i forpagtning. 2 ha. er skov og 6 ha. eng.Stuehuset er opført 1927 og gennemrestaureret senere, lade opført 1919, stalde 1958, 1972, 1979, 1983 og 1984, maskinhus 1985 og stald 1986. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 210 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylietank, markvandingsanlæg, plantørringsanlæg til korn, halmfyringsanlæg, fodringsanlæg i 2 stalde og
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blandeanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper.Der er plantet en del læhegn, og i 1987 blev der plantet yderligere ca. 700 m.
"GRØNHØJGÅRD". GDR. HOLGER CHRISTENSEN, Jegindøvej 3, Semb, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871128, født d. 23.-9.- 1926, søn af gdr. Chr. Christensen, gift med Hanne Madsen, født d. 26.-9.-1924, datter af gdr. Chr. Madsen, Semb.H.C. har været formand for Thyholm Sparekasse siden 1972, medlem af Ligningskommissionen siden 1971 og formand for samme siden 1985 samt medlem af Thyholm Kommunalbestyrelse fra 1970-78 og endvidere i bestyrelsen for Vestjyske Slagterier i Stuer fra 1969-78.Han er 5. generation på gården. Han overtog den i 1960 fra faderen.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 370.000. Areal 25,8 ha., heraf tilkøbt 4 ha.Stuehuset er opført 1904, udbygninger opført efter brand 1963 og lade 1979. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 10 køer og 10 ungkreaturer af racen SDM samt en svineproduktion på ca. 400 fedesvin. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, markvandingsmaskine og portionstørreri med siloer til korn.
LANDM. TAGE HOLM, Jegindøvej 8, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871417, født d.20.-3.-1921, søn af landm. Josef Holm, Helligkilde, gift med Gudrun Hinge, født d. 15.-12.-1920, datter af gdr. Frederik Hinge, Barslev.T.H. overtog gården d. 1.-6.-1959 fra faderen, der havde overtaget den i 1909.Matr. nr. Ih m. fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 128.400. Areal 11,8 ha.Stuehuset er opført 1909 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1909. Jorden er bortforpagtet til sønnen, Henrik Holm, "Grudsgård", Jegindø. Der findes plantørringsanlæg til korn.

GDR. HENRY MADSEN, Jegindøvej 9,

Matr. nr. le. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld

Helligkilde, tlf. 07-871084, født d. 3.-6.- 1922, søn af gdr. Martinus Madsen, gift med Anna Toft, født d. 21.-12.-1928, datter af husm. og arbejdsm. Senius Toft, Egebjerg.H.M. overtog gården i 1964 fra faderen, der havde bygget den i 1909 på jord, udstykket fa "Helligkildegård". H.M. havde ejendommen i forpagtning 1952 - 1964. 5.900. Areal 18,3 ha., heraf tilkøbt 7,5 ha.1 ha. er eng og skov.Stuehuset er opført 1909 og udvidet 1952, svinestald og lade opført 1909, kostald 1967, maskinhus og foderhus 1986. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 15 køer og 35 ungkreaturer af racerne SDM og Jersey samt 5 søer, hvor smågrisene fedes op. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer.Sønnen, Ole Toft Madsen, født d. 13.-6.-1958, gift med Lizzie Winther, født d. 5.-4.-1962, datter af ejendomsmægler Jens Vinther, Struer, købte halvdelen af gården i 1986, han er beskæftiget på vinduesfabrikken i Hvidbjerg. L.W. er sygehjælper på plejehjemmet i Hvidbjerg. De bor på Helligkildevej 23, Hvidbjerg.
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"BALLINGGÅRD". GDR. THORNING SINDBERG, Jegindøvej 12, Egebjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878116, født d. 3.-6.-1936, søn af Niels Sindberg, Kallerup, gift med Else Pedersen, født d. 20.-3.-1936, datter af Peder Pedersen, Rind.T.S. overtog gården i 1980 fra Henning Riis, Egebjerg.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 281.200. Areal 21 ha., heraf 3 ha. juletræskultur. Gården bliver drevet med planteavl. Den drives i samdrift med Kallerupvej 5, Kallerup.
"VESTERGÅRD". GDR. ERIK HOLM O- LESEN, Jegindøvej 17, Egebjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871259, født d. 30.-5.- bl955, søn af gdr. Svend Olesen, Egebjerg, gift med Helle Robæk, født d. 6.-7.-1960, datter af salgschef Henry A- lan Robæk, Lystrup.H.R. er uddannet radiograf og ansat på Thisted Sygehus. E.H.O. er medlem af bestyrelsen for Thy Kvægavlsforening. Gården har været en slægtsgård siden 1860, E.H.O. er 4. generation. Han overtog den d. 1 1.-12.-1977 fra faderen. Matr. nr. 2a m. fl.Ejendomsskyld 1.550.000. Grundskyld 395.200. Areal 35,5 ha., heraf tilkøbt 11 ha. Derudover er 8 ha. i forpagtning. 7 ha. er eng og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1913 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1913, ny kostald 1982 og maskinhus 1983. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 32 køer + opdræt af racen Jersey. Salgsafgrøderne er korn og ærter. Der findes 2 traktorer, 2 køresiloer til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Der er nyplantet ca. 2 ha.

"MELDGÅRD". GDR. KRISTIAN S. VEDEL, Jegindøvej 21, Egebjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871233, født d. 2.-3.-1923, søn af højskoleforstander Anders Vedel, Krabbeholm, Skive, gift med Ane Pedersen, født d. 16.-4.-l933, datter af tjener Johan Pedersen, København.K.S.V. driver selvstændig design- og arkitektvirksomhed, herunder produktudvikling og design af uld og skind. Han o- vertog gården d. 1.-10.-1971 fra AntonAndersen, Egebjerg.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 292.500. Areal 29 ha., heraf 2,5 ha. eng og 3 ha. skov.Stuehuset er opført 1972, lade 1900, stald 1946 og 1964. Gården bliver drevet med fåreavl på 90 stk. moderdyr og er avlscenter for får af racen Shropshire. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation samt 1 medhjælper, der er deltids ansat.
CHARLES M. VANGSGAARD, Jestrupvej 15, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878137, født d. 22.-3.-1959, søn af Peder Vangsgaard, Lyngs, gift med Helle D. Hansen, født d. 14.-5.-1960, datter af Aage Hansen, Struer.
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H.D.H. er syerske. C.M.V. er teglværksarbejder. Han overtog gården i 1980 fra Lars Larsen, Jestrup.Matr. nr. 5j. Ejendomsskyld 220.000.Grundskyld 27.700. Areal 1,7 ha.Stuehuset er opført 1904, stald og lade 1904. Gården drives med planteavl. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
"ANORITOQ". GDR. KNUD SVEJDAL ERNØ, Jestrupvej 16, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878043, født d. 19.-11.-1931, søn af Sigvald Ernø, Esbjerg, gift med Dorthy Mortensen, født d. 24.-8.-1938, datter af Skjold Mortensen, Jerne.D.M. og K.S.E. er begge lærere. De overtog gården i 1972 fra Chr. Toft, Jestrup.Matr. nr. 12b rn. fl. Ejendomsskyld 570.000. Grundskyld 124.000. Areal 10 ha., heraf ca. 2 ha. strandeng.Stuehuset er opført ca. 1900, stald og lade 1957 og maskinhus 1985. På gården findes får til husbehov. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.

"TOFTEGÅRD". GDR. CHRISTIAN OD- GAARD, Jupitervej 6, Uglev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875041, født d. 25.-11.- 1912, søn af gdr. Anders Odgaard, gift med Helga Marie Amby, født d. 18.-10.- 1912, datter af gdr. Niels Chr. Amby, Odby.C.O. er direktør for Søndbjerg-Odby Sparekasse. Han har været vurderingsinspektør for Jyllands Kreditforening i 23 år samt medlem af Søndbjerg-Odby Sogneråd i 4 år.Gården har været en slægtsgård siden1840, C.O. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-7.-1948 fra faderen.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.400.000. Grundskyld 439.600. Areal 30 ha., heraf tilkøbt 8 ha. i 1960.Stuehuset er opført 1904 og gennemrestaureret senere, avlsbygningerne er genopført efter brand i 1931 og maskinhus opført 1958. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og plantørringsanlæg til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Der er drænet ca. 4 ha. og plantet læbælter i marken, ialt ca. 1.000-m. Desuden ejes en ejendom på Hovedvejen 36, den er på 5 ha. og drives sammen med ovenstående gård.
"HORNHØJGÅRD". GDR. SVEND ERLING NIELSEN, Kalkværksvej 2, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871401, født d. 20.-2.-1928, søn af chauffør Hans Chr. Nielsen, Esbjerg, gift med Gerda Jensen, født d. 9.-7.-1932, datter af landm. Theodor Jensen, Sem.S.E.N. har været medlem af Sydthy Husmandskreds bestyrelse siden 1967 og formand for samme fra 1979 samt medlem af bestyrelsen for Indkøbsforeningen. Han overtog gården d. 1.-12.-1967 fra Svend Aage Mogensen.Matr. nr. 19a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 246.700. Areal 14,2 ha., derudover er 6 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1919 og gennemrestaureret senere, lade opført 1880, maskinhus 1950 og stald 1954. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 34 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 2 traktorer, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstaion.
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"STENUMLUND". GDR. HANS HENRY MICHAELSEN, Kalkværksvej 4, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871190, født d. 7.-7.- 1922, søn af gdr. C.H. Michaelsen, Hvidbjerg, gift med Grethe Herold Frederiksen, født d. 26.-1.-1931, datter af Vilhelm Frederiksen, Hvidbjerg.H.H.M. driver selvstændig virksomhed som blytækker og driver virksomhed over hele landet, hovedsalig ved tækning af kirker. Han overtog gården i 1962 fra Chr. Odgaard, Hvidbjerg.Areal 22 ha.Stuehuset er opført 1980, stald ombygget til lager og værksted samt lager for korn og halm. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn og halmfyringsanlæg. 1 medhjælper er deltids ansat.Der er gennemdrænet en stor del af arealet samt plantet læhegn i marken.
"VESTERGÅRD". GDR. HANS HEROLD MICHAELSEN, Kalkværksvej 7, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871217, født d. 6.-3.-1959, søn af gdr. Hans Henry Michaelsen, Hvidbjerg, gift med Karin Skjoldahl, født d. 16.-8.-1960, datter af gdr. Kresten Skjoldahl, Hvidbjerg.K.S. er uddannet korrespondent og ansat på B.& O. i Struer. H.H.M. er uddannet værktøjskonstruktør, også ansat på B.<3c O. i Struer. Han overtog gården d. 15.-12.-1983 fra Kristian Riis, Hvidbjerg.Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 439.000. Areal 32 ha., deraf tilkøbt 8 ha. i 1985.Stuehuset er opført 1929 og gennemrestaureret 1987, stald og lade opført 1929. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, korntørringsanlæg, plantørringssilo til korn og halmfyringsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er plantet læhegn omkring gården.

"HØJTOFTE". GDR. VILLY JENSEN, Kalkværksvej 10, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871379, født d. 14.-2.-1944, søn af grd. Laurits Jensen, Helligkilde, gift med Ester Hebsgaard, født d. 8.-4.- 1945, datter af gdr. Peder Hebsgaard, Hvidbjerg.V.J. har været rhedlem af Svineproduktionsudvalget i 2 perioder samt medlem af Samfundskontraktudvalget for Sydthy Landbo- og Husmandsforening. Han overtog gården d. 1.-7.-1965 fra faderen, der havde overtaget den i 1938.Matr. nr. 4c m. fl. Ejendomsskyld 1.750.000. Grundskyld 377.800. Areal 29,5 ha., deraf tilkøbt 10 ha. i 1977 og 6,5 ha. i 1985.Stuehuset er opført 1910 og gennemrestaureret senere, stald opført 1957 og udvidet 1983, lade opført 1975, gylletank 1984 og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 140 søer + opdræt af racen LY. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, korntørringsanlæg, plantørringsanlæg til korn, halmfyringsanlæg, fodringsanlæg og blandeanlæg.Der er gennemdrænet ca. 3 ha. i 1978 samt plantet ca. 300 m. læhegn i marken i 1978.



"DAMGÄRD". GDR. ELIN KLOSTER JENSEN, Kallerupvej 1, Kallerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878037, født d. 2.-5.- 1954, datter af Henning Kirk Jensen, Thisted, gift med Jørgen Yde Jensen, født d. 1.-11.-1954, søn af Karl Jensen, Sjørring.J.J. er ingeniør. E.K.J. overtog gården d. 1.-3.-1984 fra Hans Olesen, Kallerup.Matr. nr. 4a m. fl. Ejendomsskyld 1.050.000. Grundskyld 322.400. Areal 21,3 ha.Stuehuset er opført 1870, garage og ma
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skinhus 1870, lade 1935 og stald 1954.Gården bliver drevet med en svineproduktion på 800 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er ærter og raps. Der findes 2 traktorer, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"KALLERUPGÅRD". GDR. THORNING SINDBERG, Kallerupvej 5, Kallerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878116, født d. 3.-6.-1936, søn af Niels Sindberg, Kallerup, gift med Else Pedersen, født d. 20.-3.-1936, datter af Peder Pedersen, Rind.Gården har været i slægtens eje siden 1870, T.S. er 4. generation. Han overtog gården i 1970 fra forældrene.Matr. nr. la. Ejendomsskyld 3.600.000. Grundskyld 1.191.900. Areal 78 ha., heraf tilkøbt 28 ha. Ca. 8 ha. er eng og strand.Stuehuset er opført 1940, stald ombygget 1956 og maskinhus opført 1974. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 5 traktorer, 2 mejetærskere, bigballepresser, plantørreri og portionstørreri til korn og halmfyringsanlæg. På gården er ansat 1 medhjælper i høstperioden.Udover landbrugsdriften drives også maskinstation. Desuden drives ejendommen Jegindøvej 12 i samdrift med ovenstående.

drives med en svineprodutkion på 850 fedesvin findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørreri

GDR. HERLUF AMBY, Kallerupvej 6, Kallerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878070, født d. 11.-11.-1926, søn af Kristen Amby, Flovlev, gift med Magda Larsen, født d. 12.-11.-1933, datter af Ingvard Larsen, Hjerm.M.L. er sygeplejerske. H.A. overtog gården i 1954 fra Jesper Ludvigsen, Kallerup.Matr. nr. 3f m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 416.200. Areal 29,9 ha., heraf tilkøbt 18 ha.Stuehuset er opført 1935, svinestald og lade 1971 og maskinhus 1974. Gården pr. år. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der til korn og halmfyringsanlæg.
"SANDHØJGÅRD". GDR. TAGE KONGSGAARD RIIS, Kappelvej 4, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871040, født d. 31.-5.-1941, søn af gdr. Christian Møller Riis.T.K.R. overtog gården i 1968 fra faderen, der havde overtaget den i 1922.Matr. nr. 12a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 380.400. Areal 28,2 ha., deraf er tilkøbt 2 ha. i 1981.
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Sandhøjgårds stuehus er opført 1876, stald 1930, lade ombygget 1930, stald opført 1951, maskinhus 1970 og stald 1978. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 500 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps. Der findes 3 traktorer, presser og silo med tørringsanlæg til korn.
BLYTÆKKER OVE VESTERGAARD, Kap- pelvej 11, Smerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878150, født d. 4.-2.-1941, søn af gdr. Svend Vestergaard, Smerup, gift med Anne Lis Korsgaard, født d. 14.-12.-1947, datter af husm. Kristian Korsgaard, Sdr. Ydby.O.V. overtog gården i 1969 fra Kristian Knudsen.Matr. nr. If m.fl. Ejendomsskyld 410.000. Grundskyld 107.700. Areal 6,7 ha.Stuehuset er opført ca. 1900, stald og lade 1900. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 1 traktor.

