
Åstrup sogn - begravede 1692-1814

1692 d. 17 aug. døde Morten Nielsens barn i Tvilho, nomine Niels, som blev begravet den 20 
ditto nest efter, og var 20 uger 4 dage gammel.

1692 d. 25 nov. begrof jeg Oluf Jensens datter, som blev død født den 22 ditto.

1692 d. 4 dec. døde Frands Ostersens søn i Vejsig, nomine Thomas, og blev begravet den 7 
ditto udi hans alders 12 uger og 4 dage.

1693 d. 28 sep. begrov jeg Christen Christensens barn af Tvile, som døde straks efter 
fødselen.

1693 d. 6 sep. begrof jeg rytterens Christen Phillipsens barn af Tvile, nomine Anne, som døde
2 dage efter fødselen.

1693 d. 15 okt. døde Mette Olufs i Grene og blev begravet den 20 ditto, som var 88 år 
gammel ringere 3 måneder.

1693 d. 2 nov. begrof jeg Jep Madsens barn af Terpling, nomine Mads, som var 8 dage 
gammel.

1693 d. 10 nov. døde rytteren Christen Phillipsens barn af Tvile nomine Kirsten og blev 
begravet dom 22 post trin, det var 6 uger og 3 dage gammel.

1694 d. 27 apr. klokken 9 om aftenen døde min kærestes fader, ærværdig, hæderlig, vellærde 
mand hl. Hans Lauridsen Holst, sognepræst til Åstrup og Starup menigheder, i hans alders 69 
år og i hans embedes 35 år, og blev begravet den 7 maj næstefter af hæderlig hl. Hans Friis i 
Vilslev.

1694 d. 31 maj om natten døde Anders Gregersens søn i Bolding, nomine Hans, og blev 
begravet den 6 jun., og var 2 dage gammel.

1694 d. 30 jun. døde Maren Michelsdatter i Breddal, og blev begravet den 5 jul. næstefter og 
var 63 år gammel.

1694 d. 21 sep. døde Jørgen Thomsen i Åstrup og blev begravet den 26 ditto udi hans alders 
8(0) år.

1694 d. 28 okt. døde Anne Jenskone i Bolding udi hendes alders 8(1) år og 7 måneder, og 
blev begravet den 1 nov..

1694 d. 2 nov. døde Jørgen Grummesens hustru i Tvile navnlig Mette Nielsdatter 14 dage 
efter hun havde gjort barsel og blev begravet den 8 ditto næstefter, og var 32 år gammel 
ringere 7 uger og nogle dage.

1694 d. 17 nov. døde min hustrues moder hæderlig og gudfrygtig matrone Anne Sørensdatter 
Haahr, sl. sl. Hans Lauridsen Holstes efterleverske, som var 55 år 10 måneder og 3 uger 
gammel og blev begravet den 26 ditto.

1695 d. 2 mar. døde Michel Andersen i Skovbølling, begravet den 9 ditto og var 68 år 
gammel.
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1695 d. 15 mar. døde Grumme Jørgensen i Tvile og blev begravet den 22 ditto i hans alders 
66 år og 3 uger.

1695 d. 23 mar. døde Christen Kjeldsen (Trane) i Bolding, begravet den 31 ditto og var 81 år 
8 måneder og 7 dage gammel.

1695 d. 17 jun. Morten Nielsens hustru i Tvilho nomine Karen Hansdatter og var 49 år 
gammel mindre nogle uger.

1695 d. 19 jun. døde Peder Pedersen i Grene og blev begravet den 22 ditto og var 38 gammel 
mindre nogle uger.

1695 d. 3 nov. døde Mette Olufs i Rvilho og blev begravet den 6 ditto, som var 80 år gammel.

1695 d. 10 nov. døde Maren Jørgensdatters uægte barn nomine Hans Pedersen som var 1(1) 
måneder og 3 uger gammel, begravet den ? ditto.

1696 d. 13 mar. begrov jeg en fattig mand i Åstrup kirkegård ved navn Peder N, som døde 
den 11 mar. til Niels Lauridsen i Tvile, han siges at skulle være født ved Århus og tilforn at 
have ? i Sjælland, og som folk mente, da var ? ? år gammel.

1696 d. 7 aug. begrov jeg et barn i Åstrup kirkegård navnlig Maren som var 14 dage gammel, 
moderen dertil kalte sig Christence Nielsdatter, som sagde sig at være gift med en soldat udi 
Flensborg ved navn Søren (Orlef) captain LAndorphs compagnie under oberst Pinnebergs 
regimente, hun berettede for mig at hl. Henrich Snel i Nebel havdet den, som døde til Jep 
Madsens i Terpling.

1696 d. 4 nov. begrov jeg Dorthe Jørgensdatter i Åstrup, som døde den 20 okt. og var 31 år 8 
måneder 2 uger og 5 dage gammel.

1697 d. 24 jan. døde Peder Eskesen i Tvile, blev begravet den 28 ditto og var 68 år gammel 
mindre 8 dage.

1697 d. 13 feb. døde Kirsten Hagensdatters barn i Bolding nomine Dorthe Andersdatter, blev 
begravet den 16 feb. og var 1 år 7 uger og 2 dage gammel.

1697 d. 12 maj Imellem den 11 og 12 maj om natten tog Niels Sillesens hustru Maren 
Thomasdatter i Terpling sin barn, nomine Kirsten død op ved sig i sengen, barnet var 7 uger 
og 5 dage gammel, manden lå ikke i sengen hos hende, hvilket han for mig har bekræftet med 
sin eed og derfor uden har han een deel vindes personer som han det kan bekræfte med. 
Barnet blev begravet fest ascens christi.

1697 d. 1 jul. døde Morten Nielsens barn i Tvilho nomine Peder, blev begravet den 4 jul. og 
var 1/2 år og 10 dage gammel.

1697 d.15 sep. begrov jeg et navnløs barn hos Søren Pedersen i Tvile.

1698 d. 13 jan. døde Elsebet Ulrichsdatter i Tvile niende dag efter hun havde gjort barsel, blev
begravet dom 2 post epiphan og var 29 år 1 måned og 14 dage gammel.
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1698 d. 23 jan. døde Morten Mathiasen i Katbøl, blev begravet den 29 jan. udi hans alders 84 
år.

1698 d. 20 feb. døde Niels Michelsen udi Tvile, blev begravet dom sexagesima udi hans 
alders 75 år.

1698 d. 11 mar. døde Oluf Jensen i Åstrup, blev begravet den 16 ditto og var 51 år og 11 uger 
gammel.

1698 d. 28 apr. døde en qvindes person ved navn Else Michelsdatter hendes barn ved navn 
Simon, som efter hendes beretning blev i Vrenderup langfredag og døbt i Fåborg kirke 3 
påskedag, hun sagde sig at have hjemme i Viborg og der at have hendes ægtemand ved navn 
Niels Offen, som boer i sct. Michels sogn i mag. Christen Diksens boe på skolebakken.

1698 d. 12 maj døde Maren Sørensdatter i Grene blev begravet dom jubilate og var 62 år 
gammel.

1698 d. 22 jul. døde Maren Thomasdatters uægte barn navnlig Anders Thomsen, blev 
begravet den 27 ditto, og var 11 år 5 måneder og 3 uger gammel.

1698 d. 31 jul. døde Maren Pederskone i Grene, blev begravet den 3 aug., var 71 år gammel.

1698 d. 24 aug. begrof jeg et barn for Niels Sillesen i Terpling nomine Thomas, blev begravet
den 24 ditto og var 11 uger og 4 dage gammel.

1698 d. 29 sep. begrov jeg et barn for Frands Crone af Tvile ved navn Christopher som var 9 
måneder og 14 dage gammelt.

1698 d. 26 sep. døde Anne Michelsdatter i Terpling, blev begravet dom 15 post trin som var 
75 år gammel.

1698 d. 5 nov. døde Peder Graversen i Terpling, blev begravet den 9 nov. og var 55 år 
gammel.

1698 d. 8 nov. døde Mette Frandsdatter i Glejbjerg, blev begravet dom 21 post trin og var 63 
år gammel.

1699 d. 14 feb. klokken (6) om aftenen døde min allerkæreste hustru Dorthe Hansdatter Holst 
niende dag efter hendes fødsel, blev begravet den 22 feb. af ærværdig hl. Hans Mortensen 
Friis udi Vilslev, provst udi Gørding herred, og var 23 år og 11 måneder gammle. Gud give 
hende en glædelig og ærefuld opstandelse.

1699 d. 26 feb. døde Anders Hansen i Gjettrup, blev begravet den 5 mar. og var 35 år mindre 
7 uger gammel.

1699 d. 10 mar. døde Christen Lauridsens søn i Skovbølling, som var en tvilling nomine 
Andreas, blev begravet dom oculi og var 2 uger og 5 dage gammel.

1699 d. 20 apr. døde Frands Crones barn i Tvile ved navn Niels 2 timer efter fødselen, blev 

©Jens Erik Starup 2019 Side 3 af 41



Åstrup sogn - begravede 1692-1814

begravet dom 2 post pasch.

1699 d. 22 apr. døde Hagen Jensen i Bolding, blev begravet dom jubilate i hans alders 76 år.

1699 d. 10 maj begravet en fattig mand ved navn Christen Olufsen af (Grømmelef i Sedland), 
som kom syg til Niels Lauridsen i Tvilho og siden døde der den 24 apr. og var 42 år gammel.

1699 d. 7 sep. døde Laurids Jørgensens barn i Åstrup nomine Mette, blev begravet den 12 sep.
og var 11 måneder gammel.

1700 d. 30 jan. døde Eske Andersen i Gjettrup, blev begravet dom sexagesima og var 87 år 
gammel.

1700 d. 3 feb. døde Søren Nielsens barn i Terpling nomine Peder, blev begravet den 9 feb. og 
var 1 år og 6 uger gammel.

1700 d. 25 apr. døde Karen Lauridsdatter udi Tvilho, blev begravet dom jubilate og var 89 år 
gammel.

1700 d. 20 maj begrof jeg et barn for (Karen ?eagens) i Tvilho, nomine Hagen, som var 10 år 
gammel.

1700 d. 19 maj døde Anders Eskesens datter i Gjettrup nomine Inger, blev begravet dom 
exaudi og var 5 år og 8 måneder gammel.

1700 d. 18 aug. begrov jeg for en qvindes person navnlig Abelone N. af Hor(ne) sogn en 
dreng nomine Niels Olufsen som var 14 år gammel, han døde i Tvile.

1700 d. 7 nov. døde Hans Olufsens barn Anne i Åstrup, blev begravet den 9 nov. og var 7 
uger og 5 dage gammel.