LANDM. HANS ERIK VESTERGAARD, Kappelvej 15, Smerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878113, født d. 1.-7.-1949, søn af Svend Vestergaard, Smerup.H.E.V. er specialarbejder. Han overtog gården i 1981 fra faderen.Matr. nr. le m.fl. Ejendomsskyld 390.000.Grundskyld 84.200. Areal 5,9 ha.Stuehuset er opført ca. 1900, stald og lade 1949. Salgsafgrøderne er korn og raps. Der findes 1 traktor.
”FATTIGGÅRDEN". GDR. PETER GADE, Kappelvej 16, Smerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878020, født d. 21.-2.-1943, søn af gdr. Harald Gade, Smerup, gift med Ellen Aarlit, født d. 16.-8.-1947, datter af snedker Axel Aarlit, Åbybro.E.A. er uddannet omsorgsass. P.G. overtog gården i 1970 fra faderen, der havde overtaget den i 1934, indtil da havde gården været kommunens fattiggård.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 1.700.000. Grundskyld 393.300. Areal 28 ha., derudover ca. 28 ha. i forpagtning. 8 ha. er strandeng. Stuehuset er opført ca. 1880 og totalt restaureret ca. 1980, lade opført ca. 1914, stald 1966 og maskinhus 1973. Gården bliver drevet med en besætning af malkekvæg + opdræt og fedekalveproduktion. Salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg til korn, plansilo til ensilage og halmfyringsanlæg. På gården er ansat 1 fodermester.
"HØJSTED". CHAUFFØR NIELS KRISTIAN STORGAARD, Kappelvej 17, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878154, født d. 1 1.-12.-1942, søn af gdr. Frederik William Storgaard, Barslev.N.K.S. overtog gården i 1976 fra faderen, der havde overtaget den i 1938.Matr. nr. 21a m. fl. Ejendomsskyld 400.000. Grundskyld 83.500. Areal 6,3 ha. Stuehuset er opført 1862, stald 1862, lade 1954 og svinestald 1980.
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Gården "Højsted" bliver drevet med 20 moderfår. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor og 1 bugseret mejetærsker.
"AGGERGÅRD". GDR. ARNE EMIL LARSEN, Kappelvej 18, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878054, født d. 11.-2.-1920, søn af gdr. Anton Marius Larsen, Lyngs, gift med Ingrid Margrethe Kristensen, født d. 11.-9.-1940, datter af arbejdm. Otto Bang Kristensen, Nørhå.I.M.K. er specialarbejder. A.E.L. overtog gården i 1954 fra faderen, der havde o- vertaget den i 1925.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 251.600. Areal 18 ha.Stuehuset er opført ca. 1800, lade 1920 og stald 1952. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 45 grisesøer. Salgsafgrøder er korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, presser, plansilo til korn og halmfyringsanlæg.
GDR. PEDER LIND MADSEN, Kappelvej 21, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878079, født d. 2.-12.-1927, søn af gdr. Mads Møller Madsen, Lyngs.Gården har været en slægtsgård siden 1905, P.L.M. er 3. generation. Han overtog den i 1968 fra forældrene. Matr. nr. 16a m. fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 219.800. Areal 14,6 ha., heraf tilkøbt 6,7 ha. i 1968. 0,8 ha. er strandeng.Stuehuset er opført 1905, stald 1905, ombygning og nybygning af stald og lade 1969 og maskinhus opført 1983. Gården bliver drevet med en svineprosuktion på ca. 600 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er raps. Der findes 1 traktor, plansilo med tørreri til korn, halmfyringsanlæg og foderblandingsanlæg.
GDR. ANTON JOHANNES JENSEN ROKKJÆR, Kappelvej 24, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878010, født d. 26.-4.-1901, søn af fisker Per Rokkjær, Søndbjerg, gift med Klara Grønkjær, født d. 15.-10.-1905, død i 1971, datter af Kristian Grønkjær, Gundtoft.A.J.J.R. har tidligere været vurderingsmand i brandforsikring. Han overtog gården d. 1.-4.- 1930 fra Klaus Overgaard, som byggede gården i 1914.Areal 8,5 ha., heraf ca. 2 ha. strandeng.Stuehuset er opført 1914, stald og lade 1914 og hønsehus ca. 1937. Jorden er udlejet. Tidligere blev landbruget drevet både med svin og kreaturer, og ved siden af var hønseri.

GDR. GRETHE TOFT MIKKELSEN, Kappelvej 26, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, født d. 19.-3.-1946, datter af gdr. Karl Mikkelsen, Lyngs, gift med Hans Chr. Lyngs, født d. 14.-10.-1929, søn af Niels Chr. Lyngs, Lyngs. G.T.M., der er 3. generation, overtog gården i 1975 fra faderen. Matr. nr. 4b m. fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 190.700. Areal 16,3 ha.Stuehuset er bygget 1940, øvrige bygninger er fjernet. Gården drives med planteavl i samdrift med mandens gård "Dalager", Spolumvej 7, Spolum, 7755 Bedsted.
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"LADETOFT". ARBEJDSM. JENS VANGS- GAARD, Kappelvej 28, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878008, født d. 13.-8.-1955, søn af arbejdsm. Peder Vangsgaard, Lyngs, gift med Hanne Bang Larsen, født d. 9.-7.-1953, datter af Henning Bang Larsen, Dover.H.B.L. er sygehjælper. J.V. er teglværksarbejder. Han overtog gården i 1986 fra Richardt Damsgaard.Matr. nr. 2d m. fl. Ejendomsskyld 690.000. Grundskyld 180.400. Areal 15,4 ha., heraf er 3 ha. strandeng.Stuehuset er opført 1912, stald 1875, lade 1920 og maskinhus 1957. Planteavlen består af korn og ærter. Der findes 1 traktor.
"JEGINDØ PRÆSTEGÅRD". FORPAGTER PEDER HARRY BORGHOLM, Kirkebakken 5, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879259, født d. 25.-12.-1950, søn af landm. Kristian Nielsen Borgholm, gift med Lisbet Sloth Kristensen, født d. 13.-3.-1960, datter af landm. Ejnar Sloth Kristensen, Jegindø.P.H.B. overtog gården d. 1.-4.-1977 fra Johannes Kjærgaard, Jegindø.Areal 27,4 ha., derudover er 9,6 ha. i forpagtning. 15 ha. er eng.Stuehuset er opført 1959, stald og lade 1959, desuden er 5 minkhaller bygget i årene 1977-1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 23 køer + opdræt af racen SDM samt en pelsdyrproduktion af mink. Salgsafgrøder er raps. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til korn, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

LANDM. MARTIN BANG JENSBY, Klintevej 4, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 878110, født d. 1.-10.-1947, søn af Henning Jensby, Ashøje, gift med Inger Olsen, født d. 11.-6.-1949, datter af Emil Olsen, Barslev.1.0. er ekspeditrice. M.J. overtog gården i 1972 fra Ivan Bjerregaard.Matr. nr. 14b m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 453.200. Areal 33,5 ha., heraf tilkøbt 16 ha. i 1985. Derudover er 20 ha. i forpagtning. 3 ha.er eng og 1 ha. skov.Stuehuset er opført ca. 1900, stald og lade ca. 1900, svinestald 1976 og maskinhus 1982. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 70 grisesøer. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker og tårnsilo m. tørreri til korn.
HUSM. ANTON DALBJERG, Klintevej 5, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878190, født d. 29.-1.-1956, søn af husm. Peter Chr. Dalbjerg, Sunds, gift med Birthe Riis Christensen, født d. 20.-7.-1957, datter af Jens Ove Christensen, Sindrup.A.D. er strikker. Han overtog gården i 1985 fra Svend Erik Yde, Jestrup.Matr. nr. 12h. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 57.000. Areal 3,4 ha.Hele gården brændte i 1980, stuehuset opført 1981, stald og lade 1981. Gården bliver drevet med 2 ammekøer m. kalve samt planteavl. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg.
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"KJELDGÅRD". GDR. MADS ELVIN HØJE CHRISTENSEN, Kongevej 88, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879053, født d. 4.-11.-1934, søn af gdr. Hans Christensen, Jegindø, gift med Kaja Nørskov, født d. 25.-6.-1938, datter af mekaniker Henry Nørskov, Hvidbjerg.M.E.H.C. er medlem af bestyrelsen for Det Thylandske Landøkonomiske Selskab, samt af svineproduktionsudvalget. Han overtog gården d. 15.-12.-1959 fra faderen, der havde overtaget den i 1915.Matr. nr. 18d m. fl. Ejendomsskyld 1.840.000. Grundskyld 321.900. Areal 22,5 ha., derudover er 10 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1885 og gennemrestaureret 1976, lade opført 1885, stalde 1927, 1957 og 1970, lade opført 1974. Gården bliver drevet med en fedesvineproduktion på ca. 2.000 stk. pr. år. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg til korn, halmfyringsanlæg, fodringsanlæg i samtlige stalde, udmugningsanlæg og blandeanlæg.Der er plantet ca. 200 m. læhegn af Hedeselskabet.
GDR. ASKOV GRUD, Lavbjergvej 2, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875017, født d. 18.-2.-1959, søn af gdr. Kresten Jensen Grud, Vestervig, gift med Anne Marie Nørgaard Laugesen, fdøt d. 17.-11.-1962, datter af Jens Nørgaard Laugesen, Holstebro.A.M.N.L. er ansat ved Thyholm Kommune som sygemedhjælper. A.G. er medlem af fællesledelsen under Thylandske Landboforeninger samt medlem af kredsledelsen for M.D.Gården har været en slægtsgård siden 1918, A.G. er 3. generation. Han overtog den d. 10.-8.-1983 fra Karl Nicolaj Jensen Grud.Matr. nr. 8a Ejendomsskyld 1.450.000. Areal 26 ha., deraf tilkøbt 17 ha., derudover er 13 ha. i forpagtning. 5 ha. er eng.Stuehuset er opført 1896 og gennemrestaureret senere, lade opført 1955, stald 1964, foder- og maskinhus 1985. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 34 køer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, plantørringsanlæg til korn, 2 køresiloer indendørs til ensilage, halmfyringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.I marken er der plantet ca. 800 m. læbælter.
"ØSTERGÅRD". GDR. HERMAN CHRI- STENSEN, Lavbjergvej 4, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875038, født d. 13.-8.- 1928, søn af gdr. Christian Christensen, Hvidbjerg, gift med Edel Louise Nielsen, født d. 19.-2.-1932, datter af gdr. Jens Nielsen, Lunderskov.E.L.N. har bondegårdspension på ejendommen. H.C. overtog gården d. 1.-4.- 1960 fra Kresten J. Kræmmer.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 42 ha., deraf 12 ha. tilkøbt i 1965. 5 ha. er eng og 2 ha. er skov. Stuehuset er opført 1925 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1960. Gården bliver drevet med svineproduktion på 80 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er plantet læbælter i marken, ialt ca. 500-600 m. + tilplantet ca. 1 ha. med nåletråer og løvtræer. Sønnen Henrik Christensen begyndte en minkfarm på gården i 1987, og har 200 avlstæver i 2 haller.
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"LAUBJERGGÄRD". GDR. KNUD CHRISTIAN ELIAS CHRISTIANSEN, Lavbjergvej 6, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 875229, født d. 28.-6.-1943, søn af gdr. Holger Ernhardt Christiansen, Serup, gift med Karen Margrethe Sloth, født d. 5.-5.-1947, datter af gdr. Alfred Sloth, Lyngs.K.M.S. er sygeplejerske og ansat ved Thyholm Kommune. K.C.E.C. er formand for Skolenævnet ved Odby Skole. Gården har været en slægtsgård siden 1880, K.C. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-8.-1970 fra faderen.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 367.900. Areal 26 ha., derudover er 11 ha. i forpagtning. 4 ha. er eng.Stuehuset er opført 1907 og gennemrestaureret senere, stald opført 1967, lade, foderhus og maskinhus 1978. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 20 køer + opdræt af racen SDM samt en svinebesætning på 6 søer + opdræt. Salgsafgrøder er raps, korn og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, plantørringsanlæg til korn, 2 stk. køresiloer til ensilage og rørmalkningsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.I 1987 plantede Hedeselskabet ca. 600 m. læbælter.

GDR. JENS ERIK ODGAARD JENSEN, Lavbjergvej 8, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875095, født d. 11.-8.-1932, søn af gdr. Peter E. Jensen, Bjørndal, gift med Birte Roelsgaard, født d. 28.-8.-1932, datter af gdr. Niels Roelsgaard, Bjerget. J.E.O.J. overtog gården d. 1.-4.-1955 fra Jordlovsudvalget.Matr. nr. 61. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 201.600. Areal 16 ha., deraf tilkøbt 7 ha. Derudover er 5,5 ha. i forpagtning.Stuehuset er opført 1955 og gennemrestaureret senere, stald opført 1955, lade, maskinhus og ny svinestald 1976. Gården bliver drevet med en svineproduktion på 80 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, plantørringsanlæg til korn, udmugningsanlæg og blandeanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"SØTOFTGÅRD". GDR. MADS MØLLER MADSEN, Lavbjergvej 9, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875039, født d. 15.-6.- 1964, søn af gdr. Kr. Dueholm Madsen, Serup.Gården har været en slægtsgård siden 1830, M.M.M. er 5. generation. Han overtog den d. 15.-7.-1986 fra faderen.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 304.200. Areal 23 ha., deraf 4,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1911 og gennemrestaureret siden, svinestald og lade opført 1929, stald 1966 og maskinhus 1978. køer + opdræt af racen SDM samt en Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 38 svineproduktion på ca. 200 stk. fedesvin pr. år.Salgsafgrøder er ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn, halmfyringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation. Størstedelen af arealet er gennemdrænet.
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"KARENSMINDE". GDR. JENS ALBERT LARSEN, Limfjordsvej 5, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878056, født d. 12.-10.-1904, død d. 16.-2.-1987, søn af gdr. Frederik Larsen, Lyngs, gift med Ingrid Gramstrup, født d. 2.-11.-1929, datter af gdr. Edvard Gramstrup, Helligkilde. I.G. er organist. J.A.L. var 3. generation på gården. Han overtog den i 1931 fra faderen. Matr. nr. 8e m. fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 127.300. Areal 10,4 ha.Stuehuset er opført 1951. Alt jorden er bortforpagtet. I 1971 er stalden ombygget til turistlejligheder.
"FROSTGÅRD". GDR. CHRISTIAN RIIS, Lyngs Kirkevej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878047, født d. 14.-6.-1920, søn af gdr. Mikkel Riis, Lyngs, gift med Ruth Pedersen, født d. 15.-4.-1934, datter af gdr. Magnus Pedersen, Heltborg.C.R. var bestyrelsesmedlem i Brugsforeningen i Lyngs fra ca. 1965-1975 samt bestyrelsesmedlem i Thyholms Mejeri fra 1970-1978 og været medlem af Lyngs Menighedsråd i 21 år, han er formand for samme, desuden har han været i repræsentantskabet for Hvidbjerg Bank, siden 1962. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1961 fra faderen.Matr. nr. 2a m. fl. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 295.100. Areal 20 ha., heraf 3 ha. eng og skov.Stuehuset er opført 1909, stald og lade 1965 og maskinhus I983.Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 18 malkekøer med opdræt. Der findes 2 traktorer og plansilo til korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"KROGSGÅRD". LANDM. HERBERT JOSEPHSEN, Lyngs Kirkevej 6, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878120, født d. 10.-5.-1917, søn af landm. Joseph Josephsen, Lyngs, gift med Juliane Kusk, født d. 21.-2.-1922, datter af gdr. Kristian Kusk.H.J. var fra 1972-1984 kirkebetjent ved Lyngs Kirke. Han er 3. generation på gården, som han overtog i 1947 efter faderen.Matr. nr. 9h m. fl. Ejendomsskyld 610.000. Grundskyld 146.000. Areal 9,2 ha.Stuehuset er opført 1928, stald 1887 og lade 1914. Salgsafgrøder er korn. Der findes 1 traktor.

”KNUDSGÄRD". LANDM. VIGGO GADE, Lyngs Kirkevej 11, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878107, født d. 26.-5.-1940, død d. 13.-7.-1987, søn af gdr. Peder Gade, Lyngs, gift med Margit Milther Mikkelsen, født d. 14.-4.-1941, datter af postbud Holger Mikkelsen, Lyngs.V.G. overtog gården d. 18.-5.-1963 fra faderen, der havde overtaget den i 1933. Matr. nr. 8a m.fl. Ejendomsskyld 970.000. Grundskyld 262.100. Areal 20,5 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1916, stald og lade ca. 1957 og maskinhus ca. 1977. Gården bliver drevet med planteavl. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn, halmfyringsanlæg og 1 minkfarm på ca. 150 tæver, der er etableret af sønnen, Benny Gade. Fra gården drives også maskinstation, og hertil benyttes løs hjælp.
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"TORPGÅRD". GDR. LEO VILLESEN, Lyngs Kirkevej 12, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 878015, født d. 10.-3.-1940, søn af husm. Karl Villesen, gift med Birte Riis, født d. 30.-9.-1940, datter af gdr. Alfred Riis, Lyngs.L.V. er kommunalbestyrelsesmedlem. B.R. er 3. generation på gården. L.V. overtog den d. 31.-12.-1972 fra svigerfaderen.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 545.800. Areal 37 ha., heraf tilkøbt 10 ha. i 1983. Derudover er 8 ha. i forpagtning. 4 ha. er eng.Stuehuset er opført 1975 og 1983, stald, lade og maskinhus 1978 efter brand. Gården bliver drevet med en malkekvægbesætning på 60 køer m. opdræt i løsdriftstald. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, silo til korn, plansilo til ensilage og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.
"NYGÅRD". GDR. SVEND OVE GADE, Lysterkjærvej 2, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875052, født d. 29.-12.-1937, søn af gdr. Peter Gade, Odby, gift med Gerda Sloth Højberg, født d. 30.-4.-1943, datter af gdr. Arthur Højberg, Uglev.G.S.H. er hjemmehjælper og ansat ved Thyholm Kommune. S.O.G. overtog gården d. 1.-7.-1965 fra faderen, der havde overtaget den i 1930.Matr. nr. 2c m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 364.400. Areal 26,8 ha., deraf er 1 ha. eng.Stuehuset er opført 1930 og gennemrestaureret senere, stalde opført 1930 og ombygget og moderniseret 1975, lade opført 1930. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er raps og ærter. Der findes 2 traktorer, gylletank, portiontørringsanlæg til korn, staldvarme genvindingsanlæg til stuehuset, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.
"SØNDERSKOV". GDR. ESKILD KJÆR- GAARD, Marendal 2, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879290, født d. 23.-9.-1952, søn af gdr. Johannes Kjærgaard, Jegindø, gift med Lida Andersen, født d. 17.-11.- 1956, datter af glarmester Søren Andersen, Randers.E.K. overtog gården d. 1.-7.-1983 fra faderen, der havde overtagt den i 1969. Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.100.000. Grundskyld 185.100. Areal 19,8 ha., deraf er 6,5 ha. eng.Stuehuset er opført 1892 og gennemrestaureret 1972-1975, stald og lade opført 1959, 9 minkhaller opført 1974, 1975 indtil 1987. Gården bliver drevet med pelsdyravl bestående af 1.070 minktæver samt lidt kødkvæg på 6 ammekøer. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg-

"NØRRETOFTSKOVGÅRD". GDR. EJNAR MARINUS OBEL, Mejerivej 19, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879008, født d. 14.-6.-1927, søn af gdr. Andreas Obel, gift med Inger Jørgensen, født d. 16.-9.- 1934, datter af smed Marinus Jørgensen, Skjoldborg.E.M.O. overtog gården d. 11.-12.-1962 fra Karl Erik Langgaard.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 312.000. Areal 20 ha., derudover er tilforpagtet ca. 14 ha. Stuehuset er opført 1889 og gennemre-
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staureret senere, lade opført 1912, stalde 1931, maskinhus 1965 og ny svinestald 1976. Nørretoftskovgård bliver drevet med en svineproduktion på ca. 2.400 fedesvin pr. år. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, fodringsanlæg og udmugningsanlæg.
"HELLIGKILDEGÅRD". GDR. KURT LANGGAARD JENSEN, Meldgårdsvej 8a, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871773, født d. 27.-10.-1949, søn af Anker Laurits Jensen, Tved, gift med Jette Olesen, født d. 22.-1 1.-1955, datter af gdr. Ole Olesen, Flovlev.J.O. er uddannet sygehjælper og ansat på Hvidbjerg Plejehjem. K.L.J. overtog gården d. 12.-11.-1980 fra Søren Krabbe. Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 791.300. Areal 55 ha., deraf er 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1839 og gennemrestaureret senere, lade og maskinhus opført 1919, fodermesterbolig 1950, stald 1953, ungdyrstald 1973, stald 1975 og ungdyrstald 1976. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af byg, hvede, raps, ærter og frøgræs. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, markvandingsanlæg, plantørringsanlæg til korn og silotørring til korn, halmfyringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.

Matr. nr. 3a m.fl. Areal 15 ha.

"MELDGÄRD". GDR. ANDERS SCHJØDT, Meldgårdsvej 9, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871569, født d. 29.-3.-1963, søn af gdr. Erik Schødt, Styvel, gift med Aase Munk, født d. 4.-4.-1964, datter af maskinarbejder Villy Munk, Gudum.Aa.M. er uddannet teknisk tegner. A.S. er udlært automekaniker og ansat ved Søren Haaning i Hurup. Han overtog gården d. 1.-5.-1984 fra Hans Sloth, Helligkilde.Stuehuset er opført 1875 og gennemrestaureret senere, stald opført 1875, lade opført 1875 og ombygget til kornlager. Gården bliver drevet med en planteavl bestående af byg, hvede og raps. Der findes korntørringsanlæg, plantørringssilo til korn og halmfyringsanlæg. Faderens maskinpark benyttes.I 1987 planter Hedeselskabet læbælter i marken.
GERDA MADSEN (JENSEN), Mellemvej 4, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871520, født d. 5.-11.-1935, datter af gdr. Niels P.M. Jensen, Jestrup, gift med Svend Aage Madsen, født d. 30.-9.-1919, død d. 8.-10.-1986, søn af gdr. Poul Madsen, Smerup.Gården blev overtaget i 1944 fra Jens Olesen, Barslev.Matr. nr. 4m. Ejendomsskyld 380.000. Grundskyld 96.500. Areal 7 ha., deraf tilkøbt lidt i 1953.Stuehuset er opført 1890, stald og lade ca. findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp 1964. Gården bliver drevet med planteavl. Der fra maskinstation.
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GDR. KRISTEN SIGURD HELLIGSØ, Mellemvej 7, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871180, født d. 4.-12.-1903, søn af gdr. Kristen Helligsø, Lyngs.K.S.H. har deltaget i bestyrelsesarbejde i forskellige lokalforeninger, bl.a. revisor i Hvidbjerg Foderstofforening. Han overtog gården i 1931 fra Chr. Sørensen Christensen, Barslev.Matr. nr. 6a m.fl. Ejendomsskyld 730.000.Grundskyld 179.800. Areal 11,5 ha., deraf Stuehuset er opført 1928, lade 1894 og stal findes 1 traktor, kornmagasin og silo til er tilkøbt ca. 2 ha. i 1945.1951. Salgsafgrøder er korn, raps og ærter. Der ilage. Oorden drives med hjælp fra maskinstati-on.
"FRISLAND". LANDM. PEDER DAM AMBY, Mellemvej 8, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 871291, født d. 28.-2.-1919, søn af Kresten Amby, Flovlev, gift med Laura Jeppesen, født d. 1.-2.-1928, datter af Jeppe Jeppesen, Romlund.P.D.A. overtog ejendommen d. 1.-10.-1948 fra Knud Bundgaard, Barslev.Matr. nr. 2f m. fl. Ejendomsskyld 460.000. Grundskyld 113.000. Areal 8,1 ha.Stuehuset er opført 1914, stald og lade ca. 1945. Gården bliver drevet med en svinebesætning, men den er under nedtrapning. Derudover er der planteavl. Der findes 1 traktor og kornmagasin. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.

"KJÆRGÅRD". LANDM. KNUD ERIK VIL- HELMSEN, Mellemvej 15a, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878039, født d. 20.-7.- 1936, søn af landm. Karl Vilhelmsen, Flarup, gift med Edna Christensen, født d. 12.-6.-1940, datter af Magnus Christensen, Jegindø.E.C. er rengøringsass. på Hvidbjerg Sygehus. K.E.V. overtog gården i 1959 fra Jens Henry Andersen, Barslev.Matr. nr. 3g m. fl. Ejendomsskyld 1.260.000. Grundskyld 177.900. Areal 13,6 ha.
drevet med en besætnin ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1

Stuehuset er opført ca. 1865, svinestald 1950 og 1978, lade 1981. Gården bliver g på 40 grisesøer og ca. 700 fedesvin årligt. Salgsafgrøder er korn, mejetærsker, gylletank og halmfyringsanlæg.
"VESTERGÅRD". GDR. EGON KJEMS HOVE, Mellemvej 17, Barslev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878083, født d. 6.-9.-1932, søn af Aage Kjems Hove, Flovlev, gift med Edith Jensen, født d. 7.-9.-1937, datter af Niels Jensen, Kallerup.E.K.H. overtog gården i 1957 fra Lars Gravgaard, Barslev.Matr. nr. 2b m. fl. Ejendomsskyld 2.500.000. Grundskyld 662.700. Areal 52 ha., heraf tilkøbt 3 ha. i 1963, 8 ha. i 1965, 12 ha. 1968, 7 ha. 1974 og 7 ha. i 1976. og garage opført 1964, stald 1974 ogStuehuset er opført 1922 og tilbygget 1974, stald, lade
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maskinhus 1976. Gården bliver drevet med en svineproduktion på ca. 2.500 fedesvin pr. år. Planteavlen består af korn, ærter og raps. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri til korn og fuldautomatisk fodringsanlæg til grise. Udbygningerne nedbrændte i 1963.
"ØSTERGÅRD". GDR. SVEND ERIK NIELSEN LYNGS, Mellemvej 18, Jestrup 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878033, født d 22.-11.-1925, søn af gdr. Niels Chr Lyngs, Jestrup, gift med Sigrid Rours-gaard Madsen, født af gdr. Johannes strup.S.E.N.L. har været år.Gården har været 1852, S.E.N.L. er 4. tog den i 1960 fra Areal 29,7 ha.

d. 26.-2.-1938, datter Hviid Madsen, Ting-i Menighedsrådet i 19i slægtens eje siden generation. Han overfaderen. Matr. nr. 4b m.fl. Ejendomsskyld 1.350.000. Grundskyld 388.700.Stuehuset er opført 1911, kostald 1911, svinehus 1931, maskinhus og lade 1975. Gården bliver drevet med en malkekvægsbesætning, der er under afvikling, samt grisesøer og fedesvin. Salgsafgrøder er raps, ærter og korn, Der findes 1 traktor og trådnetsilo til korn.

Stuehuset er opført ca.siden 1984. Der findes

GDR. KRISTIAN BORGHOLM, Mellemvej 19, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 878127, født d. 16.-8.-1911, søn af landmand Niels Nielsen Borgholm, Jestrup, gift med Kamilla Nielsen, født d. 6.-2.- 1918, datter af gdr. Peder Chr. Nielsen, Årup.K.B. overtog gården i 1944 fra faderen. Matr. nr. 6b m.fl. Ejendomsskyld 530.000. Grundskyld 127.900. Areal 9,6 ha., heraf tilkøbt 3 ha. i 1949.1890, lade ca. 1920 og stald 1965. Jorden har været bortforpagtet 1 traktor og tårnsilo til korn.
"VESTERGÅRD". GDR. KNUD SLOTH, Mellemvej 20, Jestrup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878017, født d. 19.-11.-1938, søn af gdr. Alfred Sloth, Jestrup, gift med Gerda Steffensen Dybdal, født d. 17.-1.- 1942, datter af Søren Dybdal, Jørsby, Mors.G.S.D. er sygehjælper. K.S. er medlem af Menighedsrådet.Gården har været i slægtens eje siden ca. 1830, K.S. er 5. generation. Han overtog den i 1964 fra moderen.Matr. nr. 2e m. fl. Ejendomsskyld 1.950.000. Grundskyld 609.300. Areal 43,6 ha., deraf tilkøbt 18 ha. i 1983. 4 ha. er skov og eng.Stuehuset er opført 1883, svinestald 1964, stald og lade 1967 og maskinhus 1981. Gården bliver drevet med en kvægbesætning på 30 malkekøer + opdræt af racen SDM samt 15 grisesøer og 200 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder består af raps og ærter. Der findes 4 traktorer og silo til ensilage. Ejendommen blev i ca. 1883 flyttet til nuværende adresse, den lå inden da i Jestrup by.
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"VESTERGÄRD". GDR. JENS JØRGEN KRISTENSEN, Mosevej 1, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871640, født d. 23.-4.-1950, søn af Peder Kristensen, Flovlev, gift med Karen Bodil Jensen, født d. 28.-11.-1951, datter af Kaj Jensen, Hvidbjerg.K.J. er lærer. J.J.K. overtog gården i 1977 fra faderen.Matr. nr. lOj m. fl. Ejendomsskyld 1.600.000. Areal 21 ha.Stuehuset er opført ca. 1880, stald 1937, lade ombygget 1954, sostald opført 1978, maskinhus 1979 og 1984. Gården bliver drevet med en svinebesætning på 40 søer og ca. 800 fedesvin pr. år samt 5 moderfår af racen Oxford Down. Salgsafgrøder er korn og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, 1 gylletank, plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
"MOSEGÅRDEN". LANDM. MOGENS BACH-MOSE, Mosevej 4, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871261, født d. 15.-8.- 1924, søn af Jens Bach-Mose, Kallerup, gift med Edith Kongsgaard Riis, født d. 11.-2.-1932, datter af Møller Riis, Hvidbjerg.Gården er en meget gammel slægtsgård, M.B. overtog den i 1962 fra Niels Mose, Flovlev.Matr. nr. 14 m. fl. Areal 34,8 ha., heraf 3 ha. eng.Stuehuset er opført 1942, lade ca. 1880 og senere ombygget, stald opført 1919, svinestald 1972 og maskinhus 1976. Gården bliver drevet med en kvægbesætning, men den er ved at blive sat ud, samt ca. 300 fedesvin årligt. Salgsafgrøder består af raps og korn. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, gylletank, plantørreri og silo til korn, og halmfyr.Strandfogedhvervet har i flere generationer været tilknyttet ejendommen.I 1987 blev ejendommen beliggende Mosevej 3 tilkøbt.