1700 d. 5 dec. begrov jeg et uægte bar for Kirsten Hagensdatter i Bolding nomine Maren, 
hvilken hun var besovet med på Røy af en ung karl som kaldtes Christen, den døde den 4 dec. 
i dagningen og var 26 uger gammel.

1701 d. 29 mar. døde Niels Thygesen i Åstrup, blev begravet dom qvasimodo geniti og var 90
år gammel mindre een måned.

1701 d. 13 maj døde Peder Sørensen i Grene, blev begravet fer 3 pentacost og var (53) år og 1
måned gammel.

1701 d. 29 maj døde Anne Michelsdatter i Katbøl, blev begravet den 3 jun. og var 72 år 1 
måned gammel.

1701 d. 24 jun. begrov jeg et barn for Frands Crone i Tvile som blev dødfødt.

1701 d. 30 okt. begrov jeg Søren Olufsen i Åstrup, som tjente ned ved Haderslev til Testen 
Troelsen udi Loking hvor han den 23 okt. gik ud i den vestre skov og vilde ryste agern ned til 
svinene, men blev varløs og faldt ned een egetræ og sloges ihjel og var der ingen tydelig sår 
på hannem at finde, uden at han var noget reven for hans bryst og noget lidet sted neden og 
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oven hans højre øje, som herredsfogden tillige med 8 mand synede og sigtede. Hans venner 
fik amtmandens tilladelse udi Haderslev, at de måtte tage ham hjem og lade ham christelig og 
sømmelig begrave. Han var 22 år gammel.

1702 d. 23 feb. døde Mette Thomasdatter i Terpling, blev begravet dom esto mihi og var hen 
ved 80 år gammel.

1702 d. 12 mar. døde Enevold Poulsen i Tvile, blev begravet dom Oculi den 19 mar. og var 
91 år gammel.

1702 d. 4 apr. døde Mette Nielsdatter sal Niels Tygesens hustru i Åstrup, blev begravet dom 
palmarium og var 89 år gammel.

1702 d. 16 sep. døde Morten Madsens barn i Terpling ved navn Mads, blev begravet den 20 
sep. og var 2 år og 28 uger gammel.

1702 d. 25 okt. døde Maren Jepsdatter i Terpling, blev begravet dom 20 post trin den 29 okt. 
og var 80 år gammel.

1703 d. 8 feb. døde Maren Eskesdatter i Terpling, blev begravet den 11 feb. og var 66 år 
gammel.

1703 d. 11 mar. døde Jens Christensens barn i Åstrup ved navn Johanne, blev begravet den 14
mar. og var 1 år og 8 uger gammel.

1704 d. 5 mar. døde Jens Hansens barn i Katbøl straks efter at det var døbt under prædikenen, 
barnet hedder Maren og var på 3die dag, blev begravet den 19 mar..

1704 d. 25 maj døde Jens Christensen i Åstrup og blev begravet den 21 jun..

1704 d. 2 jun. døde Hans Graversen i Gjettrup og blev begravet den 15 jun. og var 70 år 
gammel.

1704 d. 9 jul. døde Oluf Pedersen i Grene, blev begravet den 15 ditto.

1704 d. 17 aug. døde Karen Pedersdatter i Grene, begravet den 24 ditto.

1704 d. 5 mar. velærværdige og højlærte hr. Iver Gregersen Krabbe fordum sognepræst for 
Åstrup og Starup kom her til kaldet efter hans egen opskrift foran i denne bog anno 1692 d. 
19 jun., døde 1704 d. 5 mar., var her sognepræst 12 år 10 måneder. Hvor gammel vides ikke.

anno 1704 fra min ankomst den 16 sep..

1704 d. 8 okt. døde Maren Ibsdatter, Christen Ostersens hustru i Glejbjerg i hendes alders 26 
år af barnsnød og blev begravet dom 21 a trinitate.

1704 d. 30 okt. døde en husmand i Katbøl navnlig Jens Hansen og blev begravet den 5 nov. 
og var hen imod en 45 år gammel.

1704 d. 7 dec. klokken 10 imellem søndag og mandag om natten døde Anne Nielsdatter i 
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Glejbjerg og blev begraven den 10 ejusdem i sit alders 85 år.

1704 d. 11 dec. klokken to eftermiddag døde Christen Nielsens hustru af Glejbjerg Anne 
Sørensdatter, og blev begravet den 17 ejusdem i sit alders 25 år.

1705 d. 9 feb. døde Hans Andersen herredsskriveren seign Anders Gregersens ældste søn i 
Bolding og blev begravet den 13 ejusdem i sit alders niende år ti måneder mindre tre dage.

1705 d. 9 feb. døde Niels Michelsen i Tvilho, Michel Pedersens søn ibidem og blev begraven 
den 14 ejusdem i sit alders 29 år og 12 dage.

1705 d. 11 feb. døde Johanne Hansdatter i Terpling mod solens nedgang og blev begraven den
16 ejusdem i sit alders 3 år nær 3 måneder.

1705 d. 25 feb. hen imod solens opgang døde herredsskriverens seign Anders Gregersens 
anden svend Joen Andersen i sit alders 23 år ob blev begraven den 27 ejusdem.

1705 d. 25 feb. døde herredsskriveren seign Anders Gregersens af Bolding datter Chatarine 
Andersdatter og den 26 ejusdem døde hans seneste datter Anne Andersdatter, blev begge 
nedsatte udi een kiste og grav dominica invocavit eller den 1 mar., den ældre i sit alders 1 år 5
måneder 8 dage, den yngre 20 dage mindre 5 timer.

1705 d. 18 mar. hen ved solens nedgang døde Anders Eskesens mindste datter Else i Gjettrup 
og blev begravet dominica lætare den 22 mar. i sit alders 1 år tre måneder 1 uge 3 dage.

1705 d. 22 mar. i dagningen døde Hans Olufsens datter i Åstrup Ingeborg og blev begravet 
den 24 mar. i sit alders 4 år ringer 2 måneder 2 dage.

1705 d. 25 mar. blev sl. hr Iver Krabbes yngste søn Iver Iversen af Åstrup præstegård 
begraven, døde den 19 mar. i sit alders 8 måneder 3 uger 3 dage.

1705 d. 1 apr. circa solis occasum døde Niels Hansens søn i Åstrup Hans i sit alders 7 år 2 
uger og tre dage, blev begraven den 4 apr..

1705 d. 15 apr. pavis ante vesperam joris døde Niels Sillesens mindste barn i Terpling 1/2 år 
gammel navnlig Kirsten, og blev begravet dominica qvasimodo geniti.

1705 d. 4 jun. døde Niels Ottosens yngste søn udi Terpling ved navn Anders og blev begraven
festo trinitatis i sit alders 4 år 1 måned to uger nær 3 dage.

1705 d. 5 jun. døde Søren Pedersens yngste søn Oluf udi Tvile, blev begraven den 9 ejusdem i
sit alders 4 år to måneder tre uger.

1705 d. 6 jun. døde Søren Nielsens datter af Terpling Anne og blev begravet den 11 ejusdem i
sit alders 4 år syv måneder tre uger og 3 dage.

1705 d. 11 jun. en time efter solens nedgang døde Niels Pedersens søn i Tvile Peder Nielsen 
og blev begraven den 17 ejusdem i sit alders 3 år tre måneder to uger fire dage.

1705 d. 12 jun. en time over middag døde rytteren Christen Lauridsens barn udi Skovbølling, 
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og blev begraven dom 1 a trinitate den 14 jun. i sit alders 4 år mindre fem uger og tre dage.

1705 d. 10 jul. døde Jørgen Grummesens barn af Tvile ved navn Christen Jørgensen og blev 
begraven den 12 ejusdem i sit alders eet år to måneder ringer een dag.

1705 d. 12 aug. ved midnats tider døde Christen Nielsen af Glejbjerg og blev begravet dom 10
a trinitate den 16 aug. i sit alders 64 år.

1705 d. 22 aug. mellem lørdag og søndag om natten døde Bodil Pedersdatter ?kels moder af 
Tvilho og blev begravet den 26 aug. i sit alders 95 år.

1706 d. 10 feb. døde Magdalene Thomasdatter af Terpling og blev begravet festo 
Bacojanalibrium i sit alders 11 år to måneder nær to dage.

1706 d. 26 maj døde Maren Jeskones barn her i Åstrup Anne Jensdatter og blev jordet festo 
trinitatis i sit alders 2 år mindre een dag.

1706 d. 27 jun. døde Peder Pedersens datter i Grene Karen og blev begraven festo johannis 
baptistæ den 24 jun. i sit alders 12 uger nær 2 dage.

1706 d. 7 okt. døde Maren Jensdatter af Åstrup lidet over middag og blev begravet dom 19 a 
trinitate den 10 okt. i sit alders 53 år.

1707 d. 15 aug. døde Maren Pedersdatters slegfred søn Hans Pedersen her i Åstrup og blev 
begraven den 17 aug. i sit alders tre måneder 2 uger.

1707 d. 18 aug. om natten døde Kirsten Sørensdatter i Terpling og blev begravet dom 19 a 
trinitate den 21 aug. i sit alders 82 år.

1708 d. 6 apr. døde Oster Nielsen i Glejbjerg og blev begraven den 12 apr. i sit alders 79 år.

1708 d. 27 apr. circa meridiem døde Bodil Hansdatter af Terpling og blev begravet den 29 
ejusdem i sit alders 98 år efter sin egen erkendelse.

1708 d. 17 apr. døde Niels Christensen i Glejbjerg og blev begravet den 21 ejusdem i sit 
alders 25 år.

1708 d. 2 jul. døde Karen Nielsdatter af Tvilho og blev begravet den 4 ejusdem i sit alders 65 
år.

1708 d. 22 sep. døde Karen Andersdatter i Gjettrup og blev begravet den 29 sep. i sit alders 75
år.

1709 d. 29 jan. blev Niels Christensens søn af Tvile begravet, døde den 26 ejusdem i sit alders
14 uger ringere nogle få timer.

1709 d. 28 jan. hor præcise 9 døde Michel Pedersens hustru af Tvilho Karen Grummesdatter, 
blev begraven dom sexagesima den 3 feb. i sit alders 63 år.

1709 d. 14 apr. lidt før solens nedgang døde Niels Mortensens datter Ingeborg af Katbøl og 
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blev begravet den 21 apr. i sit alders første år nær fjorten dage.

1710 d. 23 feb. haver Hans Andersens hustru af Tvilho ved midnats tide uforvarende udi 
sovne opprimeret sit pigebarn tre uger og een dag gammel, hvilket blev begravet den 26 feb.