"PØTAGERHUS". HUSM. HOLGER P. VE- STERGAARD, Mosevej 6, Flovlev, 7>90 Hvidbjerg, tlf. 07-871271, født d. 8.-12.- 1929, søn af Ingvar Vestergaard, Flovlev, gift med Bente Olsen, født d. 27.-1.- 1942, datter af Josef Olsen, Flovlev. B.O. er hjemmesyerske.Gården har været en slægtsgård siden 1912 og H.P.V. er 3. generation. Han overtog den i 1964 fra faderen.Matr. nr. 13b m. fl. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 145.900. Areal 12,3ha., heraf tilkøbt 6 ha. i 1971. Derudover er ,3 ha. i forpagtning.Bygningerne er opført 1912. Der er 2 malkekøer tilbage på gården samt 6 grisesøer og lidt fedesvin. Salgsafgrøder er korn og raps.Gården blev i 1912 stykket sammen af udmarksjorder fra forskellige ejendomme.
LANDM. PEDER VESTERGAARD MADSEN, Mosevej 10, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07- 871845, født den 18.-7.-1934, søn af Mads Larsen Madsen, Flovlev.P.M. overtog gården den 15.-7.-1986 fra Karl Henry Madsen, Flovlev.Matr. nr. lOe m. fl. Ejendomsskyld 280.000. Grundskyld 57.000. Areal 5 ha.Bygningerne opført 1930. Salgsafgrøder består af korn. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
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LANDM. FINN KAMSTRUP, Munkevej 6, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07- 871650, født den 23.-5.-1955, søn af landm. Erik Kamstrup, Gudum, gift med Ellen Margrethe Sigh Sørensen, født den 30.-9.-1958, datter af landm. Kristian Sørensen, Flarup.E.K. er deltidsansat i Hvidbjerg Bageri. F.K. overtog gården den 1.-7.-1981 fra landm. Holger Kallerup Kristensen, Helligkilde.Matr. nr. Ig m. fl.Ejendomsskyld 1.320.000. Grundskyld 185.000. Areal 14,2 ha., deraf tilkøbt 3,6 ha. i 1987. Stuehus opført 1982, lade 1916, stald og gylletank i 1986. Gården drives med en svinebesætning på 80 søer + opdræt af racen LY. Planteavlen består i byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg, portionstørringssilo til korn, fodringsanlæg og udmugningsanlæg. Oorden drives med hjælp fra maskinstation.
"HØJGAARD". GDR. EIGIL PEDERSEN, Munkevej 12, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07- 871453, født den 10.-7.-1937, søn af landm. Aksel Pedersen, Hjerm, gift med Ellen Margrethe Byskov, født den 13.-5.-1942, datter af gdr. Aage Byskov, Ryde.E.P. overtog gården den 1.-5.-1971 fra Anders Hebsgaard.Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 249.100. Areal 16 ha.Stuehus opført 1915 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1926, maskinhus 1976. Gården drives med en svineproduktion på 80 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer og udmugningsanlæg. Uorden drives med hjælp fra maskinstation.

GDR. EKKARD HILLIGSØ, Mærkedalsvej 3, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878012, født den 15.-11.-1911, søn af gdr. Kresten Hilligsø, Lyngs, gift med Kristine Vester, født den 29.-1 1.-1922, død 1959, datter af fisker Lars Vester, Uegindø.E.H. overtog gården i 1942 fra faderen, der havde overtaget den i 1909.Matr. nr. 12d m. fl. Ejendomsskyld 620.000. Grundskyld 190.600. Areal 13,4 ha., heraf tilkøbt 4 ha. i 1969.Stuehus opført ca. 1864, stald 1952 og lade i 1961. Gården drives med en besætning på 4 ammekøer med kalve, ialt ca. 25 kreaturer, samt 4 søer og ca. 80 fedesvin årligt. Salgsafgrøder er raps, ærter og korn. Der findes 1 traktor og trådsilo til korn.
"LILLE MÆRKEDAL". LANDM. GEORG EBEY KRISTENSEN, Mærkedalsvej 5, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878129, født den 18.-3.-1937, søn af landm. Robert Wiliam Ebay Kristensen, Lyngs, gift med Anne Kathrine Andersen, født den 25.-12.-1940, datter af landm. Niels Christian Andersen, Lyngs.G.K. overtog gården i 1961 fra Knud Søe Larsen, Lyngs.Matr. nr. 13b. Ejendomsskyld 540.000. Grundskyld 113.700. Areal 9,8 ha., heraf
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0,8 ha. eng.Lille Mærkedals stuehus er opført ca. 1880, lade ca. 1880 og stald ca. 1958. Gården drives med en besætning på 16 malkekøer med opdræt, samt 20 grisesøer. Der findes 1 traktor. Der har tidligere været Pottemageri på ejendommen, der er en gammel lergrav, hvor der sandsynligvis blev gravet ler til pottemageriet.
"MÆRKEDAL". GDR. ASKOV LYNGS, Mærkedalsvej 7, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878067, født den 24.-11.-1928, søn af gdr. Carl Nielsen Lyngs, Lyngs, gift med Grethe Hessellund Krabbe, født den 2.-7.-1934, datter af Thorvald Krabbe, Fredericia.A.L. overtog gården i 1985 fra Gertrud Knudsen, Lyngs.Matr. nr. 13a m. fl. Ejendomsskyld 810.000. Grundskyld 196.700. Areal 18,8 ha., heraf ca. 5 ha. eng.Gården drives i samdrift med "Ny Odgaard", Torpvej 6, Lyngs.
GDR. VILLY SØRENSEN SVE1GAARD, Møllevej 2, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-8791 16, født den 10.-1 1.-1945, søn af gdr. Søren Sørensen Sveigaard, Jegindø, gift med Linda Thing, født den 19.-8.- 1950, datter af tømrer Marinus Thing, Hvidbjerg.V.S. er medlem af D.L.G.'s kredsledelse, samt medlem af Menighedsrådet og kasserer for samme. Gården har været en slægtsgård siden 1896, V.S. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-4.-1967 fra faderen.Matr. nr. 32 m. fl. Ejendomsskyld 2.200.000. Grundskyld 391.300. Areal 30,3 ha., heraf tilkøbt 23 ha., 1 ha. er eng.Stuehus opført 1868 og gennemrestaureret senere, stald opført 1868, og ombygget senere. Svinestald og lade opført 1970, sostald i 1973, svinestald i 1978, lukket minkhal opført 1984 og udvidet 1986, maskinhus opført 1987.Gården drives med en svineproduktion på 100 søer + opdræt, samt en pelsdyrproduktion på ca. 300 stk. mink avlstæver. Derudover findes der lidt kødkvæg, ialt 3 stk. Charolais. Planteavlen består i byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker, gylletank, plantørringsanlæg til korn og fodringsanlæg i samtlige stalde.
GDR. NIELS KRISTIAN THING, Nissumvej 3, Flovlev, 7790 Hvidbjerg.Matr. nr. 2d m. fl. Areal 14 ha.Stuehus opført 1884 og gennemrestaureret senere, og maskinhus opført 1980. Planteavlen består i byg, hvede, raps og ærter.Gården drives sammen med "Vestergaard", Hovedvejen 41, Odby.
"FJORDLYST". LANDM. KNUD THING, Nissumvej 6, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-871169, født den 30.-1.-1957, søn af gdr. Niels Thing, Odby.K.T. er uddannet regnskabs tekniker og ansat som revisor i Syd Thy Landboforening. Han overtog gården den 1.-8.-1981 fra Karl Henriksen.Matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 760.000. Grundskyld 137.800. Areal 15,6 ha., derudover for- pagtet 10 ha., 3 ha. er eng.Stuehus opført 1880 og gennemrestaureret 1985, stald og lade opført 1957 og maskinhus i 1983. Planteavlen består af byg, hvede, rug, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørring- anlæg for korn og halmfyringsanlæg.
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"THINGGAARD". GDR. SVEND ERIK THING, Nørskovvej 2, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-879337, født den 26.-5.- 1948, søn af gdr. Anders M. Thing, Jegindø, gift med Aase Klejnstrup, født den 26.-9.-1949, datter af gdr. Kristian Klejnstrup, Vinding.A.T. er hjemmehjælper og ansat ved Thy- holm Kommune. S.T. overtog gården den 1.-4.-1986 fra faderen, der havde overtaget den i 1950.Matr. nr. 23a m. fl.Ejendomsskyld 900.000. Grundskyld 230.100. Areal 20 ha., heraf 6 ha. eng.Stuehus opført 1963, maskinhus 1948, stald 1954 og lade i 1959. Gården drives som et heste stutteri med 4 avlshopper af racen Dansk Varmblod. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærkser, jordfræser, kartoffeloptager, portionstørringsanlæg for korn og halmfyringsanlæg.

"ODGAARD". GDR. REINHARDT LYNGS, Oddevej 2, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 878001, født den 16.-2.-1941, søn af gdr. Kristian Lyngs, Lyngs, gift med Birgit Borgholm Kristensen, født den 14.-7.- 1946, datter af gdr. Karl Smed Kristensen.Gården har været en slægtsgård siden 1898, R.L. er 3. generation. Han overtog den i 1966 fra faderen.Matr. nr. 14a. Ejendomsskyld 1.900.000. Grundskyld 488.700. Areal 51 ha., heraf 7 ha. eng.Stuehus opført 1900, gi. svinestald 1911, kalvestald 1936, stald, lade og maskinhus i 1976. Gården drives med malkekvæg + opdræt. Der findes 3 traktorer, andel i mejetærsker, rundballepresser, gylletank, plantørreri for opbevaring af korn, ensilage opbevaring, genvindingsanlæg for varmt vand og stokerfyr. Der er ansat 1 medhjælper.Der var indtil ca. 1908 mejeribrug og indtil 1914 teglværk tilhørende ejendommen. Lergravene forefindes stadig på ejendommen, og udgravningerne dækker et areal på ca. 2 ha.
"LILLE ODGAARD". GDR. PREBEN JENSEN KRÆMMER, Oddevej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878032, født den20.-5.-1959, søn af gdr. Søren Kræmmer, Lyngs.P.K. er arbejdsmand. Han er 3. generation på ejendommen, som han overtog i 1977 fra faderen.Matr. nr.15b. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 199.100. Areal 27,4 ha., heraf ca. 10,4 ha. eng.Stuehus opført 1925, svinestald og stald 1887 og lade i 1981. Gården drives med planteavl. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker,plantørreri til korn og halmfyringsanlæg.
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LANDM. CHRISTEN GADE, Raakjærvej 3, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875164 født den 26.-4.-1939, søn af gdr. Martin Gade, Odby, gift med Gudrun Roels- gaard, født den 11.-8.-1941, datter af Niels Roelsgaard, Bjerget.G.G. er kommunal dagplejer. C.G. overtog gården den 11.-12.-1962 fra Kristian Borre.Matr. nr. Id m. fl. Ejendomsskyld 750.000. Grundskyld 136.900. Areal 9,5 ha., 1 ha. eng og skov.Stuehus opført 1906, og gennemrestaureret senere, lade opført 1906 og ombygget 1972, stald opført 1965, ny lade og maskinhus 1984 og gylletank 1986. Gården drives med en svineproduktion på 35 søer + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg, udmugningsanlæg og automatisk fodringsanlæg.Gården drives sammen med Vesterfjordsvej 4, 7790 Hvidbjerg.

"SVEJGAARD". GDR. JENS KRISTIAN I- VERSEN, Raakjærvej 4, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875238, født den 6.-6.- 1921, søn af gdr. Lars Larsen Iversen, Søndbjerg, gift med Metha Borre Andersen, født den 23.-6.-1923, datter af Niels Borre Andersen, Grurup.J.K.I. overtog gården den l.-l 1.-1952 fra faderen, der havde overtaget den i 1917. Matr. nr. 5b m. fl. Ejendomsskyld 920.000. Grundskyld 386.700. Areal 13,3 ha.Stuehus opført 1959, stald 1963, maskinhus 1975 og lade 1986. Planteavlen består i byg, hvede og raps. Der findes 2traktorer. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"LILLE HELLERIIS". GDR. ERIK HOUE, Raakjærvej 5, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg. E.H. overtog gården fra Thomas Lund Jensen.Matr. nr. 4m m. fl. Ejendomsskyld 600.000. Grundskyld 137.300. Areal 11 ha.Stuehus opført i 1953, stald og lade i 1953.Gården drives sammen med Helleriis Møllegaard, Tambohusvej 14.
"LUNDGAARD". GDR. THOMAS NORMARK, Raakjærvej 6, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875297, født den 8.-5.-1952, søn af gdr. Harald Martin Normark, Søndbjerg, gift med Lene Høst Pedersen, født den 27.-2.-1959, datter af Arne Pedersen, Ejsing.L.N. har været ansat som pædagogmedhjælper i Thyholm's kommune. Gården har været i slægtens eje siden 1922, T.N. er 3. generation. Han overtog den d. 15.-4.-1978 fra faderen. Matr. nr. 16b m. fl. Ejendomsskyld 880.000. Grundskyld 286.900. Areal 14,7 ha.
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Lundgårds stuehus er opført 1905 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1946, og lade ombygget 1986. Gården drives med en svineproduktion på 105 søer + opdræt, årsproduktion ca. 2000 stk. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, halmfyringsanlæg og udmugningsanlæg. Der er 1 medhjælper deltidsansat, og i høst ydes der hjælp fra maskinstation.
"RAAKJÆR". GDR. LARS KRISTIAN LAURSEN, Raakjærvej 7, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875126, født den 29.-12.-1943, søn af gdr. Erik Laursen, Søndbjerg.L.L. er 3. generation på gården, som han overtog den 1.-8.-1977 fra faderen, der overtog den i 1941.Matr. nr. Ib m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 309.700. Areal 24 ha., deraf ca. 1,5 ha. eng.Stuehus opført 1871 og gennemrestaureret senere, stald opført 1952, stald og lade 1953, stald 1964 og maskinhus i 1975. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer + opdræt, samt en kvægbesætning på 35 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 3 traktorer, plantørringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"DAHLGAARD". FORPAGTER JENS JACOB AHRENGOT, Sandkrogvej 8, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-879171, født den 24.-10.-1954, søn af gdr. Viggo Ahrengot, Lyngby, gift med Bente Dam Ahrengot, født den 20.-11.-1959, datter af Jørgen Dam Madsen, Refs.B.A. er uddannet lærer, og ansat ved Gudum skole. J.A. overtog gården i forpagtning d. 1.-3.-1987 fra faderen, der købte den i 1973.Matr. nr. 6a m. fl. Areal 47,5 ha., derudover tilforpagtet 2 ha., 17 ha. er eng.Stuehus opført 1928 og gennemrestaureret 1976, stald og lade opført i 1928, løsdriftstalde (rundbuehaller) 1973, 1975, 1977 og 1979, maskinhus opført 1979. Gården drives med en kvægbesætning på 50 køer + opdræt. Der findes 2 traktorer, gylletank, vandingsmaskine, plantørringsanlæg til korn, 4 køresiloer til ensilage, 1 vindmølle og rørmalkningsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper.Det er forpagteren for Viggo Ahrengot, der ejer gården.

"HARBØLGAARD". GDR. MADS MØL- GAARD ANDERSEN, Sandkrogvej 12, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-879069, født den 3.-12.-1929, søn af gdr. Ole Andersen, Vestervig, gift med Inger Andersen, født den 30.-6.-1930, datter af gdr. Kristian Andersen, Assens på Fyn.M.A. overtog gården den 1.-3.-1953 fra Anders Kirkegaard Dahlgaard.Matr. nr. 7a m. fl. Ejendomsskyld 560.000. Grundskyld 156.800. Areal 15,2 ha., heraf tilkøbt 2 ha. i 1962. Derudover tilforpagtet 2 ha., 7 ha. er eng, og 1/2 ha. er skov.Stuehus opført 1870 og gennemrestaureret 1968, stald og lade opført 1934. Gården drives med en svineproduktion på 30 søer + opdræt. Planteavlen består i byg, hvede og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg.
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GDR. KNUD ERIK DAM KRISTENSEN, Serup Kirkevej 1, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07- 875180, født den 1.-4.-1932, søn af gdr. Peder Dam Kristensen, Serup.K.K. overtog gården den 1.-10.-1972 fra faderen, der havde overtaget den i 1925.Matr. nr. 9a m. fl. Ejendomsskyld 670.000. Grundskyld 216.400. Areal 15,5 ha., heraf 1 ha. eng.Stuehus opført 1893 og gennemrestaureret 1986, lade opført 1893, stald 1955 og maskinhus 1979. Gården drives med en svineproduktion på ca. 200 stk. fedesvin pr. år. Planteavlen består i byg og vårsæd. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. MADS MARINUS HOLM, Serup Kirkevej 3, Odby, tlf., 07-875031, født den 9.-11.-1917, søn af gdr. Josef Holm, Helligkilde, gift med Alma Gade, født den 8.-7.-1911, datter af gdr. Peter Gade, Søndbjerg.M.H. overtog gården den 1.-4.-1941 fra gdr. Kr. Møller H. Pedersen, Odby.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 520.000. Grundskyld 151.100. Areal 11,3 ha.Stuehus opført 1890 og gennemrestaureret senere, lade opført 1890, stald opført 1890 og tilbygget 1954. Gården drives med en svineproduktion på 165 stk. fedesvin pr. år. Planteavlen består af byg, hvede og raps. Der findes 1 traktor, korntørringsanlæg og portionstørringssilo. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Der er gennemdrænet ca. 2 ha. i 1960, samt plantet læbælter i markerne af Hedeselskabet.
GDR. JENS KR. DAHLGAARD POULSEN, Serup Kirkevej 10, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875096, født den 25.-3.-1941, søn af gdr. Peter Dahlgaard, Serup.J.D. driver maskinstation sammen med ejendommen. Gården har været i slægtens eje i ca. 110 år, J.V. er 4. generation på gården, som han overtog d. 17.-10.-1972 fra faderen. Matr. nr. lig m. fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 194.300. Areal 14,5 ha., heraf tilkøbt 7 ha. i 1979. Derudover tilforpagtet 18 ha.Stuehus opført 1877 og gennemrestaureret senere. Stald opført 1877 og tilbygget 1930 og 1937. Lade opført 1877 og tilbygget 1967, maskinhus opført i 1970. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, slamsuger, rendegraver og silotørringsanlæg. Der er 2 medhjælpere ansat på deltid.Hedeselskabet har plantet ca. 300 m læhegn i marken.
"ODBY GL. SKOLE". GDR. JENS VILLAD- SEN, Serup Kirkevej 12, Serup, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875174, født den 13.-1.-1926, søn af gdr. Johannes Villad- sen, Serup, gift med Maren Krabbe, født den 30.-5.-1932, datter af gdr. Poul Krabbe, Hadsund.M.V. er kirketjener ved Odby Kirke. J.V. overtog gården den 1.-4.-1956 fra faderen, der havde overtaget den i 1944. Matr. nr. Im m.fl.Ejendomsskyld 920.000. Areal 12 ha., heraf tilkøbt 6,5 ha. i årerne 1971 - 1972.Stuehus opført 1870 og gennemrestaureret senere, stald opført 1973 og lade i 1979. Gården drives med en svineproduktion på 14 søer + opdræt. Planteavlen består i byg, hvede og ærter.Der findes 1 traktor og plantørringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"LYNGSGAARD". GDR. HOLGER FOMSGAARD LARSEN, Skibstedvej 7, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878092, født den 22.-6.-1935, søn af gdr. Kristian Fomsgaard Larsen, gift med Anna Irene Søndergaard, født den 26.-1 1.-1949, datter af gdr. Jens Søndergaard.A.S. er bibliotekar. K.L. er murermester. Han overtog gården i februar 1969 fra Carl Smed Christensen.
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Lyngsgaard. Matr. nr. 18a m. fl. Ejendomsskyld 1.300.000. Grundskyld 334.900. Areal 28 ha., deraf tilkøbt 2,5 ha., i 1980. Derudover tilforpagtet 10 ha., 8 ha er eng.Stuehus opført ca. 1860 og sidst ombygget i 1978, stald opført ca. 1860, lade ombygget 1912 og igen i 1986. Gården drives med en mindre fårebesætning. Planteavlen består i ærter, raps og korn Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plansilo til korn under opførelse.

"GADEGAARD". LANDM. PEDER MARTIN RIIS, Skibstedvej 8, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878040, født den 4.-8.- 1906, søn af gdr. Mads Riis, Lyngs, gift med Dagny Marie Brandgaard, født den 1.-12.-1912, datter af gdr. Josef Brandgaard, Lyngs.P.R. overtog gården i 1934 fra Mads Christian Nielsen.Matr. nr. 17a. Ejendomsskyld 950.000. Grundskyld 330.500. Areal 30 ha., heraf ca. 13 ha. skov og strandeng.Stuehus opført 1860, stald 1908 og lade i 1928. Jorden er lejet ud. Man har fjerkræ til hobby brug. Der findes 1 traktor.
"STENSHØJGAARD". GDR. BJARNE TANGE MORTENSEN, Skærshøjvej 3, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-871857, født den 27.-5.-1941, søn af gdr. Jens Mortensen, Floulev, gift med Birthe Odgaard, født den 18.-2.-1942, datter af fisker Wilhelm Odgaard, Jegindø.Gården har været i slægtens eje siden 1870, B.M. er 5. generation. Han overtog den d. 1.-8.-1984 fra faderen, der havde overtaget den i 1940.Matr. nr. 2e m. fl. Ejendomsskyld 1.150.000. Grundskyld 274.200. Areal 25 ha, heraf tilkøbt 7 ha. Derudover forpagtet 6 ha.Stuehus opført 1906 og gennemrestaureret senere, lade opført 1918, stald i 1967 og maskinhus i 1978. Gården drives med en kvægbesætning på 25 køer + opdræt af racen SDM, samt en svineproduktion på ca. 150 fedesvin pr. år. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, portiontørringsanlæg, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
"STRANDLYST". GDR. JENS HARGAARD Skærshøjvej 11, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-871101, født den 25.-1.-1917, søn af Kristian Hargaard, Jestrup, gift med Poula Pedersen, født den 8.-5.-1921, datter af Ole Christian Pedersen, Semb. J.H. har været i sognerådet siden 1962, og i perioden 1971 - 1985 borgmester i Thyholm Kommune. Han overtog gården i 1944 fra Bernhard Underberg, Flovlev. Matr. nr. 7d m. fl. Ejendomsskyld 700.000. Grundskyld 122.600. Areal 10,8 ha., heraf tilkøbt ca. 4 ha i 1961.Stuehus opført i 1934, lade i 1934 og stald Gunnar Hargaard siden 1985. Der findes i 1964. Jorden har været bortforpagtet til sønnen 1 traktor og korntørreri.
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Der blev i 1979 etableret kystsikring med høfter, foretaget af 6 lodsejere, sluttet sammen i et høftelaug.
"SKÆRSHØJ". GDR. OTTO AUGUST VESTERGAARD, Skærshøjvej 17, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, født den 28.-8.-1915, søn af Peder Vestergaard, Flovlev, gift med Karen Elisabeth Christensen, født den 23.-8.-1916, død den 7.-2.-1980, datter af Niels Smed Christensen, Smerup. O.V. overtog gården i 1943 fra faderen, der havde overtagett den i 1901.Matr. nr. lOd m. fl. Ejendomsskyld 500.000. Areal 11 ha.Stuehus opført 1901, lade 1927 og stald i 1929. Jorden er bortforpagte!.
"DAHLGAARD". GDR. NIELS KR. DAHLGAARD, Stokhøjvej 14, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875357, født den 30.-1.-1943, søn af Christian Dahlgaard, Søndbjerg.Gården har været en slægtsgård i 100 år, N.D. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-8.-1975 fra faderen, som overtog den d. 1.-8.-1948.Matr. nr. 7b m. fl. Ejendomsskyld 1.000.000. Areal 18,5 ha., derudover 6,5 ha. i forpagtning. Stuehus opført 1880 og gennemrestaureret senere, stald opført 1908 og ombygget i 1955, lade opført i 1908 og maskinhus i 1978. Gården drives med en besætning på 60 stk. tyre af racen DRK og SDM. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg, halmfyringsanlæg og udmugningsanlæg. Der er 1 medhjælper deltidsansat.Der er gennemdrænet 3-4 ha., samt plantet læbælter omkring mark og gård, ialt ca. 800 - 900 m.
"DAMGAARD". GDR. KRISTIAN ILKJÆR, Stokhøjvej 15, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875444, født den 10.-1.-1950, søn af Johannes Ilkjær, Hellerød, gift med Tove Holmgaard, født den 3.-9.-1953, datter af gdr. Niels Holmgaard, Dover.K.I. overtog gården den 4.-4.-1975 fra Johannes Fomsgaard.Matr. nr. 8a m. fl. Areal 16,5 ha., derudover tilforpagtet 30 ha.Stuehus opført 1903 og gennemrestaureret senere, lade opført 1897 og ombygget 1957. Planteavlen består af byg, hvede, raps og hør. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og plantørringsanlæg til korn.K.I. driver lidt maskinstation ved siden af.
GDR. TAGE KRABBE KRISTENSEN, Stokhøjvej 16, 7790 Hvidbjerg.T.K. overtog gården den 1.-5.-1986 fra Kristian Eliasen.Matr. nr. 4j m. fl. Ejendomsskyld 870.000. Grundskyld 279.700. Areal 19 ha., deraf 1 ha. skov. Stuehus opført 1916, stald og lade i 1964. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og rajgræs.Gården drives sammen med Havrelandsvej 9.
"ØSTRE STYVELGAARD". GDR. ERIK SCHJØDT, Styvelvej 3, Styvel, 7790 Hvidbjerg.E.S overtog gården i 1984 fra Søren Bøgh Odgaard.Matr. nr. 4a. Ejendomsskyld 1.600.000. Grundskyld 540.000. Areal 37 ha.Stuehus opført 1864, hønsehus og værksted 1864, stald og lade i 1951.Gården drives sammen med "Styvel Østergaard".
"STYVEL ØSTERGAARD". GDR. ERIK SCHJØDT, Styvelvej 5, Styvel, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871248, født den 8.-7.-1932, søn af manufakturhand. Poul Georg Pedersen, Århus, gift med Inga Jensen, født den 3.-11.-1936, datter af gdr. Aksel Jensen, Styvel Østergaard.E.S. er vurderingsinspektør for Dansk Landbrugs Realkreditfond i GI. Thisted Amt. Han har været formand for Det Thylandske Landøkonomiske Selskab siden 1978, samt i bestyrelsen for Foreningen af jyske Landboforeninger og Foreningen af danske Landboforeninger. Gården har været i slægtens eje siden 1919, I.J. er 3. generation. E.S. overtog gården den 1.-6.-1969
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fra svigerfaderen.Styvel Østergaard. Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 2.100.500. Grundskyld 683.600. Areal 48 ha., deraf tilkøbt ca. 9 ha. i 1981. Derudover 8 ha. i forpagtning, 3 ha. er eng og småskov.Stuehus opført 1857 og restaureret flere gange, lade opført 1918, 2 svinestalde og maskinhus opført i 1965 gammel svinestald restaureret 1948 og udvidet 1972, ny lade bygget 1985. Gården drives med en svineproduktion på ca. 2000 fedesvin pr. år. Salgsafgrøder er ærter, raps og hvede. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, korntørringsanlæg med plansilo og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper. Gårdspladsen der er den oprindelige, er belagt med toppede brosten.

GDR. KNUD AMBY, Søndre Ringvej 2, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-871238, født den 2.-8.-1939, søn af gdr. Lars Amby, Hvidbjerg.Gården har været en slægtsgård i over 100 år, K.A. er 4. generation. Han overtog den d. 1.-7.-1967 fra faderen.Matr. nr. 14c m. fl. Ejendomsskyld 640.000. Grundskyld 179.700. Areal 11,4 ha.Stuehus opført 1907 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1929. Gården drives med en besætning på 27 stk. fedekvæg. Planteavlen består af byg, hvede, raps og græs. Der findes 1 traktor og halmfyringsanlæg. Gården drives med hjælp fra maskinstation.I 1981 blev der plantet ca. 300 - 400 m læbælter i marken og ved gården.
1/S "ØSTERGAARD". GDR. ANTON GADEGAARD, Søndbjerg Strandvej 26, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875157, født den 25.-2.-1929, søn af gdr. Christian Gadegaard, Søndbjerg, gift med Grethe Kirkegaard, født den 20.-6.-1937, datter af gdr. Thomas Kirkegaard, Hellerød.A.G. er vurderingsinspektør for Ny-Kredit, samt medlem af kommunalbestyrelsen for Thyholm Kommune siden 1978 og medlem af Hvidbjerg Banksbestyrelse siden 1976. A.G. er 3. generation på gården. Den blev overtaget den 15.-6.-1957 fra Christian Gadegaard's enke Karen Gadegaard.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 3.100.000. Grundskyld 736.500. Areal 55 ha., deraf tilkøbt 24 ha. Derudover forpagtet 15 ha., 4 ha. er eng og 1 ha. er skov.Stuehus opført 1894 og gennemrestaureret i 1973, stald opført 1960 og tilbygget 1986, maskinhus opført i 1983 og lade i 1986. Gården drives med en kvægbesætning på 63 køer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder er korn og ærter. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærkser, gylletank, vandingsmaskine, plantørringsanlæg til korn, 2 indendørs køresiloer til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg.Sønnerne Knud og Christian Gadegaard er medejere af Østergaard fra 15.-5.-1984. Knud Gadegaard er født den 7.-8.-1960. Christian Gadegaard er født den 4.-10.-1958.
"MØLHØJGAARD". Gdr. KARL JOHANNES EMANUEL ILKJÆR, Tambohusvej 3, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875122, født den 16.-6.-1919, søn af gdr. Kristian Ilkjær, Hellerød, gift med Andrea Margrethe Møller, født den 28.-12.-1923, datter af forstander Kristian Møller, Hammerum.
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A.M.M.har været ansat som bibliotekar ved Uglev bibliotek. K.J.E.I. har været medlem af Sønbjerg- Odby Sparekasses bestyrelse og formand siden 1971, samt kirkeværge og kasserer ved Søndbjerg Kirke. Gården blev overtaget den 1.-5.- 1944 fra Kr. Ilkjær, der havde overtaget den i 1918.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 315.300. Areal 25 ha., heraf 1,3 ha. tilkøbt, 5 ha. er eng. Stuehus opført 1887 og gennemrestaure- ret senere, stald opført 1887 og tilbygget 1954, 1967 og 1976, lade opført 1987 og maskinhus i 1976.Gården er bortforpagtet til sønnen Kristian Ilkjær.