1710 d. 19 maj hor 10 ante merid døde Peder Pedersen udi Grene og blev begravet den 22 
ejusdem i sit alders 33 år mindre 14 dage.

1710 d. 26 maj circa occasum solis døde Niels Hansens søn i Åstrup og blev begravet festo 
adscensionis christi den 29 mar. i sit alders 3 år nær fem dage.

1710 d. 15 jun. festo trinitatis blev herredsskriveren Anders Gregersen i Bolding drengebarn 
begravet, som torsdags aften nest tilforn den 12 jun. bled dødt født.

1710 d. 2 okt. døde Niels Sørensen af Skovbølling og blev begravet den 8 ejusdem i sit alders 
75 år.

1711 d. 13 jan. ipso deluculo døde Jørgen Lauridsen degn til Åstrup og Starup i 52 år og blev 
begravet den 19 ejusdem i sit alders 85 år.

1711 d. 10 mar. Imellem den 9 og 10 mar. om natten døde Niels Sillesens søn Hans i Terpling
i sit alders 5 år to uger fire dage af små kopper, blev begravet den 15 mar..

1711 d. 17 mar. døde Niels Sillesens datter Kirsten i Terpling i sit alders 45 uger mindre een 
dag, blev begravet den 18 ejusdem.

1711 d. 18 mar. døde herredsskriveren Anders Gregersens søn i Bolding Niels Andersen og 
blev begravet dominica judica den 22 mar. i sit alders 4 år 6 måneder tre uger og to dage.

1711 d. 30 mar. 1 time efter solens opgang døde Niels Michelsens søn i Grene Jørgen Nielsen 
og blev begravet den 1 apr. i sit alders 1 år 6 måneder en uge seks dage og 1 time.

1711 d. 28 mar. døde Morten Madsens datter i Terpling Kirsten Mortensdatter og blev 
begravet festo viridium den 2 apr. i sit alders tre år syv måneder een dag.

1711 d. 2 aug. døde Hans Andersens søn Anders af Tvilho og blev begravet den 5 aug. i sit 
alders 4 år 6 måneder og fem dage.

1711 d. 12 aug. døde Anders Eskesens søn i Gjettrup Eske og blev begravet den 16 ejusdem i 
sit alders tolvte uge halvanden dag mindre 1 time.

1712 d. 24 maj døde Laurids Sørensens søn Michel Lauridsen i Skovbølling og blev begravet 
den 29 maj i sit alders 21 år nær 1 måned og 3 1/2 dag.

1713 d. 24 maj døde Christen Nielsens hustru Maren Christensdatter i Åstrup og blev 
begravet dom miscericordia domiit den 30 apr. i sit alders 73 år.

1713 d. 3 jun. døde Jørgen Grummesens mindste søn udi Tvile Osten og blev begravet den 7 
jun. i sit alders otte måneder tre dage.
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1713 d. 7 sep. døde Morten Madsen af Terpling og blev begravet den 10 ejusdem i sit alders 
52.

1714 d. 24 jan. om aftenen døde Johanne Jesdatter i Åstrup og blev begravet den 29 ejusdem 
menses et anni i sit alders 87 år.

1714 d. 5 jun. blev Herredsskriveren Anders Gregersen i Bolding begravet, døde tilforn den 
29 maj i sit alders 49 år 5 måneder ringere 1 dag.

1714 d. 5 jun. om aftenen døde Lene Joensdatter i Åstrup og blev begravet den 9 ejusdem i sit
alders 82 år.

1714 d. 9 jul. ved solens opgang døde Hans Andersens søn i Tvilho Jens og blev begravet den
15 ejusdem i sit alders 10 uger 3 dage.

1714 d. 9 sep. døde Niels Andersens hustru udi Åstrup og blev begravet dom 15 a trinitate 
den 16 sep. i sit alders 77 år.

1715 d. 27 mar. to timer efter solens nedgang døde Laurids Sørensens hustru Maren 
Michelsdatter i Skovbølling i sit alders 66 år 4 uger og 5 dage, blev begravet den 3 apr. 
samme år.

1715 d. 13 apr. døde Laurids Sørensen i Skovbølling i sit alders 68 år mindre 7 dage og blev 
begravet festo eutypiæs den 19 apr..

1715 d. 25 maj summe delucuto døde Thomas Nielsen i Terpling i sit alders 82 år 3 måneder 
1 uge 2 dage og blev begravet festo ascensionis christi den 30 maj.

1715 d. 21 jun. 1 times tid efter solens nedgang døde Peder Nielsen i Tvile i sit alders 23 år, 
blev begravet dom 1 a trinitate den 23 jun..

1715 d. 30 jun. døde Frands Ostersens søn udi Vejsig Laurids Frandsen og blev begravet den 
3 jul. i sit alders 32 år to måneder to dage.

1715 d. 30 sep. circa mediam noctem døde Maren Michelsdatter efter hendes hårde 
barnefødsel og blev begravet i sit alders 41 år sex måneder tre uger nær 1 dag dom 16 a 
trinitate den 6 okt..

1715 d. 19 nov. døde Dorthe Clemmensdatter i Åstrup og blev begravet den 23 nov. ætatis 
incertæ.

1716 d. 13 jan. døde Christen Grummesen udi Katbøl og blev begravet den 19 ejusdem i sit 
alders 81 år.

1716 d. 16 mar. om natten mellem midnat og dag døde Hans Andersens datter Maren, som 
begge forældrene uforvarende udi søvne opprimerede, blev begravet dom lætare den 22 mar. i
sit alders 23 uger.

1716 d. 17 mar. to timer efter solens opgang døde Hans Clemmensen udi Terpling, blev 
begravet dom lætare den 22 mar. incertæ ætatis.
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1716 d. 8 maj 1/2 time efter solens opgang døde Maren Ottosdatter udi Skovbølling, blev 
begravet den 13 maj i sit alders 87 år.

1716 d. 20 maj døde Maren Jensdatter i Skovbølling og blev begravet den 26 maj i sit alders 5
år.

1716 d. 7 jun. to timer før dag døde Otto Nielsen udi Skovbølling og blev begravet den 12 
jun. i sit alders 42 år ringere tre uger.

1716 d. 15 aug. døde Hans Lauridsens hustru udi Skovbølling Karen Christensdatter og blev 
begravet den 18 aug. i sit alders 26 år 30 uger.

1716 d. 1 sep. i dagningen døde Hans Lauridsens datter Maren i Skovbølling, begrov jeg 
hende dom 13 a trinitate den 6 sep. i sit alders 3 uger og tre dage.

1717 d. 2 maj døde Berent Jørgensens ældste datter Vibeke, den 6 maj i si alders 9 år ringere 
fire måneder og to uger og fem dage begrov jeg hende.

1717 d. 6 maj Imellem den 5 og 6 maj om natten døde Inger Eskes udi Gjettrup, begrov jeg 
hende den 13 maj i sti alders 88 år.

1717 d. 21 maj i dagningen opprimerede uforvarendes degnen Berent Jørgensen og hans 
hustru deres barn Karen, begrov jeg hende festo trinitatis den 23 maj just 12 uger gammel.

1717 d. 2 jul. circa merid døde Laurids Jørgensens søn Hans udi Åstrup og blev begravet den 
7 jul. i sit alders 13 år tre måneder og to uger.

1717 d. 12 jul. blev Hans Andersens søn i Tvilho Anders Hansen begravet og døde mellem 
fredag og lørdag den 9 og 10 jul. om natten i vuggen, blev synet af herredsfogden ved tvende 
dannemænd og ved hans skrivelse efter loven jo før jo bedre til jorden, han ikke alleeneste 
ikke ved ringeste mistanke til nogen ond handel, men endog var vitterligt formedelst idelig 
svaghed fra fødselen indtil dødens dag, ofte var givet bøn af prædikestolen for den.

1717 d. 29 sep. døde Oluf Christensens søn Christen udi Terpling og blev begravet dom 19 a 
trinitate den 3 okt. i sit alders seksten år fire måneder og to uger.

1718 d. 21 jan. circa mediam noctem døde Niels Sillesens søn Thomas udi Terpling begraven 
og nedsat i eegsbøgs kiste i hans alders 17 år tre måneder fjorten dage nær 2.

1718 d. 7 mar. 9 slet døde rytteren Hans Bruuns søn Hans Jochum i Grene og blev jordet den 
9 mar. i sit alders års en måneder og syv dage i en bøgekiste.

1718 d. 6 mar. døde Maren Nielsdatter i Tvile og blev begroven den 13 ejusdem i en 
bøgekiste i sit alders 86 år, en gammel fattig kone.

1718 d. 24 apr. circa mediam noctem døde Johanne Poulsdatter udi Tvile og blev den 28 apr. 
begravet i en bøgekiste i sit alders 79 år 3 måneder tre uger.

1718 d. 22 maj døde rytterens i Tvile Jørgen Major Siegens søn, blev jordet af sex ryttere på 
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Åstrup kirkegård ? ? den 24 maj ved jordpåkastelsen.

1718 d. 22 jun. i dagningen haver Iver Christensens og hans hustru Maren Pedersdatter i Nør 
Starup af våde udi søvne opprimeret deres eget barn. 28 jun. næst derefter blev jordet i sit 
alders sex uger tre dage.

1718 d. 17 jul. Peder Jensens i Bolding tvende drengebørn i en fyrkiste som begge døde straks
de vare fødte, så de ej kunne døbes. Dom 5 nedsatte.

1718 d. 25 aug. Imellem den 24 og 25 aug. døde rytteren i Åstrup Henrich Hunich hans søn 
Hans Henrichsen Hunich og blev begravet den 26 ejusdem i sit alders 30 dage i en fyr kiste.

1718 d. 9 sep. døde Niels Ottosen i Terpling og blev den 14 ejusdem begravet i en bøgekiste i 
sit alders 75 år mindre 2 måneder 4 dage.

1718 d. 25 nov. haver Hans Lauridsen og hustru Karen Pedersdatter i Skovbølling uvidendes i
søvne opprimeret deres søn Laurids Hansen 18 uger gammel og fire dage, samme blev jordet 
den 30 nov. og nedsat i en fyr kiste.

1718 d. 28 dec. døde Karen Andersdatter sal Christen Grummesens hustru i Katbøl, blev 
nedsat i en bøgekiste den 3 jan. 1719 i sit alders 87 år.

1719 d. 7 feb. døde Søren Nielsens mindste barn Sidsel i Terpling og blev begravet i en 
bøgekiste den 11 ejusdem i sit alders 8 måneder 3 uger. 