"HELLERIIS MØLLEGAARD". GDR. ERIK HOUE, Tambohusvej 14, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875120, født den 1.-9.- 1938, søn af gdr. Mads Houe, Søndbjerg, gift med Inge Marie Riis, født den 23.-10.-1940, datter af gdr. Peder Riis, Hvidbjerg-Gården har været i slægtens eje siden 1879. E.H. overtog den d. 1.-9.-1959 fra mordroderen Chr. R. Nielsen.Matr. nr. 3a m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 364.000. Areal 28 ha., heraf tilkøbt 10 ha. i 1969. Derudover forpagtet 13 ha., 2 ha. er eng.Stuehus opført 1954 og gennemrestaure-ret i 1960 og 1980, lade opført 1887 og ombygget 1960, stald opført 1959, i årerne 1980- 1987 er der opført ialt 6 minkhaller. Gården drives med en svineproduktion på ca. 1000 stk. fedesvin pr. år Desuden er dern på 1000 stk. minkavlstæver. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og rug. Der findes 2 traktorer, gylletank og halmfyringsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper, der ydes hjælp fra maskinstation i høst.Der er plantet ca. 300 m. læhegn omkring gården. Desuden ejes også ejendommen Raa- kjærsvej 5.
"ØSHØJGÅRD". GDR. PER MØLLER, Tambohusvej 15, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, tlf. 02-188016, født d. 6.-6.-1953, søn af Martin Møller, gift med Alice Sil- kjær, født d. 26.-6.-1953, datter af 3ens Silkjær, Dommerby v. Skive.A.S. er diakon. P.M. er erhversforsker ved Danmarks Tekniske Højskole. Han overtog gården d. 31.-12.-1979 efter faderen. Matr. nr. 3g m.fl. Ejendomsskyld 660.000. Areal 14 ha.Stuehuset er opført 1927 og udhus 1884. Jorden har siden 1968 været bortforpagtet til Kærgård, Hovedvejen 63, Flovlev.
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"HELLERIIS". GDR. HARRY GADE, Tambohusvej 16, Hellerød, 7790 Hvidbjerg, Tlf., 07-875189, født den 26.-2.-1942, søn af Peter Gade, Sir ved Holstebro, gift med Anna Marie Klausen, født den 4.-10.-1942, datter af rebslager Jens Chr. Klausen, Holstebro.A.G. er lægesekretær, og ansat på Centralsygehuset i Holstebro. H.G. overtog gården den 1.-6.-1968 fra Christian Riis.Matr. nr. la m. fl. Ejendomsskyld 2.100.000. Grundskyld 780.000. Areal 55 ha., deraf 3 ha. eng og 2 ha. skov.Stuehus opført 1893 og gennemrestaureret senere, maskinhus opført i 1962, og avlsbygninger genopført efter brand i 1965. Gården drives med en svineproduktion på 15 søer + opdræt. Planteavlen består i byg, hvede, raps, ærter og rajgræs. Der findes 2 traktorer, portionstørringsanlæg til korn, fodringsanlæg i en stald og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.1 1975 plantede Hedeselskabet læbælter.
"BUNDGAARD". GDR. HANS SLOTH, Teglbjergvej 5, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07- 871257, født den 7.-2.-1956, søn af gdr. Harald Sloth, Helligkilde.H.S. er medlem af Landboforeningens Regnskabsudvalg. Gården har været i slægtens eje siden 1887, H.S. er 3. generation. Han overtog den d. 11.-12.-1977 fra faderen.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.850.000. Grundskyld 760.000. Areal 54 ha., heraf tilkøbt 24,5 ha. i årerne 1982 til 1986. Derudover tilforpagtet ca. 4 ha. 1 ha. er eng.Stuehus opført 1924 og gennemrestaureret senere, lade og ungdyrstald opført 1926, stald i 1952 og tilbygget 1978, maskinhus og foderlade opført i 1987. Gården drives med en kvægbesætning på 45 køer + opdræt af racen DRK. Planteavlen består af korn og frø. Der findes 3 traktorer, 1 gylletank, plantørringsanlæg til korn, køresilo til ensilage, halmfyringsanlæg og rørmalkningsanlæg. Der er ansat 1 medhjælper, og man benytter også maskinstation. Hedeselskabet har plantet ca. 2.500 kvadratmeter.
"TEGLBJERG PELSDYRFARM". GDR. OG MINKFARMER NIELS FOMSGAARD MADSEN, Teglbjergvej 9, Teglbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875149, født den 16.-6.-1959, søn af gdr. Vilhelm Madsen, Teglbjerg.Gården har været en slægtsgaard siden 1878, N.F.M. er 4. generation på gården. Han overtog den d. 15.-8.-1985 fra faderen.Matr. nr. 11a m. fl. Ejendomsskyld 580.000. Grundskyld 155.500.Areal 12 ha., heraf 2 ha. eng. Stuehus opført ca. 1858 og gennemrestaureret senere, stald ombygget 1943, lade opført 1943, maskinhus i 1978 og minkhaller 1979-1985. Gården drives med en pelsdyravl på 450 minktæver + opdræt. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, 1 mejetærsker og halmfyringsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
GDR. JOHANNES PEDERSEN, Ternevej 4, Jegindø, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-879047, født den 14.-2.-1920, søn af gdr. Martinus Pedersen, Jegindø, gift med Ellen Vorm, født den 23.-3.- 1944, datter af landm. Anders Vorm, Svankjær.E.V. er hjemmehjælper og ansat ved Thyholm Kommune. J.P. har været medlem af Menighedsrådet i 15 år, samt medlem af Jegindø Sogneråd i 8 år, tillige medlem af Thyholm Kommunalbestyrelse i 4 år. Gården har været en slægtsgård siden 1868, J.P. er 3. generation, han overtog den d. 1.-8.-1948 fra moderen.Matr. nr. 25c m. fl. Ejendomsskyld 450.000. Grundskyld 113.500. Areal 11,5 ha., deraf 3,5 ha. eng.
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Stuehus opført 1881, stald og lade ombygget i 1951. Gården drives med en kvægbesætning på 9 køer + opdræt af racen SDM. Der findes 1 traktor. Jorden drives med hjælp fra ma- sksinstation. Der er plantet en del læhegn i marken og ved gården.
"TOFTEGAARD". GDR. FREDERIK OLESEN, Torpvej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878050, født den 2.-2.-1922, søn af gdr. Niels Olesen, Flovlev, gift med Betty Lindgaard, datter af Peder Chr. Lindgaard, Koldby.F.O. var vurderingsmand fra ca. 1975 - ca. 1983. Han overtog gården i 1947 fra Ivar Thomsen, Lyngs.Matr. nr. 12a. Ejendomsskyld 830.000. Grundskyld 207.800. Areal 15,7 ha.Stuehus opført 1869, maskinhus i 1935, s Der findes 2 traktorer. og lade i 1952. Gården er forpagtet ud i 1 år.

"NY ODGAARD". GDR. ASKOV LYNGS, Torpvej 6, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07- 878067, født den 24.-11.-1928, søn af gdr. Carl Nielsen Lyngs, Lyngs, gift med Grethe Hessellund Krabbe, født den 2.-7.-1934, datter af Thorvald Krabbe, Fredericia.A.L. overtog gården i 1955 fra forældrene.Matr. nr. 14b m. fl. Ejendomsskyld 3.400.000. Grundskyld 700.800. Areal 64 ha., heraf tilkøbt 2 ha. i 1976, 14 ha. i1981 og 10 ha. i 1984. Derudover forpagtet 6 ha., 9 ha. er eng. Stuehus opført 1908 og ombygget i 1979, lade opført i 1908, og ombygget 1974, 2 svinestalde nybygget i 1974, minkfarm opført løbende igennem ca. 20 år. Gården drives med en minkfarm på ca. 3000 tæver, samt lidt fedesvin. Der findes 3 traktorer, 1 mejetærsker, plan- og tårn silo til korn. Der er ansat 4 medhjælpere.Desuden ejes gården Mærkedal, Mærkedalsvej 7.
"VESTER ODGAARD". LANDBRUGER AGNETE RÅBY, Torpvej 8, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-878025, født den 4.-1.-1934, datter af Kresten Bach Sørensen, Lyngs.A.R. overtog gården i 1986 fra forældrene. Ejendomsskyld 1.400.000. Areal 37 ha.Stuehus opført 1924, lade ca. 1922 og stald 1958. Gården drives med heste- og planteavl. Der findes 1 traktor.
GDR. ROBERT GADE, Trekløvervej 3, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878060, født den 3.-6.-1914, søn af Anders Gade, Lyngs, gift med Karen Marie Vester, født den 5.-6.-1921, datter af Mads Vester, Kallerup.R.G. overtog gården i 1945 fra faderen. R.G. er 3. generation.Matr. nr. 17b.Areal 11,1 ha., deraf tilkøbt 4 ha. i 1964. Stuehus opført i 1940, lade i 1914 og stald i 1965. Gården drives med ca. 15
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grisesøer. Salgs afgrøder er korn, ærter og drives med hjælp fra maskinstation. raps. Der findes 1 traktor, kornmagasin. Jorden
GDR. BØRGE LARSEN, Trekløvervej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878168, født den 7.-6.-1925, søn af Anders Larsen, Lyngs, gift med Marie J. Andresen, født den 22.-5.-1925, datter af Grethe Andresen, Kolding.B.L. er tidligere arbejdsmand og pedel. Han har været spejderleder i 40 år. Han overtog gården i 1954 fra Henry Gra- versen, Lyngs.Matr. nr. 6n m. fl. Ejendomsskyld 470.000. Grundskyld 129.400. Areal 9,8 ha., heraf tilkøbt 3,5 ha. i 1964., 1 ha. er eng. Stuehus opført ca. 1880, stald og lade i 1965. Jorden har været bortforpagtet siden 1975. Der findes halmfyringsanlæg.
"TRINODDE". LANDMAND KARL HENRY MADSEN, Trinoddevej 6, Flovlev, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871196, født den 1.-5.-1938, søn af Mads L. Madsen, Flovlev, gift med Elna Hebsgaard, datter af Lars Hebsgaard, Søndbjerg.K.M. er kirkesanger, og har desuden forskellige småjobs. Han er 5. generation på ejendommen, som han overtog i 1968 fra forældrene.Matr. nr. 15. Ejendommsskyld 730.000. Grundskyld 212.000. Areal 17,1 ha.Stuehus opført 1915, stald og lade i 1914, maskinhus i 1975. Salgsafgrøder består i korn, ærter og raps. Der findes 2 traktorer, 1 mejetærkser, plantørreri til korn og halmfyrringsanlæg.

"SKELHØJGAARD". GDR. CHRISTEN GADE, Vesterfjordsvej 4, 7790 Hvidbjerg. Gården har været i slægtens eje siden 1901, C.G. er 3. generation. Han overtog den d. 1.-1.-1973 fra Martin Gade.Matr. nr. 5a m. fl. Ejendomsskyld 1.200.000. Grundskyld 421.000. Areal 33 ha., deraf ca. 1 ha. skov. Stuehus opført 1873 og gennemrestaureret senere. Lade opført 1873 og ombygget senere, stald opført 1959. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn, udmugningsanlæg og automatisk fodringsanlæg.I 1961 blev der gennemdrænet ca. 7 ha. Gården drives sammen med Råkjærvej 3, Søndbjerg.
"ENGHØJGAARD". GDR. LARS KRISTIAN VARDE, Vesterfjordsvej 6, Odby, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875040, født den 17.-9.-1916, søn af Vorde Christensen, Odby.K.V. driver selvstændig virksomhed som kørelærer i Struer. Han overtog gården den 1.-10.- 1958 fra faderen.Matr. nr. 14a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 397.100. Areal 31 ha., deraf 1 ha eng og 4 ha. skov.Stuehus opført 1883 og gennemrestaureret senere. Stald opført 1883 og ombygget 1962, lade 1883 og ombygget 1963. Jorden er bortforpagtet.
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"FRØHØJGAARD". GDR. BJARNE PIN- HOLT, Vestergade 34, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-871098, født den 23.-9.-1958, søn af gdr. Erik Pinholt, Visby, gift med Mona Vangsgaard, født den 30.-3.-1960, datter af entrepenør Holger Vangsgaard, Dover.M.V. er kontorassistent. B.P. overtog gården i 1984 fra Kaj Flemming Odgaard Jensen.Matr. nr. 17a m. fl. Ejendomsskyld 1.250.000. Grundskyld 329.900. Areal 26 ha., heraf 7 ha. strandeng.Stuehus opført 1907, lade 1900, stald 1959 og maksinhus i 1979. Gården drivesmed en kvægbesætning på 20 RDM malkekvæg + opdræt, samt 3 Herford kødkvæg, 30 søer og ca. 500 fedesvin pr. år. Planteavlen består af korn. Der findes 2 traktorer og andel i mejetærsker, silo med tørreri til korn og halmfyringsanlæg.

Stuehus opført i 1906, lade 1895 og stald i des 1 traktor og plantørreri.

"GADEGAARD". GDR. HANS JØRGEN PEDERSEN, Vittasvej 1, Smerup, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-871663, født den 30.-8.-1940, søn af gdr. Poul Pedersen, Smerup.Gården har været i slægtens eje siden 1888, H.P. er 3. generation. Han overtog den i 1985 fra faderen, der havde overtaget den i 1924, bedstefaderen købte den i 1888.Matr. nr. 2a. Ejendomsskyld 910.000. Grundskyld 256.400. Areal 16 ha.1955. Planteavlen består af korn og raps. Der fin-
M1NKAVLER EIGIL WILFRED STRANGE, Ydesvej 4, Helligkilde, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-871791, født den 8.-5.-1951, søn af landm. Harry Strange, Helligkilde, gift med Doris Nørgaard, født den 28.-4.- 1953, datter af landm. Anker Nørgaard, Oksenbøl ved Vestervig.E.S. overtog gården d. 1.-1.-1979 fra faderen, der havde overtaget den d. 1.-10.- 1948.Matr. nr. In m. fl. Ejendomsskyld 840.000. Grundskyld 72.300. Areal 4,3 ha. Stuehus opført 1909 og gennemrestaure- ret 1975, 2 minkhaller opført i 1979, 5 minkhaller i 1981, maskinhus i 1982, 1 minkhal og gylletank i 1984 og lade i 1985. Gården drives med en pelsdyrproduktion på ca. 600 minktæver. Planteavlen består af byg, hvede, raps, ærter og valmuer. Der findes 1 traktor og 1 mejetærsker.
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"SØNDERGAARD". GDR. CARL EMIL CHRISTENSEN, Aalkærvej 6, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875329, født den 10.-12.-1950, søn af gdr. Oskar Otto Christensen, Bedsted, gift med Kirsten Larsen, født den 18.-4.-1947, datter af Wilfred Larsen, Strib.K.L. er ansat på Uglev Plejehjem. C.C. overtog gården den 1.-1 1.-1975 fra Ol- fert Egeberg.Matr. nr. 8a m. fl. Ejendomsskyld 1.500.000. Grundskyld 394.500. Areal 28 ha., derudover forpagtet 2 ha.Stuehus opført 1903 og gennemrestaureret, stalde genopført efter brand i 1952, maskinhus opført i 1975 og tilbygget foderlade i 1982. Gården drives med en kvægbesætning på 40 køer + opdræt af racen SDM. Salgsafgrøder består af ærter. Der findes 3 traktorer, gylletank, gennemløbstørring til korn, indendøres køresilo til ensilage, rørmalkningsanlæg og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.
LANDMAND JACOB NØRGAARD CHRISTENSEN, Aalkærvej 9, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf. 07-875068, født den 21.-9.-1914, søn af gdr. Kristen Christensen, Hellerød, gift med Marie Lind Poulsen, født den 29.-7.-1916, datter af Poul Poulsen, Barslev.J.C. overtog gården den 11.-12.-1946 fra Andreas Obel.Matr. nr. le m. fl. Ejendomsskyld 420.000. Grundskyld 112.500. Areal 9,6 ha.Stuehus opført 1887 og gennemrestaureret senere, stald og lade opført 1923, 1 lukket minkhal 1985, maskinhus opført 1986 og 4 åbne minkhaller i årerne 1986-1987. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 1 traktor, plantørringsanlæg til korn og udmugningsanlæg. Jorden drives med hjælp fra maskinstation.Sønnerne Harry og Poul Christensen startede i 1985 en minkfarm på ejendommen og har opført minkhallerne på lejet grund hos faderen. Der er 600 minktæver på farmen.
"VESTERGAARD". GDR. BENT BROGAARD, Aalkærvej 21, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-875098, født den 28.-9.-1949, søn af gdr. Niels Brogaard, Søndbjerg.B.P. er udlært elektrikker og ansat ved Gunnar Poulsen, Ydby.Gården har været i slægtens eje siden 1874, B.B. er 4. generation. Han overtog den d. l.-l.- 1986 fra faderen, der overtog den i 1947.Matr. nr. 9a. Ejendomsskyld 930.000. Grundskyld 231.600. Areal 17 ha., deraf 2 ha. eng. Stuehus opført 1887 og gennemrestaureret senere, stald opført 1924, lade 1947, maskinhus i 1969, ny stald 1971. Planteavlen består af byg, hvede, raps og ærter. Der findes 4 traktorer, 1 mejetærsker, plantørringsanlæg til korn, udmugningsanlæg og rørmalkningsanlæg.
GDR. ANDERS GRAVERSEN, Aavej 4, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878069, født den 26.-5.- 1951, søn af Henry Graversen, Lyngs.A.G. driver maskinstation fra ejendommen. Han er 4. generation på gården, som han overtog i 1985 fra faderen.Matr. nr. 7g m. fl. Ejendomsskyld 740.000. Grundskyld 425.000. Areal 26 ha., heraf tilkøbt 16 ha. i 1986, derudover er ca. 30 ha. i forpagtning, ca. 5 ha. er eng.Stuehus opført ca. 1890, stald 1971, maskinhus ca. 1972 og lade i 1986. Gården drives med en svineproduktion på ca. 800 fedesvin pr. år. Planteproduktionen består af korn, raps og ærter. Der er plantørreri til korn, under opførelse.
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HUSMAND GUNNAR LARSEN, Aavej 5, Lyngs, 7790 Hvidbjerg, tlf., 07-878161, født den 6.-6.-1921, søn af Anders Larsen, Lyngs, gift med Margit Højberg, født den 28.-6.-1930, datter af Kristian Højberg, Starup.M.H. er køkkenmedhjælper på Solvang. G.L. er tidligere avischaffør. Han overtog gården i 1951 fra faderen.Matr. nr. Ild m. fl. Ejendomsskyld 490.000. Grundskyld 115.000. Areal 9 ha., deraf tilkøbt 4,5 ha. i ca. 1967.Stuehus opført 1945, stald og lade opført 1945, og senere om- og tilbygget i 1959.4,5 ha. er bortforpagtet. Resten bruges til rent planteavl. Salgsafgrøder består af korn ograps. Der findes 1 traktor.I midten af 60 erne var der hønseri på ejendommen.
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SKOLER PÅ THY