1719 d. 22 feb. døde Knud Krensen i Terpling og blev begravet i en fyr kiste den 26 ejusdem i
sit alders 67 år.

1719 d. 6 mar. døde Peder Sørensen Smeds barn Karen i Katbøl og blev nedsat den 12 mar. i 
en bøgekiste i sit alders 2 år.

1719 d. 27 mar. døde Niels Hansens søn Peder i Åstrup og blev begravet dom palmar den 2 
apr. i en fyr kiste i sit alders 2 år mindre 12 dage.

1719 d. 20 apr.  Christen Nielsen hjuler her i Åstrup og blev begravet den 23 apr. i en 
bøgekiste i sit alders 80 år tre måneder.

1719 d. 27 maj h 2 p meridiem døde sognedegnen Bernt Jørgensen til Åstrup og Starup kirke, 
blev jordet og nedsat i en bøgekiste den 27 maj i sit alders 45 år ringere 14 uger 3 dage.

1719 d. 12 sep. om morgenen døde Christen Sørensens barn udi Åstrup som af våde i søvne 
blev opprimeret af hans hustru Karen Mortensdatter og blev jordet og nedsat den 17 ejusdem i
en bøgekiste. Barnets navn Morten Christensen, dets alder just en måned.

1719 d. 27 sep. lidt over midnat døde Voldborg Lasdatter i Terpling hendes datter Anne 
Nielsdatter, blev jordet og nedsat i en bøgekiste den 1 okt. i sit alders 3 måneder og ni dage.

1719 d. 17 okt. døde Eskild Davidsens søn Peder udi Terpling og blev nedsat i en fyrkiste den
22 okt. i sit alders otte måneder 1 uge og tre dage.
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1719 d. 26 okt. døde Peder Jensens datter Karen i Bolding og blev nedsat i en fyrkiste den 29 
okt. i sit alders 16 dage.

1719 d. 31 okt. døde Oluf Jensen i Gjettrup og blev nedsat i en fyrkiste i sit alders fem dage 
nogle timer.

1720 d. 3 jan. døde Anne Christensdatter Sørens hustru i Tvilho, blev nedsat i en bøgekiste 
dom 1 a epiphan den 7 jan. en betler i sit alders 89 år.

1720 d. 17 jan. døde Silles Nielsen i Terpling, blev nedsat i en bøgekiste dom 3 a epiphan den
21 jan. i sit alders 26 år.

1720 d. 23 jul. døde Hans Lauridsens datter Karen i Skovbølling, blev nedsat i en bøgekiste 
dom 9 a trinitate den 28 jul. i sit alders 4 måneder tre uger og noget nær 2 dage.

1721 d. 1 feb. døde Gregers Andersens søn Anders Gregersen i Bolding og blev jordet og 
nedsat i en fyrkiste den 5 feb. i sit alders 10 uger tre dage.

1721 d. 28 mar. døde Jens Rasmussen i Terpling, blev jordet og nedsat i en bøgekiste, den 2 
apr. i sit alders 48 år.

1721 d. 10 maj døde Oluf Christensen i Terpling og blev nedsat i en bøgekiste den 16 
ejusdem i sit alders 65 år.

1721 d. 22 sep. ved solens opgang døde Søren Nielens datter Sidsel i Terpling, blev jordet og 
nedsat i en bøgekiste i sit alders 1 år 4 måneder 2 dage.

1721 d. 6 dec. døde Johanne Sørensdatter i Terpling hendes slegfredsøn ved Niels Jørgensen 
Skrædder i Tvile, blev jordet den 12 dec. i sit alders eet år ni måneder fem dage.

1722 d. 16 jan. klokken sex om morgenen døde min hjerte kære moder sl. Ellen Lauridsdatter 
Lund den 23 jan. i Åstrup kirke ved salig Anders Gregersens stol til Christen Christensen i 
Åstrup i sit alders 84 år mindre tre måneder 2 uger og en dag. Gud give hende med alle guds 
børn en glædelig og ærefuld opstandelse ved Jesum Christum hans frelse. Exordium joh. 11, 
12, 25 textus fjerde kapitel 23 v 38. Det er en stor ære at følge gud efter, og et langt ? at 
anammes af samme. conice est lisitate den 23 jan. 1722 a inro relog et fratre honoratios 
Christiano Barckmann Vilslef cocteris ni nomanhia Giørdingenti fratios præsentios paulo 
curtio en Darum Ludorica omlig in Jerne Johanne Arndes Rose in Giørding nec non patre in 
Øse æternum cotendo domus Paulo Madthiæ ? ? ? ?

1722 d. 27 feb. døde Thomas Mortensen i Terpling, blev jordet 4 mar. i sin alders 76 år 
mindre to måneder 1 dag.

1722 d. 2 apr. døde Karen Thomasdatter i Terpling, blev jordet den 4 apr. i sit alders.

1722 d. 9 apr. døde degnens Jens Gadbjergs hustru i Åstrup Kirsten Jørgensdatter straks efter 
barnefødselen, begravet den 14 apr. i sit alders 38 1/4 år 3 uger og 4 dage.

1722 d. 24 apr. døde Peder Jensens datter af Bolding Karen Pedersdatter to timer efter solens 
nedgang i sit alders 5 uger.
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1722 d. 16 nov. døde Frands Ostersen i Vejsig, blev jordet dom 25 a trinitate den 22 nov. 61 
år og ni uger gammel.

1722 d. 5 dec. Imellem den 4 og 5 dec. om natten døde Niels Michelsens datter Karen af 
Grene og blev begravet den 10 dec. i sit alders 10 år 3 måneder 2 uger 3 dage.

1723 d. 29 jan. døde Niels Pedersens datter Marie i Terpling, blev begravet den 7 feb. i sit 
alders tre år mindre tre måneder og to uger.

1723 d. 14 mar. Om natten imellem 13 og 14 mar. døde Mette Mortensdatter i Tvile i sit 
alders 87 år 7 måneder.

1723 d. 27 aug. hor 11 ante meridiem døde Christen Christensen af Tvile og blev jordet den 
29 ejusdem i sit alders 86 år.

1723 d. 4 nov. fødte Anders Sørensens hustru Maren et navnløst pigebarn og gjorde et 
abortus. Det blev jordet den 7 nov..

1723 d. 23 dec. circa medium noctem døde degnens Jens Gadbjergs søn Jochum Christopher i
Åstrup og blev begravet den 28 dec. i sit alders 15 dage.

1724 d. 8 mar. Imellem den 7 og 8 mar. om natten i søvne opprimeret af Niels Jørgensens 
hustru i Terpling Kirsten Andersdatter sit spæde barn Maren, som blev begravet dom 
reminiscere den 12 mar.. Samme dag admitteret til åbenbar skriftemål for denne hendes synd 
og grove uagtsomhed efter biskoppens ordre i Ribe den 9 mar. 1724 ?

1724 d. 12 aug. fødde Anders Sørensens hustru i Tvile et navnløst barn og utidigt foster, som 
blev begravet den 16 ejusdem.

1724 d. 25 sep. Imellem den 24 og 25 sep. om natten Peder Thomsen Raschs søn Hans udi 
Terpling, blev jordet den 29 sep. i sit alders 8 dage 12 timer.

1725 d. 12 jan. 1/2 time efter solens opgang døde Christen Christensens datter Kirsten i 
Åstrup, blev begravet den 14 ejusdem dom 2 a epiphan i sit alders 44 uger 2 dage 1/2 time.

1725 d. 5 feb. to timer efter solens opgang døde Peder Thomsens datter i Terpling Else, blev 
jordet den 7 ejusdem i sit alders 4 måneder 3 septim.

1725 d. 5 mar. 1 time efter solens opgang døde Johanne Dynesdatter i Terpling, blev begravet 
den 7 ejusdem i sit alders 84 år 1 måned.

1726 d. 3 maj Imellem den 2 og 3 maj døde Anne Tviltoft i Terpling, blev begravet den 5 maj 
i sit alders 86 år.

1726 d. 7 maj døde Anne Pedersdatter sal. Jørgen degns og blev begroven dom jubilate i sit 
alders 86 år.

1726 d. 31 jul.. Niels Jørgensen i Tvile og Inger Nielsdatter ibidem. Forlovere LAurids 
Jørgensen og Peder Sørensen Tvilho.
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1727 d. 13 mar. 1 time efter solens nedgang døde Niels Mortensens datter Karen i Katbøl og 
blev begravet dom oculi den 16 mar. i sit alders 31 år 7 måneder 1 uge 5 dage.

1727 d. 16 jun. hor 1 post meridiem døde Hans Lauridsens søn Laurids i Skovbøling, blev 
jordet 22 jun. i sit alders fire måneder og een dag.

1727 d. 19 jun. degnens hustru sl. Maren Sørensdatter døde her i Åstrup den 19 jun. en times 
tid før solens nedgang, blev begroven den 22 jun. i sin alders 35 år 8 uger 4 dage.

1727 d. 15 jul. 1/2 time efter solens opgang døde Niels Lauridsen Kjærgård i Åstrup og blev 
begroven dom 6 a trinitate den 20 jul. i sit alders 80 år.

1728 d. 1 jan. to timer før solens opgang døde Niels Lauridsen i Tvile, blev begroven den 7 
jan. i sit alders 71 år mindre 3 måneder 1 uge og 3 dage.

1728 d. 4 jan. ved solens nedgang døde og sl. Niels Lauridsens hustru i Tvile Karen 
Ostensdatter, blev begroven ? ? ? 7 jan. som manden i sit alders 63 år tre måneder tre uger 1 
dag.

1728 d. 13 jan. hen ud på aftenen klokken ungefær otte døde Niels Michelsen i Grene, blev 
begroven den 20 jan. i sit alders 54 år ringere 6 måneder 1 uge tre dage.

1728 d. 24 jan. Sl. Niels Michelsens hustru i Grene blev syg den samme dag den 20 jan. som 
han blev begroven, døde den 24 ejusdem hen på aftenen, blev begroven den 29 jan. i sit alders
54 år.

1728 d. 17 feb. døde Peder Thomsens datter Else i Terpling, blev begroven dom reminiscere 
den 22 feb. i sit alders 2 år ringere fire måneder to dage.

1728 d. 3 mar. døde Christen Christensen i Åstrup, blev begroven den 9 mar. i sit alders 74 år 
3 måneder 6 dage.

1728 d. 3 mar. døde Hans Olufsen i Åstrup, blev begroven den 10 ejusdem i sit alders 58 år.

1728 d. 15 apr. døde Niels Jørgensens søn Jørgen, blev begroven den 18 ejusdem dom jubilate
i sit alders fire måneder to uger mindre 1 dag.

1728 d. 15 apr. Torsdagen den 15 apr. døde Gregers Andersen i Bolding, blev begroven den 
20 ejusdem i sit alders 31 år og 2 måneder.

1728 d. 18 apr. Imellem lørdag og søndag om natten den 18 apr. døde Michel Michelsen i 
Grene, blev begroven den 21 ejusdem i sit alders 84 år mindre 6 måneder og 1 dag.

1728 d. 23 apr. 1 time efter solens nedgang døde Niels Pedersen i Tvile, blev begroven den 28
ejusdem i sit alders 57 år mindre 8 måneder 1 uge 1 dag.

1728 d. 21 maj døde Anne Nielsdatter tjenendes Peder Nielsen i Tvile, blev begroven den 23 
maj i sit alders 21 år to måneder ringere to dage.
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1728 d. 27 maj døde Maren Jørgensdatter af Terpling sl. Niels Ottosens hustru, blev begroven
dom 1 a trinitate den 30 maj i sit alders 66 år to måneder to uger ringere to dage.

1728 d. 29 jun. hor 11 ante merid døde Niels Hansens søn Christen Nielsen i Åstrup, og blev 
begroven den 2 jul. festo visit mariæ i sit alders 23 år 5 måneder to uger 3 dage.

1728 d. 29 jun. døde Maren Jørgensdatter Knuds i Terpling og blev begroven den 2 jul. festo 
visitate mariæ i sit alders ? år ringere tre måneder 1 uge 3 dage.

1728 d. 6 jul. døde Otto Nielsen i Terpling, blev begroven den 11 jul. dom 7 a trinitate i sit 
alders 47 år mindre fire måneder fire dage.

1728 d. 22 jul. 1 time før middag døde Kirsten Andersdatter sl. Thomas Nielsen i Terpling, 
blev begroven dom 9 a trinitate den 25 jul. i sit alders 95 år.

1728 d. 16 aug. circa vesperum døde Jens Olufsens hustru i Åstrup, blev begroven den 22 
aug. dom 13 a trinit i sin alders 80 år mindre tre måneder og tre uger.

1728 d. 16 sep. in miitam noctem døde Jens Olufsen i Åstrup, blev begroven tirsdagen den 21 
sep. i sit alders 56 år.

1728 d. 23 sep. Imellem den 22 og 23 sep. døde Hans Lauridsens datter Karen i Skovbølling, 
moderen Karen Pedersdatter tog det død op ved sig, (var) svag fra fødselen indtil dødsdagen. 
(Moderen) publice absolveret efter biskoppens missive dat Ribe den 24 sep. 1728. ? ? ?

1729 d. 6 jan. 1 time efter solens opgang døde Peder Michelsen i Terpling, blev begrovet den 
13 ejusdem i sit alders 79 år.

1729 d. 27 feb. noget før solens nedgang døde Anders Pedersens hustru Anne Eskesdatter i 
Gjettrup, blev begrovet dom invocavit den 6 mar. i sit alders 68 år ringere 9 uger.

1729 d. 21 aug. blev Niels Jørgensens datter Maren, som af forældrenes uagtsomhed er udi 
søvne opprimeret, begravet i sit alders tre måneder een uge to dage.

1729 d. 12 sep. hor p meridum prima døde Jens Nielsens hustru Maren Pedersdatter i Bolding,
blev begroven dom 14 a trinitate den 18 ejusdem i sit alders 31 år fire måneder tre uger noget 
under 1 dag.

1729 d. 23 sep. Imellem den 22 og 23 om natten sep. døde Jens Nielsens søn Niels i Bolding 
udi sit alders 3 uger 5 dage og blev begravet dom 15 a trinitate den 25 sep. næst efter.

1729 d. 20 nov. blev Peder Pedersens hustru Maren Eskesdatter i Tvile ved døden afgangen 
og blev begrovet dom 1 adventus den 27 nov. i sit alders 66 år.

1730 d. 20 jan. hor 2 a post merid døde Oluf Hansens søn Niels kaldet i Åstrup, blev begrovet
dom 3 a epiphan den 22 ejusdem i sit alders 41 uger.

1730 d. 12 apr. klokken imellem 4 og 5 døde Kirsten Nielsdatter sal Christen Christensens 
hustru i Åstrup, begroven dom qvasimodo geniti den 16 apr. i sit alders 86 år mindre 9 
måneder 1 uge 3 dage.

©Jens Erik Starup 2019 Side 15 af 41



Åstrup sogn - begravede 1692-1814

1730 d. 16 apr. hor 12 døde Karen Jensdatter i Terpling, blev begrovet den 23 apr. i sit alders 
82 år.

1730 d. 28 maj døde Anne Lauridsdatter i Vejsig, blev begrovet den 2 jun. i sit alders 78 år 2 
måneder.

1730 d. 27 jun. i dagningen døde Søren Nielsen i Terpling, blev jordet dom 2 a trinitate i sit 
alders 59 år mindre 7 måneder fire dage. Vide plura p cassam

1730 d. 22 sep. døde Niels Pedersens datter Kirsten i Terpling, blev begravet festo michaelis 
archangelio den 29 sep. i sit alders 1 år 6 måneder fire dage.

1730 d. 2 nov. Imellem den 1 og 2 nov. om natten døde Grumme Jørgensens søn i Grene 
Niels, blev begrovet dom 22 a trinit den 5 nov. i sit alders fem måneder en uge tre dage.

1731 d. 5 mar. tre timer før solens opgang døde Anders Sørensens søn Niels, blev begroven 
den 7 mar. i sit alders to år syv måneder mindre 3 dage.

1731 d. 9 maj circa meridiem døde Thomas Frandsens søn Frands i Vejsig efter han tilforn af 
grucksnideren i Vilslev den 8 maj var opskåren, da han her havde levet tre år to måneder to 
uger fire dage.

1732 d. 8 mar. lidt efter solens nedgang døde Peder Nielsens søn i Tvile Lauge, blev begroven
den 12 mar. i sit alders to uger fire dage.

1732 d. 1 maj circa octav ante meridiem døde af sognets fattige Anders Thomsen af Terpling, 
blev begroven dom 3 a pascate den 4 maj i sit alders 63 ringere to uger og to dage.

1732 d. 17 jun. Imellem den 16 og 17 jun. om natten døde Niels Hansen i Åstrup, blev 
begroven dom 2 a trinitate den 22 jun. i sit alders 60 år.

1732 d. 23 aug. Imellem den 22 og 23 aug. om natten døde Thomas Frandsens søn Anders i 
Vejsig i sit alders seks måneder og 3 dage.

1732 d. 12 okt. døde Inger Andersdatter i Gjettrup, blev begroven dom 19 a trinitate den 19 
okt. i sit alders 38 år 4 måneder 5 dage.

1733 d. 8 feb. døde Jens Nielsens søn Niels i Bolding, blev begroven den 11 feb. i sit alders 1 
år ringer fem uger.

1733 d. 1 apr. før dag 1 time blev blev Søren Mortensens hustru Karen Mogensdatter i Tvilho 
forløst, fødte et dødt drengebarn som blev kast jord på den 3 apr. langfredag.

1733 d. 20 maj i dagningen døde Anders Eskesen i Gjettrup, blev begravet den 29 maj i sit 
alders 67 år tre måneder to uger tre dage.

1733 d. 21 maj horis post merid nonncellis døde Mads Jepsen i Terpling, blev begroven den 
25 maj i sit alders 30 år mindre tre måneder fire dage.
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1733 d. 20 jun. døde Apelone Joensdatter ungefær to timer efter solens opgang, blev begraven
den 24 ejusdem i sit alders 28 år mindre 4 måneder en uge 5 dage. (hører til Starup)

1733 d. 25 jul. døde Peder Nielsens hustru Maren Laugesdatter i Tvile, blev begraven med sit 
døde foster dom 8 a trinitate den 26 jul. i sit alders 24 år mindre nogle uger.

1733 d. 28 okt. Imellem den 27 og 28 okt. circa med noctem døde Karen Torkildsdatter i 
Terpling og blev begravet festo omnium sanctorum den 1 nov. i sit alders 58 år 2 måneder 3 
uger og tre dage.

1734 d. 30 mar. lidt før solens opgang døde Maren Mathiases datter i Skovbølling, blev 
begravet dom lætare den 4 apr. i sit alders ni år mindre fire måneder 4 dage.

1734 d. 20 maj døde hr. Johan Arent Rose i Gørding, blev begravet den 28 ejusdem i sit alders
49 år 7 måneder og 2 dage.

1734 d. 7 okt. to timer før middag døde Niels Thomsen i Terpling. blev begroven den 13 
ejusdem i sit alders 70 år og tolv dage.

1734 d. 19 nov. døde Niels Pedersens søn Morten i Terpling, blev begravet dom 1 adventus 
den 28 nov. i sit alders en måned fire dage 1 time.

1735 d. 21 feb. Imellem den 20 og 21 feb. om natten døde Mette Nielsdatter Ib Christensens 
hustru i Terpling, blev begravet dom invocavit den 27 ejusdem i sit alders 36 år 5 måneder.

1735 d. 14 mar. tre timer ud på aftenen døde Niels Jørgensens søn Niels i Åstrup, begravet 
dom lætare den 20 mar. i sit alders to år to måneder to uger 5 dage.

1735 d. 7 jul. klokken 7 formiddag født Thomas Frandsens barn i Vejsig Margrethe 
Thomasdatter, døde den 7 jul. klokken 7 formiddag, blev begravet dom 5 a trinit den 10 jun. i 
sit alders et år tre måneder 3 uger ungefær fire timer.

1735 d. 6 okt. Imellem den 5 og 6 okt. om natten døde Peder Nielsen i Tvile, blev begravet 
den 10 ejusdem i sit alders 30 år mindre 7 uger 3 dage.

1735 d. 23 nov. døde Michel Pedersen i Tvilho, blev begravet den 29 ejusdem i sit alders 92 
år.

1736 d. 13 jan. Imellem torsdagen den 12 og fredagen den 13 jan. døde Laurids Møllers søn 
Niels Lauridsen, blev begravet den 15 ejusdem i sit alders 7 mens 1 sept.

1736 d. 6 feb. Mandagen den 6 feb. ved 8 a 9 slet om formiddag døde Maren Nielsdatter i 
Terpling, blev begravet den 12 feb. i sit alders 75 år mindre 4 uger.

1736 d. 13 jun. blev Peder Christensens dødfødte pigebarn begravet. (Specificeret i Starup)

1736 d. 17 jun. døde Thomas Frandsen i Vejsig, blev begravet den 23 ejusdem i sit alders 38 
år 1 måned to uger.