THYLANDS UNGDOMSSKOLE.Thylands Ungdomsskole blev grundlagt i 1947 i bygninger, som blev rejst af tyskerne under krigen, da de havde en radar/pejlestation på stedet.Skolen ligger kun 400 meter fra den tidligere Thy Højskole, som blev nedlagt i 1912 på grund af manglende elevtilgang. Højskolen blev senere nedrevet og murstene er brugt i flere af de omkringliggende gårdes stuehuse.Skolen var privatejet indtil 1954, da den overgik til selvejende institution. Alle de bygninger, som blev rejst under krigen, er stadig i anvendelse, men der er selvfølgelig sket ændringer indvendig.Skolens første forstanderpar var Helene og Thorvald Hansen, som ledede skolen til 1967. Siden 1967 har Kirsten og Henry Andersen været forstanderpar på skolen. De er iøvrigt begge tidligere elever på skolen.

Fra skolens første elevhold på 7, skete der jo en konstant udvikling, som betød øget søgning til Thylands Ungdomsskole.Med udbygningen i 1959/60 kunne skolen rumme 64 elever, hvad der også var behov for om vinteren, hvorimod det kneb om sommeren, hvor holdstørrelsen ofte var mellem 30 og 40 elever. Det største sommerhold var i 1961, hvor der var 46 piger, men året efter var antallet faldet til 30. De små sommerhold havde stor betydning for skolens økonomi, som var en del anstrengt efter den store udbygning. Samtidig var kommunens pligt til oprettelse af 8. og 9. skoleår jo kommet og det resulterede i, at Thylands Ungdomsskole som mange andre skoler lagde de gamle kursusterminer om, hvor det hidtil havde været 5 måneders skole for drenge fra 3. november, 5 måneders skole for piger fra 3. maj. Nu blev kursusterminen fra midt i august til midt i juni det kommende år, 10 måneder eller som det senere er kommet til at hedde, 40 ugers kursus. Det betød samtidig, at skolen optog både drenge og piger på samme kursus. Vi havde nogle overgangsår, hvor vi havde tilbudt drengene et 3 måneders kursus om sommeren sideløbende med pigernes 5 måneders, og det var måske erfaringerne fra disse kurser, som blev udslagsgivende, da der skulle tages stilling til, om vi skulle have 10 måneders pigeskole eller 10 måneders drengeskole, resultatet blev 10 måneders skole for både .piger og drenge.Efter omlægningen har skolen stor set haft fuld belagt hvert år ved skolestarten, og siden 1968 har der været meldt fuldt hus hvert år. Med udbygning af boligforholdene for eleverne, udbygning af undervisningslokaler og fritidsmuligheder er elevtallet steget støt til det nuværende elevtal, som ved starten af dette skoleår var 112 elever.
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På undervisningsområdet har vi prøvet at følge med. Vi tilbød prøverne, da der blev åbne mulighed derfor fra ministeriet, hvilket betød, at vi afholdt de første i foråret 1968. V afholdt teknisk og udvidet teknisk forberedelseseksamen, da disse former var almindelige. Ni er det jo folkeskolens afgangs- og udvidede afgangsprøver, som det drejer sig om. Vi tilbyde undervisning i stort set alle gængse fag, ind imellem også fransk eller latin, når der ha været tilstrækkelig efterspørgsel. Datalære er ligeledes på skemaet, sammen med et stor antal af andre valgfrie fag.Vi bestræber os på at skaffe rammer og tilbud, så vi kan trives i dagligdagen, og hjælpe eleverne med tilegnelse af kundskaber og livsværdier, som kan være dem til hjælp vandringen fremover.Vi beflitter os på i det daglige kostskolemiljø at give eleverne en opdragelse og samvær, son efter vores overbevisning er til gavn for dem, og vi har så den tilfredsstillelse, at eleverne anbefaler vores skole til deres søskende, familiemedlemmer, venner, kammerater, og kan der udvikling fortsætte fremover, så vil der også i de kommende år være grundlag for udbygning af skolen, så den udbygningsplan, som blev vedtaget i 1970, kan blive fuldført en gang i løbe' af 1990’erne.3.269 elever har haft deres gang på Thylands Ungdomsskole gennem de første 40 år. Til de kommende år er der for tiden indtegnet 320 elever, så der er ikke tegn på svigtende tilgang til skolen.
SØNDBJERG UNGDOMSSKOLE.Tanken om en ungdomsskole i Thyfremkom første gamg i forbindelse med et bestyrelsesmøde i Thykredsens KFUM og KFUK. Her fik ideen opbakning, og der blev rettet henvendelse ti Indre Mission i området samt forskellige kristelige ungdomsforeninger.Overalt blev der sluttet op om tanken, og der blev nedsat et arbejdsudvalg til at konkretisere de grundlæggende ideer. Det foreløbige resultat af dette udvalgs arbejde kan ses i købet a; Søndbjerg Skole i 1960, og d. 19. januar 1961 blev den selvejende institution Søndbjerg Efterskole skiftet.Og nu gik det hurtigt, for den kommunale skole i Søndbjerg skulle afløses af en nybygge' centralskole, og efterskolen skulle være klar til at overtaget de tomme bygninger. Arkitekten blev engageret og udarbejdede tegninger til udbygning, så en komplet efterskole mec alle faciliteter var parat.Men det gik anderledes.Af mange årsager blev den nye centralskole ikke bygget, og derved blev den gamle Søndbjerg kommuneskole ikke ledig, og atter som følge deraf blev Søndbjerg Ungdomsskole ikke er realitet.Mange år gik, hvor den fungerende bestyrelse måtte veksle mellem tro og tvivl, håb og frygt Mange forslag fremkom om, hvorledes man kunne anvende det indsamlede beløb til ånde godt formål, og så sent som i 1968 fortæller en stor overskrift i Thisted Dagblad, at de: ”Sikkert ingen ungdomsskole bliver i Søndbjerg”.Bestyrelsen holdt dog fast i ideen og efter kommunesammenlægningen i 1970 kom der skrec i sagerne. Den nye Thyholm kommune fik gennemført en skolestruktur, så kommuneskolen Søndbjerg blev overflødig. Der blev atter handlet, og bestyrelsen kunne på ny gå i gang me< arbejdet.Der blev engageret en ny arkitekt, Børge Ruby, Hasseris; der blev indkaldt til en ekstra ordinær generalforsamling på Vildsund Strand, hvor man bemyndigede bestyrelsen til at g< videre med planerne; der blev valgt en ny formand for bestyrelsen, Kaj Jensen, Hvidbjerg, de blev antaget et forstanderpar, lærerne Margit og Jørgen Nørgaard, Blidstrup, og endelig gil man i gang med indsamling hos private og ansøgninger til amt og kommuner sendtes. Og nu gik det hurtigt. Efter besøg i undervisningsministeriet, udarbejdelse af detailtegninge og endelig tilladelse til at gå i gang kunne arbejdet tage sin begyndelse i april 1972 Første etape af byggeriet skulle være klar til ibrugtagning ved det første elevholds komm september 1972.
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Den 4. september 1972 startede så Søndbjerg Ungdomsskole med en fyldt skole, hvilket vil sige 45 elever.

Der var af arkitekten udarbejdet skitsetegninger, som viste det endelige mål for skolens udbygning, såvel hvad angår rammer, som det antal elever, der skulle stiles efter.De kommende år udbyggedes skolen, og elevtallet voksede efter de fastsatte planer. Fra de 45 elever gik det over 50 og 60 til 72 og endelig sluttallet 80.Og på bygningssiden gik udviklingen ligeså planmæssig. Fra de beskedne rammer med det absolut mest nødvendige over de forskellige etaper til den næsten fuldt udbyggede skole med så vel idrætshal som diverse andre gode faciliteter.Fra den første ide fremkom, til den endelige skole udøver sit virke i dag, har der været klarhed over målsætningen. Det skulle være en ungdomsskole, der arbejdede i tilknytning til de kirkelige retninger som Indre Mission og KFUM og K. Vedtægterne har da fastslået dette tilhørs forhold deri, at 4 af skolens 9 bestyrelsesmedlemmer udpeges af henholdsvis Indre Mission i Nord- og Sydthy, KFUM og K's Thykreds og KFUM's Idrætsforbunds Thy-Mors kreds. Skolens formål har ligeledes været formuleret med klar tilkendegivelse af denne grundholdning, idet det heri hedder "Udfra et kristent skolehjems muligheder og på folkekirkens grund at arbejde på de unges dygtiggørelse og kristne modenhed. Som det kristne hjem vil den give de unge hjælp og vejledning til at leve et rigt menneskeliv, og som skole vil den yde en engagerende og tidssvarende undervisning, der er tilpasset elevernes niveau og behov". Altså en klar markering af, at skolen ikke er neutral, men den ønsker at virke og påvirke ud fra den kristen grundholdning.Dette kom til udtryk ved indvidelsen d. 18. november 1972, hvor biskop Erik Jensen, Alborg, indvidede skolen med følgende ord: "I taknemmelighed mod den åndelige arv, som har præget Thy og Mors, og i forpligtethed over for det evangelium, som derved er lagt ind i vort liv, vil jeg gerne indvie Søndbjerg Ungdomsskole i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn..." Og det syn er fastholdt i så vel hverdag og undervisning som ved festlige lejligheder. Det har den afsmittende virkning, at skolens fagtilbud præges betydelig af denne grundholdning. Kristendomsundervisningen og idrætten indtager en meget central placering med et stort timetal i forhold til den offentlige skoles.

Men størst betydning har dog det forhold, at hele miljøet og skolens hverdag præges af, at ansatte er sig denne grundholdning bevidst som sin egen livsholdning.Den daglige undervisning ligger tæt på den offentliges skoles i de fag, hvori eleverne kan aflægge prøve som i den offentlige skole. Der er det sædvanlige pensum og det sædvanlige timeantal gældende, og heri adskiller Søndbjerg Ungdomsskole sig ikke fra andre.Det specielle kommer derimod frem i en opprioritering af nogle fag, hvor kristendom og idræt er nævnt. Derudover skal omtales, at sangen har en stærk placering som fællessang med hovedvægten lagt på de kristelige og historiske sange fra Salmebog og Højskolesang-
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bog. Endvidere skal peges på de fællestimer, hvori eleverne præsenteres for det bedste i dansk og udenlandsk litteratur.Og endelig må der peges på det totalmiljø, som de unge befinder sig i, hvor den enkeltes hjem og skolen gerne skulle harmonere til en positiv trivsel for det unge menneske. Søndbjerg Ungdomsskoles elever kommer hovedsalig fra den nærmeste omegn. I høj grad er det kirkelige hjem fra Ringkøbing og Viborg amter, der sender de unge til Søndbjerg Ungdomsskole.Nogle kommer allerede i 8. skoleår, mens de fleste begynder i 9. eller 10. skoleår. Nogle fortsætter i tre skoleår, ca. 8-10 elever, mens omkring 30 - 35 nøjes med to år. Resten, omkring 30 - 35 stykker kommer kun på et Mange unge bliver elever på stedet som en tradition. Fra netop dette hjem kommer den ældste i rækken, og så fortsætter hele søskendeflokken som tid kommer. Denne tradition giver en meget stor stabilitet i måden at fastlægge skolemiljøet på.I disse år er der stort pres på ungdomsskolen, men der er ingen planer om at udvide elevtallet, selv om der er forespørgseler nok til en dobbelt så stor skole. Det er bestyrelsen og personalets opfattelse, at det varme og trygge miljø, som prioriteres meget højt, ville lide derved.

skoleårs ophold.

Margit og Jørgen Nørgaard.
SVANKJÆR UNGDOMSSKOLE.Hvorledes vores skole vil og skal udvikle sig fremover, er der vel en del mennesker, der har gjort sig tanker om i de 10 år, Svankjær Ungdomsskole har bestået.Jeg vil her bl.a. give udtryk for nogle af mine tanker om og ideer med skolen.Ved skolens start i 1977 bestod elevflokken af godt 40 elever. I år er her over 80 elever og, dette antal mener jeg ikke bør øges. For det første giver det en fornuftig økonomi, for det andet har personalet og eleverne og eleverne indbyrdes stadig mulighed for at lære hinanden godt at kende, og for det tredie bliver personalegruppen ikke for stor. I køkkenet og til rengøring er der behov for en køkkenleder, en assistent og to til tre piger. En pedel vil med hjælp fra eleverne kunne klare pedelarbejdet. Sekretæren er ansat på halv tid, men hendes timetal bør øges, p.g.a. den efterhånden omfattende administration.I skoleåret 1987/88 er der ansat ni heltidslærere og tre kvotalærere foruden forstander, men der bliver måske plads til en ansættelse til i det kommende skoleår.Ialt færdes der godt og vel 100 mennesker på skolen.Siden skolens start har en række byggeprojekter været i gang. Men selv om vi er nået langt, har vi stadig en del nybyggeri og ombygning af det bestående på ønskeseddelen. Der er behov for flere nye elevværelser, men en modernisering af den gamle lærerbolig fra 1940 vil blive nødvendig inden for de næste år.Vores højeste ønske er en idrætshal, men dette projekt må vente, til vi kan få et nyt statslån, og det kan ventes om ca. 10 år. En udbygning af værkstederne er påkrævet. Træsløjdlokalet er for lille og der mangler lagerplads. Metalsløjdlokalet er også for lille, men det mest nødvendige er et nyt motorlærelokale. Nogle flere undervisningslokaler er der også behov for. For tiden anvendes der til almindelig undervisningsbrug fem lokaler, hvoraf det ene er formningslokalet. Foredragssalen blev tidligere anvendt, men p.g.a. det øgede elevtal er her ikke længere plads til borde.Lærerværelset er blevet for lille, og et større kontor er også påkrævet. Sekretæren og forstanderen deler stadig ét skrivebord.
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Skolen er i besiddelse af tre lærerboliger, hvad må anses for passende. Det er af stor betydning for livet på og omkring skolen, at nogle lærere bor i skolens umiddelbare nærhed. Et par tal: Skolens samlede etageareal incl. lærerboliger er på ca. 3.460 kvadratmeter, og grundarealet er på ialt ca. 38.000 kvadratmeter.