1736 d. 2 jul. 1 time efter solens nedgang døde Jens Andersen Morsing i Vejsig og blev 
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begravet dom 6 a trinitate den 8 jul. i sit alders 37 år 6 måneder 6 dage.

1736 d. 20 jul. 1/2 time nocte solis occasum døde sl. Thomas Vejsigs datter Margrethe, 
begravet dom 8 a trinitate den 22 jul. i sit alders 3 uger 1 1/2 dag.

1736 d. 28 jul. to timer før solens nedgang døde Peder Jensens hustru Anne Andersdatter i 
Bolding, begravet dom 10 a trinitate den 5 aug. i sit alders 36 år 1 måned 1 dag.

1736 d. 11 aug. tribo horis post med noctem døde Peder Jensen i Bolding, begravet den 15 
ejusdem i sit alders 60 år mindre 1 måned tre uger 1 dag.

1736 d. 29 okt. Niels Sillesens hustru i Terpling Maren Thomasdatter som blev synet den 31 
okt. efter at hun ved ulykkelig hændelse og våde fandtes druknet og (ud?lret) den 29 okt. 
tilforn, blev begravet den 1 nov. i sit alders 74 år to måneder 1 dag.

1736 d. 29 okt. Imellem den 28 og 29 okt. døde (Maren sl. Olufs) i Terpling, blev begravet 
dom 23 a trinitate den 4 nov. i sit alders 69 år 4 måneder 2 uger 3 dage.

1736 d. 11 nov. Den anden i ? af de fattige her i sognet Karen Jensdatter døde i Åstrup 
imellem den 10 og 11 nov., begravet den 16 ejusdem i sit alders 94 år.

1736 d. 18 nov. blev Søren Mortensens dødfødte barn begravet.

1737 d. 26 feb. Sl. Thomas Frandsens datter i Vejsig Anne døde tirsdagen den 26 feb. ved 
solens nedgang, blev begravet dom esto mihi den 3 mar. i sit alders 7 år nær 9 uger.

1737 d. 9 mar. Margrethe Andersdatter Ib Christensens hustru i Åstrup døde lørdag den 9 
mar., begravet den 15 ejusdem i sit alders 68 år.

1737 d. 31 mar. Niels Sørensens søn i Terpling Søren døde den 23 mar., blev begravet den 31 
mar. i sit alders 7 år to uger 4 dage.

1737 d. 24 apr. Jens Nielsens søn i Tvile Christen døde den 24 apr., blev begravet den 28 
ejusdem i sit alders 1 år to måneder 1 uge 1 dag.

1737 d. 14 jul. døde Eskild Davidsens hustru i Terpling, blev begravet den 21 ejusdem  i sit 
alders 65 år 6 måneder to uger tre dage.

1737 d. 23 sep. 1 time før solens nedgang døde Peder Pedersen Ogerspil i Katbøl, den tredie 
af sognets fattige, blev begravet den 29 ejusdem festo michaelis i sit alders 70 år 4 måneder 6 
dage.

1738 d. 26 jan. døde Niels Sillesens hustru i Terpling, blev begravet den 2 feb. festo 
purisicationis mariæ i sin alders 39 år mindre fire dage.

1738 d. 26 apr. Imellem den 25 og 26 apr. om natten døde Jens Nielsens søn Peder i Tvile. 
begravet den 4 maj i sit alders 5 år mindre to måneder 1 uge seks dage.

1738 d. 28 sep. Imellem den 27 og 28 sep. døde Hans Andersens søn i Gjettrup Eske, begravet
den 1 okt. 10 dage gammel.
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1738 d. 25 nov. døde Lars Pedersens datter i Åstrup, begravet den 30 ejusdem i sit alders 
andet år mindre to uger 1 dag.

1738 d. 2 dec. døde Claus Christensens søn Jørgen i Åstrup, blev begroven den 7 ejusdem i sit
alders 4 år mindre 15 dage.

1738 d. 3 dec. døde Claus Christensens søn Mads i Åstrup, begravet den i sit alders to år 
mindre 1 måned fire dage.

1739 d. 13 mar. døde sl. Niels Hansens enke i Åstrup, begravet den 18 mar. i sit alders 63 år 
mindre 5 uger.

1739 d. 16 maj døde Niels Jørgensens ? datter i Terpling Anne, begravet den 19 ejusdem i sit 
alders ?

1739 d. 10 aug. døde Anders Pedersen i Gjettrup, brgravet den 15 ejusdem mensis i sit alders 
78 år.

1739 d. 26 dec. Imellem den 25 og 26 dec. circa mediam noctem døde Johanne Hansdatter 
(væverske) i Terpling, begravet den 30 ejusdem gammel 79 år.

1740 d. 6 jan. Min i livs værende hjerte elskelige kære datter Else Lauridsdatter Lund nu salig
hos gud, døde i Bønstrup efter hendes kummerlige og smertefulde barns nød på hellig tre 
kongers aften klokken ungefær 10, blev nedsat i Vamdrup kirke den 12 jan. 1740 i sit alders 
28 år mindre 7 måneder 1 dag. Sognepræsten ibidem hr. Jens Buch prædikede texten psal 118 
v 5, 6 og 7

1740 d. 10 feb. døde Niels Pedersens søn Søren i Terpling, begravet den 14 ejusdem i sit 
alders 1 år mindre to måneder 3 uger 1 dag.

1740 d. 11 feb. døde Hans Jørgensens søn Jørgen i Tvile, begravet den 17 ejusdem i sit alders 
to år 8 måneder 1 uge tre dage.

1740 d. 13 mar. døde Jep Lassens hustru i Terpling, begravet den 18 ejusdem i sit alders 53 år
mindre to uger.

1740 d. 24 apr. døde Jens Nielsens søn i Bolding, begravet den 29 ejusdem i sit alders et år 
mindre 3 dage.

1740 d. 13 maj døde Christen Jørgensen Smed i Åstrup, blev begravet den 18 maj i sit alders 
36 år mindre 5 uger.

1740 d. 23 nov. Jep Madsens trolovede Inne Joensdatter fødte et dødt pigebarn den 23 nov., 
som blev jordet dom 1 adventus. Brev derom til Sønderskov og Endrupholm af 14 dec. 1740.

1741 d. 27 jan. Peder Andersens barn født i Starup sogn i Nør Starup bye den 2 maj 1721 
døde Klelund den 27 jan. 1741, blev jordet i Åstrup kirkegård den 2 feb. 1741, i sit alders 20 
år mindre 3 måneder 7 dage.
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1741 d. 18 mar. blev Johan Joachim Neteman nedsat i Gørding kirke uden ald ceremonie.

1741 d. 21 apr. døde Søren Møllers hustru her i Åstrup, begravet den 26 ejusdem i sit alders 
37 år tre uger navnlig Karen Andersdatter.

1741 d. 15 maj Laurids Møllers datter født og Hun ved nome Anne kaldet den 15 maj, jordet 
den 23 ejusdem.

1742 d. 3 mar. Imellem fredag og lørdag om natten den 3 mar. klokken 8 1/2 døde 
sognedegnens Jens Stephansens søn Stephan i Åstrup, blev begravet den 9 ejusdem dernest, 
20 år mindre 5 uger to dage.

1742 d. 17 mar. i dagningen døde Jens Nielsen i Tvile, begravet den 24 ejusdem gammel 43 
år 7 måneder 2 dage.

1742 d. 16 maj to timer over middag døde Michel Nielsens datter i Vejsig, begravet den 20 
ejusdem gammel 2 år mindre 6 uger 5 dage.

1743 d. 1 mar. i dagningen døde sal. Niels Poulsens kone Marie Lauridsdatter her i Åstrup, 
begravet den 6 ejudem i sit alders 43 år tre måneder.

1743 d. 23 apr. døde Morten Andersens hustru Bodil Sørensdatter i Grene, begravet den 29 
ejusdem gammel 72 år mindre 10 uger.

1743 d. 5 maj døde Claus Christensen i Terpling, begravet den 11 maj gammel vides ej.

1743 d. 8 maj døde Peder Pedersen Rasch i Terpling, begravet den 12 maj gammel 31 år 4 
måneder mindre 4 dage.

1743 d. 29 maj døde Margrethe Pedersdatter i Åstrup, begravet den 5 jun. gamle 19 år to 
måneder 1 dag.

1743 d. 19 jun. døde i Gjettrup Hans Andersens hustru Kirsten Christensdatter, begravet den 
25 ejusdem gammel 34 år.

1743 d. 20 jun. døde Laurids Jørgensen i Åstrup, begravet den 26 ejusdem gammel 77 år 
mindre 3 uger 3 1/2 dag.

1743 d. 26 jun. Karen Thomasdatter døde i Terpling den 26 jun., begravet den 1 jul. gammel 
40 år 10 uger 6 dage.

1743 d. 8 jul. Maren sal. Hanses døde i Åstrup den 8 jul., begravet den 12 ejusdem som var 
gammel 74 år 6 måneder mindre 5 dage.

1743 d. 23 jul. Jep Toft døde i Terpling den 23 jul., begravet den 27 ejusdem gammel 60 år.

1743 d. 5 okt. døde Søren Mortensen i Tvilho, begravet den 9 ejusdem gammel 40 år mindre 
en uge to dage.

1743 d. 6 okt. Imellem den 5 og sjette okt. om natten døde Kirsten Jeppesdatter i Terpling, 
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begravet den 11 okt. gammel 20/80 år.

1743 d. 4 nov. Imellem den 3 og 4 novmeber om natten døde min allerkæreste hjertens ? og 
hustru salig Sara Poulsdatter Buch, begravet den 11 nov. (+ en del tekst) i sit alders 60 år.

1743 d. 13 nov. døde Niels Sillesen i Terpling, begravet den 19 ejusdem gammel 76 år.

1744 d. 5 mar. døde Christen Ostensens hustru Maren i Glejbjerg, begravet den 11 ejusdem 
gammel 70 år 9 måneder 1 uge 1 dag.

1744 d. 8 mar. 1 time efter solens opgang døde Anders Sørensens søn Søren i Tvile, begravet 
den 12 ejusdem gammel 18 år 7 måneder 3 uger 6 dage.

1744 d. 1 jun. to timer før middag døde Jens Nielsens enke Mette Jørgensdatter i Tvile, 
begravet den 7 jun. gammel 50 år mindre 5 måneder 1 dag.