Skolens formål er at drive skole på den evangelisk lutherske kirkes grund og skabe et kristent skolehjem, som kan give eleverne hjælp til at leve som kristne i hverdagen.Formålet er snævert i den forstand, at ord som undervisning, opdragelse, oplysning, kundskaber, viden, færdigheder, almendannelse og engagement ikke er nævnt.Ad. L. Hansen, grundlæggeren af den første IM-skole, skrev i 1887 i Indre Missions Tidende følgende: ”Målet for Arbejdet med de Unge, der søgte den, (Nr. Nissum Højskole) skulde da være først at stille dem lige overfor deres Gud, at de maatte faa deres Lis i ham og komme til at leve et sundt kristeligt Liv, men dernæst ogsaa meddele dem de for Livet nødvendige Kundskaber.-”Vi vil det samme i dag 100 år efter. Udtrykt med andre ord ønsker vi at påvirke de unge til at få en kristen holdning til tilværelsen og samtidig give dem de bedst mulige forudsætninger for at klare sig i det liv, de skal leve som voksne.For at blive optaget på Nr. Nissum Højskole for 100 år siden måtte en ansøger opgive navn, stilling, alder og indsende enten ”Anbefalinger fra troende Mænd eller en forseglet Sædelighedsattest fra en Præst, der kjender Vedkommende.”Vi spørger i dag normalt ikke om de unges baggrund. Mange af vore elever kommer fra hjem med en klar kristen holdning, men en del kommer også fra mere kirkefremmede miljøer, og det er vi glade for ud fra den betragtning, at her ligger en missionsmark.Grundtvig og Koids tanker og ideer er stadig meget aktuelle og vil være det så længe de frie skoler består.Grundtvig talte om folkelig dannelse og oplysning om menneskelivet - at forstå menneskets væsen som et ”guddommeligt eksperiment af støv og ånd”. Han ville "vækkelse”, dvs. vække til forståelse af at mennesket er ånd og hører til et folk, samt at det skal stilles ansigt til ansigt med livets virkelighed. Den sande oplysning vækker mennesket til erkendelse af sig selv, sine kår og sin bestemmelse, mente han. Et nøglebegreb for ham var "en levende vekselvirkning”. Derved forstås samtale på lige fod mellem lærer og elever og mellem eleverne indbyrdes.Målet for Christen Kold var kirkelig og menneskelig vækkelse. Han ville sætte sine elever i gang - ”trække dem op, så de aldrig gik i stå”, ligesom et urværk. Det talte ord - ”det levende ord” var vejen, den kristelige vækkelse var målet for hans pædagogik. Kold havde den opfattelse, at kristendommen giver svar på de fundamentale livsspørgsmål og oplysning om kristendommen var derfor noget meget centralt for ham. Han ville også give kundskaber ( = viden og færdigheder), dannelse (= bl.a. at være i stand til selv at skaffe sig kundskaber)
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og beåndelse (- åben sans, levende interesse, vække eller nære åndeligt liv).Det er overordentlig vigtigt, at lærere tilknyttet efterskolerne har kendskab til ideerne bag hele bevægelsen, ellers kan en efterskole let gå hen og blive ”en folkeskole med kostafdeling”.Vi må aldrig som ansatte på en efterskole blot betragte stedet som en arbejdsplads, hvor det drejer sig om at tilbringe færrest mulige timer og få den størst mulige løn. - At være ansat på en efterskole kræver engagement - ellers er det døden.En opgave for os lærere er foruden egentlig undervisning at engagere eleverne til at gå ind i løsningen af samtidsproblemerne. Eleverne må frem til at få en positiv holdning til tilværelsen og dermed kunne se en mening med livet. De skal lære at erkende, at det ikke er lige meget, hvad de gør, men at de må handle ansvarsbevidst. På de økologiske område er det vigtigt, at de unge får den holdning, at fremtidens naturforvaltning afhænger af dem. De må have forståelse for, at naturen kun er til låns, og at man derfor har pligt til at aflevere den i god stand til nye slægtled.Vores skole må skabe et miljø således, at eleverne får mulighed for at udvikle sig til modne mennesker, der ikke tager sig selv alt for højtidelige, men i stedet tager livet og tilværelsen alvorlig. Arne Ringgaard Lauridsen.
BJERGET EFTERSKOLE.En 10 års fødselsdag er det noget, der skal fejres? De første 10 år i et barns liv, er vel den tid, der sker mest, den tid der er med til at lægge grunden for den senere tilværelse. Mon ikke det er næsten det samme for en skole? En god start er derfor vigtig, og de første 10 år er bestemmende for fremtiden.Gamle protokoller og gamle avisudklip er interessant læsning, og selvom alderen kun er godt 10 år for de ældstes vedkommende, er der alligevel sket en hel del siden.Det første møde i skolens historie fandt sted den 13. december 1975 på den nedlagte Liid Skole; her mødtes repræsentanter for indre mission, spejdere, Hansholm kommune samt lokalbefolkningen.Der blev på mødet nedsat et udvalg, der fik som opgave at arbejde videre med planerne. Næste milepæl var afholdelse af stiftende generalforsamling den 5. april 1976. Der var et stort fremmøde og altovervejende stemning for at oprette ”Bjerget Efterskole”.Skolens første bestyrelse blev valgt, og på et bestyrelsesmøde den 13. april samme år konstituerede man sig og vedtog, at stillingen som forstander skulle opslåes.Allerede på dette møde modtog bestyrelsen et brev, hvor Kirsten og Carl Erik Vase blev foreslået som forstanderpar for skolen.Det var endnu en milepæl, da vi fik overtalt Kirsten og Carl Erik Vase til at sige ja ti] stillingen, og det blev dem, der fik lov til at lægge linjen og få den store opgave, del virkelig er, at starte en skole.Skolens første elevhold begyndte den 28. august 1977 (44 elever) og den 4. september holdl vi indvidelsesfest.
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De første 10 år har været spændende og indholdsrige, og jeg er overbevidst om, at skolen i disse år har været til gavn og støtte for mange unge, som ved et ophold her, har oplevet et kristent og et forpligtende fællesskab, som i høj grad har fået indflydelse på deres fremtid. Ved en 10 års fødselsdag skal vi også tænke på fremtiden - hvordan vil den forme sig. De frie skoler har nu igennem mange år bevist deres berettigelse, og jeg er overbevist om at trods mindre årgange og trods beskæring åf tilskud fra det offentlige, vil der være en god fremtid også for vores skole.I en folder, der blev udsendt i forbindelse med skolens start, hedder det bl.a.: ”Vi ønsker at medvirke til en levende, igangsættende undervisning og et forpligtende fællesskab med udgangspunkt i det kristene livssyn". Jeg mener, skolen har levet op til indholdet i denne folder.I skolens første program stod sætningen: Det gir udsyn at se tingene fra Bjerget! Jeg tror, at Bjerget Efterskole har medvirket til "at give udsyn" samt at forebygge og modarbejde snæversyn.Efter igennem en årrække at have fulgt skolens dagligdag, er det min bedømmelse, at det er lykkedesgodt på Bjerget.Det er mit håb og ønske for skolen, at ungdomstiden må blive lige så god som barndomstiden har været, og jeg mener, at vi med fortrøstning og optimisme må tage fat på det næste tiår. Der er i høj grad brug for en skole, der tør have en holdning og tør vedgå vor kristne arv. Der er grund til at sige tak til skolens ansatte for meget god indsats, og der er grund til taknemmelighed for den oase vi har på egnen i Bjerget Efterskole.Verner GregersenSkolens formand

Hvad har jeg fået ud af at gå på i et år?Da vort elevhold begyndte på Bjerget efter sommerferien, anede vi ikke noget om hinandens eksistens, men vi havde alle opdaget muligheden for et anderledes år på andre præmisser end vi før var vant til, vi havde chancen - greb den - spandt videre på den.Dagene, ugerne lå ubrugte og nøgne foran os. Det var umuligt at finde ud af, hvordan livet ville forme sig for os, kun tiden afgjorde det.Gennem et helt år arbejdede vi på vores egen særprægede mosaik, hvor hver eneste person spillede en afgørende rolle for helheden. Intet menneske er på Bjerget en ø, en verden for sig - alle er et stykke af fastlandet. På den måde voksede ansvaret mellem os langsomt op og blev til venskab og kærlighed.

Når jeg forestiller mig vores mosaik, ser jeg for mig et farvestrålende og meget livgivende billede fyldt med vekslende, endnu uopdagede nuancer. Billedets ramme er rød, fordi netop varmen og kærligheden spiller en stor rolle på Bjerget. Jeg tror aldrig jeg har mødt så megen kærlighed eller selv har elsket så mange, som her på Bjerget. Selvom vi jo egentlig isolerede os fra omverdenen, opbyggede et eget lukket samfund, tror jeg at det i vores alder er en af de bedste måder at lære sig selv at kende på. Først når man befinder sig i trygge og
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tillidsfulde omgivelser, tør man åbne sig, vise sit egentlige jeg for andre. Senere opdagede vi, at vi overfor hinanden godt kunne opføre os lidt mere skørt og frit, end vi faktisk var vant til. Derfor ser jeg i billedet også glade farvesammensætninger, fuldkommen spontane indfald som både glæder og overrasker.Samtidig har det betydet meget for mig, at det på Bjerget var en selvfølgelighed at disku- tere/tale om kristendommen, at jeg har mødt mange andre, som også tror på Gud.Hist og her skimtes mørke eller umalede pletter på lærredet. Områder der viser at vi mødte problemer i vores forhold til hinanden. Alligevel synes jeg, at vi de fleste gange fik løst dem på en god måde. Alle de store oplevelser på Bjerget som f.eks. Høstfesten, Norgesturen og Majfesten husker vi bedst, men bagved i underbevidstheden ligger de små uanselige glæder gemt. De små hændelser som fik os til at føle det både urimeligt og forkert, at vi den sidste dag måtte tage afsted fra Bjerget. Jeg synes at bjerget-tegnet beskriver denne situation meget fint.
Den første trekant er symbolet på selve skolen, de fysiske rammer - men en skole er jo intet i sig selv, kun i kraft af de mennesker, der fylder den, bliver den levende. Derfor står den næste trekant for lærerne.Endelig er den sidste trekant os elever, som jo kun midlertidigt opholder os på skolen og derefter skal vi videre for selv at skabe en tilværelse, for selv at dele ud af alle de smil og knus vi fik her.På den måde er det som om alle der har gået/går på Bjerget får noget både herligt og uforståeligt tilfælles. Mette Weiss Mose 86/87
SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE.

Ideen til skole er bl.a. udsprunget af de erfaringer idrætslærer havde oplevet på efterskoler. - Se, eleverne bliver optaget/beåndet af det der kan foregå på en fri skole. Thi igennem flere år kan een påvirkning af unge mennesker blive umådelig stor - og man skal værne om det reelle over for de unge, værne og pleje den lille spire af tillid der langsomt gror frem. Når dette mange gange er oplevet på en fri skole, har det været lidt fortvivlende, at erfare informationer om, at unge ikke søgte/ønskede at deltage i det frivillige foreningsarbejde og ansvar.Der opstod et tomrum inden de unge evt. kunne/havde alderen til at søge efterskolens
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storebror - højskolen.I Skyum Idrætsefterskoles vedtægter står der, at bestyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf de to vælges af henholdsvis Nordvestjysk Gymnastik- og Ungdomsforening og Morsø Ungdoms- og Gymnastikforening for en etårig periode. Dette tror vi er med til at lægge en klar linie tæt op ad den folkelige idræt og dens TRADITIONER. Ikke uvæsentlig, at have baglandet i orden.1 skolens vedtægter beskrives formålet ganske klart: - at drive en grundtvigsk idrætsefterskole for unge 16-18 årige med ledergerning for øje. Ud fra denne formåls beskrivelse har der senere vist sig to vigtige faktorer for skolens berettigelse:1: - Et frivilligt 10. skoleår.2: - Idræt som fælles interesse.Alle 73 elever i samme alder og med fælles interesse for idræt giver en helt speciel indfaldsvinkel for det de vil!Vi bygger meget på de almen menneskelige påvirkninger igennem fællesskabet og undervisningen. Ved almen dannende undervisning, forståes en undervisning, som tager sigte på elevens almene uddannelse, opdragelse og hele den menneskelige udvikling og modning. Vi lægger meget vægt på et skolemiljø, der bygger på gensidig hjælpsomhed og tillid, ligesom vi tilstræber, at skolen både skal være hjem og arbejdssted. Vi ønsker gennem kundskabsmeddelelse, varierede undervisningsformer, samtaler og fællesskab, at udvikle den enkeltes personlighed. Undervisningen er tilrettelagt med henblik på 10. klasse. Der undervises såvel samlet som delt i grund- og udvidet kursus, om ønskes kan der aflægges afgangsprøver. Undervisningen i idræt (gymnastik, boldspil, el. svømning) sigter mod at forberede eleverne til et leder- og instruktør ansvar i det frivillige idrætsarbejde. Der undervises i teoretiske og praktiske færdigheder samt anatomi, fysiologi, metodik, pædagogik, undervisnings- og foreningslære.Ud over de valgfrie og obligatoriske fag lægger vi vægt på fællesoplevelser, f.eks. morgen- og aftensang, fællestimer, sangtimer, gymnastiktimer samt aftenaktiviteter som film, folkedans og diskutioner. Vi opfatter vore elever som unge mennesker, der vil være med til at bære ansvaret for fællesskabet. Derfor forventer vi en positiv vilje til at få det bedste udbytte af det, skolen står for, ligesom vi kræver en aktiv arbejdsindsats og loyalitet overfor skolens fællesskabsformer.Fællesskabet her på Skyum Idrætsefterskole hviler på tre grundregler:- Hensynsfuld optræden- Ingen spiritus og stoffer- Pigernes afdeling er for pigerne, drengenes for drengene.I skoleårene 1984/85, 1985/86, 1986/87 og 1987/88 er der fuldtegnet. I mange tilfælde er det søskende til tidligere elever. Vi har de fleste elever fra Thy, Mors, Salling og Vestjylland, men også nogle elever fra de øvrige landsdele.Forældrekredsen har bakket 99 % op om de fem forældremøder der har været pr. skoleår. Ved samtaler med forældrene finder man ud af, at et gennemgående træk hos dem er, at de selv i en tid har været på højskole eller idrætsskole, har haft eller stadig har deres virke i det frivillige forenings- og ungdomsarbejde. De har altså følt sig tiltrukket af den livsindstilling og grundholdning, som vi har givet udtryk for på vores skole, som jo er meget lig den De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger står for.Endvidere er det lykkedes at samle en stor del af egnens beboere til månedsmøder, hvor der har været indbudt fremmed taler, eller elever og lærere har stået for en eller anden form for underholdning. Vi har ved disse arrangementer været ca. 200 personer. Det har været med til at give skolen en stor berøringsflade og har skabt et godt omdømme på egnen. Ud fra den betragtning, at Skyum skulle blivet et mellemled imellem efterskolen og højskolen må vi idag iagttage, at dette mål er lykkedes, idet mange tidligere elever søger højskolen.Nu fire år efter indvidelsen af skolen, her i Skyum, må vi sige at ideen har fænget og behovet for dens eksistens dokumenteret. Det er dejligt, at møde eleverne igen i en frugtbar debat om livet og så det skolemiljø - der findes her i Skyum. Det er livsvigtigt for os at blive bekræftet i den holdning skolen har. Det vil vise sig om nogle år, at skal alle de frie skoler overleve, bliver det ikke bare et sprøgsmål om facaliteter, men efter vor mening lige så meget om holdning omkring livskvaliteter og defination af kvalitet.Bertha og Bent Christensen.