1744 d. 12 jul. Imellem den 11 og 12 jul. ved midnatstide haver Christen Nielsens hustru i 
Åstrup Anne Pedersdatter uforvarende i søvne af skrøbelighed opprimeret sit foster Else 
Christensdatter født den 26 apr.. Moderen efter biskoppens ordre publice absolveret og barnet 
begravet efter tinde lejlighed sat i mult af 8 mk.

1745 d. 15 jan. døde Peder Munchs søn i Terpling Niels, begravet den 17 ejusdem gammel 
tretten dage.

1745 d. 6 mar. døde Christen Nielsens søn Christen i Åstrup, begravet den 10 mar. gammel 3 
år 3 måneder 4 dage.

1745 d. 8 apr. klokken 7 om aftenen døde sal magr Laurids Lund sognepræst til Åstrup og 
Starup menigheder og proust i Gørding herred, begravet den 17 apr. i sit alders 81 år 7 
måneder. Gud give hannem en glædelig og ærefuld opstandelse.

1745 d. 27 jun. døde Peder Pedersens datter Karen i Grene, begravet den 2 jul. i sit alders 8 år 
6 måneder.

1745 d. 8 aug. døde Anders Sørensens søn Andreas i Tvile, begravet den 15 aug. i sit alders 7 
år 11 måneder 1 uge 2 dage.

1745 d. 13 aug. døde Jørgen Grummesen i Tvile, begravet den 19 aug. i sit alders 85 år.

Døde i Åstrup sogn fra Anno 1770.

1770 d. 4 mar. blev Niels Nielsens datter Marie af Terpling begravet gammel 1 måned 1 dag.

1770 d. 7 mar. blev Thomas Villadsens søn Peder i Terpling begravet gammel 1 år 9 måneder 
og nogle dage.

1770 d. 11 mar. Blev Jens Jacobsens søn Peder begravet gammel 4 år 4 måneder 2 uger.

1770 d. 18 mar. Blev Anne Jørgensdatter afg. Niels Leds hustru af Terpling begravet gammel 
55 år 8 måneder 2 uger.
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1770 d. 25 mar. Blev Morten Christensens søn Hans af Åstrup begravet gammel 1 år ringere 2
uger.

1770 d. 22 aug. blev et uægte barn (i sommer) født af qvinden som kaldte sig Johanne 
Jensdatter hos Søren Villadsen i Terpling navnlig Maren begravet her i kirkegården gammel 3
dage. Se videre iblandt de fødte.

1770 d. 11 nov. Blev Laurids Pedersens datter Susanne af Bolding gammel ½ time begravet.

1771 d. 6 feb. blev Hans Pedersens datter Sidsel Marie i Åstrup begravet gammel 11 dage.

1771 d. 10 feb. Blev almisselemmet den ældgamle Anne Pedersdatter Ogerspil begravet 
gammel næsten 81 år.

1771 d. 10 feb. Samme dag blev og Christen Christensen Sekjærs barn Hans begravet gammel
1 måned 1 uge 1 dag 6 timer.

1771 d. 17 mar. Blev den elendige og fattige Christen Ibsen af Terpling begravet gammel 22 
år.

1771 d. 7 apr. Blev Niels Nielsens moder gl. Sinne Christensdatter begravet gammel 78 år.

1771 d. 2 apr. circa medium noctem døde Niels Sørensen af Tvile og blev begravet den 10 
ejusdem i hans alders 62 år.

1771 d. 2 apr. Samme dag blev Peder Olufsens hustru af Åstrup Ellen Thomasdatter begravet 
i hendes alders 36 år.

1771 d. 21 apr. dom jubilate blev Peder Nielsens dødfødte 2de sønner begravet.

1771 d. 22 apr. døde Johanne Knudsdatter Koldbæk i Terpling gammel 86 år, blev begravet 
den 26 ejusdem die extraordinær.

1771 d. 30 maj døde Christen Andersens hustru Mette Hansdatter og blev begravet dom 1 a 
trin gammel 49 år.

1771 d. 7 aug. døde sognefogden Niels Nielsen i Åstrup og blev begravet den 14 ejusdem 
gammel 34 år.

1771 d. 24 nov. døde sl. sognefoged Niels Nielsens moder afg. Niels Jørgensens enke af 
Åstrup gammel 57 år 1 måned 2 uger.

1772 d. 19 jan. Blev Peder Hjulers søn Peder Christian begravet gammel 3 uger 2 dage.

1772 d. 19 feb. blev skoleholderen Christen Sekjærs hustru Anne Kirstine Albrectsdatter 
Seleg af Åstrup begravet gammel 35 år.

1772 d. 12 apr. blev Eske Andersens søster Anne Andersdatter af Gjettrup Peder Hansens 
enke af Føvling begravet gammel 79 år.
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1772 d. 12 apr. Samme dag blev almisselemmet den vanvittige Eske Jensen af Terpling 
begravet gammel 44 år.

1772 d. 1 maj døde i præstegården tjenestepigen Anne Christensdatter af Vestterp efter 7 
dages sygdom, blev begravet den 6 ejusdem i sit alders 28 år.

1772 d. 16 maj Døde Lars Nielsens datter Ingeborg i Terpling den 16 maj, blev begravet den 
24 ejusdem dom rogate.

1772 d. 2 jun. døde almisselemmet Inger Ogerspil af Katbøl og blev begravet feria 2 pent i 
hendes alders 79 år.

1772 d. 23 aug. Blev Christen Christensen Smeds dødfødte søn i Åstrup begravet.

1772 d. 21 sep. døde David Eskildsen af Åstrup, blev begravet dom 15 p trin i sin alders 57 
år.

1772 d. 22 sep. døde Thomas Villadsens hustru Karen Pedersdatter af Terpling og blev 
begravet i sin alders 30 år dom 15 p trinit.

1772 d. 21 okt. døde Christen Sørensen i Åstrup og blev begravet dom 21 p trin i hans alders 
79 år.

1772 d. 16 okt. døde Hans Hansens søn Hans og blev begravet i hans alders 23 år.

1772 d. 27 nov. døde Niels Nielsens søn Niels af Terpling og blev begravet dom 2 adventus 
gammel 6 måneder.

1772 d. 22 dec. blev Hans Hansens dødfødte barn født, begravet dom post nat christi.

1773 d. 14 jan. døde Lambert Jensens datter Inger Kirstine af Åstrup, begravet dom 2 p 
epiphan i hendes alders 8 år.

1773 d. 27 jan. døde Søren Villadsens datter Anne Cathrine i Terpling og blev begravet dom 4
p epiphan i sin alders 2 år.

1773 d. 19 maj døde Maren Iversdatter Iver Christensens datter af Skovbølling, begravet dom 
exaudi i sin alders 10 år, født i Oxlund Lindknud sogn.

1773 d. 23 jun. døde Christen Jørgensens hustru Kirsten Pedersdatter i Tvilho og blev 
begravet dom 3 post trin gammel 48 år, gift i sit 18 år.

1773 d. 29 jun. døde Christen Christensen Kolbæk i Terpling og blev begravet dom 4 post trin
gammel 60 år.

1773 d. 17 jul. døde Christen Jørgensen i Tvilho og blev begravet på den 3 søndag efter hans 
kones begravelse dom 6 post trin gammel 59 år.
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1773 d. 10 aug. døde den gamle medhjælper Grumme Jørgensen af Grene og blev begravet 10
søndag efter trinit gammel 72 år mindre 4 måneder 3 uger 2 dage.

1773 d. 18 aug. druknede under vesten Vejsig Michel Nielsen sammesteds boende, dog efter 
et lovligt tagen syn¨, at han skulle været gået ud der ved åbredden at skooret fed, og således 
blev befunden af våde at skulle være sket. Blev begravet her i kirkegården dom 11 p trin 
gammel 57 år og 5 måneder.

1773 d. 13 sep. døde Thomas Michelsens hustru af Vejsig og blev hun ved døden afgangen 
Mette Nielsdatter begravet dom 15 p trin, var 37 år 2 måneder og 3 dage gammel.

1773 d. 26 nov. døde Niels Andersen Bækkes datter af Tvile navnlig Mette og blev begravet 
dom 2 adventus gammel 8 måneder 1 uge 4 dage.

1773 d. 8 apr. Blev gl. Christen Hansen af Bolding som havde været medhjælper i en snes år, 
begravet i sin alders 71 år.

1773 d. 4 apr. Blev Michel Nielsens hustru Dorthe Marie Andersdatter af Vejsig, som var 
herredsskriver Mossins datter, født i Bolding og en datterdatter af velærværdige hr. Hans 
Holst sognepræst her til Åstrup og Starup menigheder, begravet i hendes alders 71 år.

1774 d. 1 jan. nytårsdag døde Niels Sørensen i Terpling og blev begravet dom 1 post epiphan 
den 9 jan. i sin alders 70 år.

1774 d. 25 jan. om morgenen døde Susanne Christensdatter efter 10de barnefødsel og blev 
ikke forløst, hun var sognefogdens Lars Pedersens hustru i Bolding og døde på sin fødselssted
i sin alders 37 år mindre 4 måneder og blev begravet dom septuagesima. Hun var både en 
christelig og duelig kone og derfor elsket af alle retsindige og er efter piinagtighed i 
øvrighedens herlighed.

1774 d. 2 feb. døde Kirsten Nielsdatter Christen Jensens hustru i Terpling gammel 46 år 1 
måned og blev begravet den 13 ejusdem som var fastelavnssøndag.

1774 d. 22 apr. Natten imellem den 21 og 22 apr. døde Niels Jørgensen og hustru /: til huse 
hos Christen Nielsen i Åstrup :/ på een nat, han 49 og hun 53 år gammel, begravet dom 
jubilate den 24 ejusdem.

1774 d. 5 jun. døde Hans Nielsen Christen Nielsens broder i Åstrup og blev begravet den 12 
dito som var 2 søndag efter trinit gammel 21 år 2 måneder 3 uger 6 dage.

1774 d. 30 jun. døde Christen Nielsens søster Karen Nielsdatter i Åstrup, begravet den 7 jul. i 
sit alders 30 år.

1774 d. 8 aug. døde Niels Olufsens hustru i Åstrup Anne Nielsdatter gammel 39 år 3 måneder 
og 3 uger, begravet den 10 aug.. Disse 3 sidst anførte vare søskende som døde næst efter 
hverandre.

1774 d. 7 aug. døde almisselemmet den elendige pige Sinne Ibsdatter af Terpling, som næsten
9 samfulde år var værkbrudden, gammel henimod 36 år, begravet dom 11 p trin.
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1774 d. 15 nov. druknede ved Tvile spang husmanden Christen Andersen af Terpling, da han 
ville gå hjem fra Sekjær og da det efter tagen syn af 29 ejusdem blev befunden at være sket af 
våde, blev han begravet her i kirkegården den 3 dec..

1775 d. 15 mar. Natten imellem den 14 og 15 mar. døde Thomas Villadsens barn Karen 
Malene i Terpling gammel 19 uger og blev begravet dom reminiscere.

1775 d. 29 maj døde Niels Jensen af Bolding hos gårdmand Hans Hansen i Tvile efter han en 
times tid tilforn var funden halvdød i Tvile Sønder Kjær hvor han var gået vild natten imellem
den 26 og 27 ejusdem på sin hjemrejse fra Holsted og havde således ligget en dag og 2 nætter 
men blev funden på den anden dag om eftermiddagen da han endnu levede, men havde mistet 
sit mæle og blev ført hjem til bemeldte mand i Tvile hvor han døde og blev begravet her på 
kirkegården dom judica festo annintiationis mariæ.

1775 d. 26 maj døde Hans Nielsen i Tvile gammel 24 år og 3 måneder, begravet dom exaudi.

1775 d. 6 dec. døde Anne Pedersdatter afgangne Niels Jensens enke i Bolding gammel 34 og 
½ år og blev begravet den 12 ejusdem mensis.

1776 d. 7 jan. Blev Søren Christensens hustru Maren Nielsdatter i Terpling begravet, som 
døde den 31 dec. forrige år 1775, gammel 58 år og 8 måneder.

1776 d. 11 jan. døde Søren Hansen i Bolding og blev begravet den 18 ejusdem gammel 27 år 
og 9 måneder.

1776 d. 30 jan. døde Christen Hjulers hustru Ingeborg Nielsdatter i Åstrup og blev begravet 
den 6 feb. gammel 64 år.

1776 d. 6 apr. døde Christen Nielsens hustru Anne Pedersdatter i Åstrup og blev begravet den 
12 ejusdem gammel 39 år og 11 måneder.

1776 d. 20 jun. døde bemeldte Christen Nielsens barn i Åstrup ved navn Niels, begravet dom 
3 p trin, gammel ? mindre 2 måneder.

1776 d. 14 nov. døde Christen Christensens barn Thøger Amelius af Bolding gammel 2 uger 3
dage og blev begravet den 17 ejusdem.

1776 d. 30 nov. døde Jørgen Mathiasen af Skovbølling og blev begravet dom 25 p trin 
gammel 56 år 9 måneder og var 3 gange gift.

1777 d. 9 jan. døde Iver Andersens barn Anne i Tvilho gammel 4 uger mindre 1 dag, begravet
dom 1 a epiphan.

1777 d. 13 jan. døde Niels Sørensen i Katbøl gammel 70 år og blev begravet den 21 ejusdem.

1777 d. 26 mar. døde Peder Jespersens hustru Mette Jensdatter af Tvile gammel 51 år 9 uger, 
begravet den 1 apr..

1777 d. 29 mar. døde den fattige mand Christen Christensen i sognehuset imellem Terpling og
Bolding kaldet Markskjeldal, begravet den 10 apr..
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1777 d. 14 apr. døde Niels Nielsens hustru Maren Pedersdatter i Terpling som blev begravet 
dom miseric dom gammel 42 år.

1777 d. 3 aug. døde Søren Nielsens søn Claus i Katbøl og blev begravet dom 11 p trin, 
gammel 11 år og 1 måned.

1777 d. 17 aug. blev Thomas Michelsens datter Mette begravet, gammel 3 uger, som var død 
hos moderen i sengen om natten imellem 14 og 15 aug. forhen, dog ved lovligt syn kunne dets
moder ej skjønnes at have forårsaget dets død.

1777 d. 16 sep. blev Peder Christensens barn af Åstrup navnlig Anne Begravet gammel 3 
uger.

1777 d. 26 okt. døde Mogens Jensens barn i Terpling navnlig Jens gammel 4 dage, blev 
begravet festo omnium sanctorum.

1777 d. 26 okt. Blev Niels Olufsens dødfødte søn begravet.

1777 d. 9 nov. Blev Lars Pedersens barn som var dødfødt begravet.

1777 d. 3 okt. døde Hans Hansens mindste barn Inger Marie i Tvile og blev begravet dom 19 
p trin gammel 16 uger.

1777 d. 16 dec. døde Christen Jensens datter Karen i Terpling gammel 7 år og 1 måned, 
begravet dom 4 adventus.

1778 d. 15 jan. døde Laurids Pedersens søn Christen Lauridsen i Bolding gammel 19 år og 3 
måneder, begravet den 22 ejusdem.

1778 d. 24 feb. døde Christen Christensens datter Ingeborg i Åstrup gammel 3 år og 8 
måneder, begravet dom qvinqvagesima den 1 mar..

1778 d. 24 feb. døde gårdmand Peder Jeppesen i Tvile gammel 53 år, begravet den 4 mar..

1778 d. 2 mar. døde Jens Jacobsen i Tvilho i sin alders 64 år, begravet dom invocavit.

1778 d. 2 mar. Samme dag døde Peder Katbøls datter Karen gammel 12 år 5 måneder, 
begravet dom invocavit.

1778 d. 1 mar. Dagen tilforn den 1 mar. Morten Pedersens datter Karen i Åstrup gammel 1 år 
9 måneder,

1778 d. 6 mar. døde Christen Smeds barn Anders i Tvile, begravet den 11 gammel 3 år.

1778 d. 9 mar. døde gårdmand Søren Villadsen af Terpling, begravet den 18 ejusdem gammel
43 år.

1778 d. 10 mar. døde Søren Christensens datter Johanne Margrethe i Tvile ½ år gammel, 
begravet den 18 mar..
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1778 d. 25 mar. Og den 25 ejusdem hans søn Rasmus 2 år og 9 måneder gammel, begravet 
den 30 ejusdem, begge døde af børnekopperne.

1778 d. 28 maj døde Morten Nielsens datter Lene i Terpling, blev begravet den 31 ejusdem 
som var 6 søndag efter påske, gammel 4 år og 4 dage.

1778 d. 4 jun. døde Jørgen Nielsens datter Maren i Terpling gammel 8 år og 6 måneder 1 dag,
blev begravet anden hellige pinsedag.

1778 d. 6 jun. Og 2 dage efter den 6 jun. hans søn Peder gammel 2 år 2 måneder 3 uger, som 
begge døde af de smertelige børnekopper, blev begravet anden hellige pinsedag.

1778 d. 2 aug. Natten imellem 1 og 2 aug. døde gl. Peder Nielsen i Skovbølling og blev 
begravet torsdagen den 6 aug. gammel 59 år.

1778 d. 6 dec. Blev sal. Søren Villadsens datter Lene Cathrine begravet.

1778 d. 2 dec. blev Thomas Michelsens dødfødte datter af Vejsig begravet.

1779 d. 15 aug. Blev Thomas Villadsens søn Søren gammel 3 måneder begravet.

1779 d. 21 nov. om morgenen klokken 1 døde sognepræsten for Åstrup og Vester Starup 
menigheder hr. Niels Holgersen Olivarius gammel 68 år og 11 dage og sognepræst for 
bemeldte menigheder i 26 år, han blev begravet den 29 ejusdem som var mandagen efter 1 
søndag i advent.

1779 d. 30 nov. døde husmanden Søren Nielsen i Tvile gammel 57 år og 10 måneder, 
begravet dom 2 adventus.

1780 d. 10 jan. døde Frands Ibsen i Terpling skoleholder, gammel 27 år og 7 måneder, blev 
begravet den 17 ejusdem.

1780 d. 27 jan. døde Eske Andersen i Gjettrup, gammel 79m mindre 5 uger, blev begravet den
3 feb.

1780 d. 9 maj døde Vibeke Christensdatter afg. Peder Nielsens enke i Skovbølling gammel 56
år og 5 måneder og blev begravet den 15 maj derpå.

1780 d. 16 maj døde Niels Pedersens datter Gundel i Katbøl og blev begravet 21 ejusdem som
var trinit fest, gammel 1 år 12 dage.

1780 d. 25 jun. som var dom 5 p trin blev Anne Jensdatters uægte pigebarn begravet som den 
22 forhen var dødfødt.

1780 d. 18 jul. døde Niels Nielsens datter Vibeke Marie af Tvilho og blev begravet den 23 
ejusdem som var dom 9 p trinit, gammel 19 dage.

1780 d. 22 sep. døde Peder Lauridsens kone i Åstrup Anne Ebbesdatter og blev begravet den 
27 ejusdem gammel 75 år og nogle uger.
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1780 d. 4 nov. døde Maren Iversdatter afg. Anders Andersens enke i Gjettrup og blev 
begravet den 9 ejusdem gammel 75 år.

1781 d. 25 apr. døde gårdmand Anders Andersen i Gjettrup og blev begravet den 1 maj, 
gammel noget nær ved 51 år.

1781 d. 8 jun. døde den fattige Peder Hansen af Terpling, gammel 59½ år og blev begravet 
den 13 ejusdem.

1781 d. 18 jun. døde den fattige Maren Nielsdatter af Åstrup gammel 66 år og blev begravet 
den 24 ejusdem som var dom 2 p trin.

1781 d. 8 jul. døde Peder Sørensen af Tvile og blev begravet den 11 ejusdem, en dreng 
gammel 16 år.

1781 d. 27 aug. døde Anne Iversdatter af Tvile og blev begravet den 2 sep. som var 12 søndag
efter trin gammel 60 år.

1781 d. 15 sep. døde Christen Iversens liden datter Lene af Skovbølling og blev begravet dom
14 p trin gammel 14 dage.

1781 d. 15 sep. døde Jens Pedersens nyfødte barn Peder af Tvile efter at det ungefær havde 
levet 2 timer og blev begravet dom 14 p trinit.

1781 d. 11 dec. døde Lambert Jensens datter Lene af Åstrup og blev begravet dom 3 adventus 
gammel hen imod 14 år.

1781 d. 27 dec. døde jomfru Catherina Marie Lange i Åstrup præstegård og blev begravet den
4 jan. derpå 1782, efter at hun her i verden havde oplevet en alder af 31 år og 3 måneder.

1782 d. 2 jan. døde Peder Munches liden søn Søren i Terpling og blev begravet den 9 ejusdem
gammel 7 måneder.

1782 d. 15 jan. døde Peder Lauridsen Møller i Åstrup og blev begravet den 22 ejusdem, hans 
alder her i verden var 49 år.

1782 d. 31 jan. døde Christen Hansens enke i Bolding Susanne Jeppesdatter og blev begravet 
den 7 feb. derpå, gammel 70 år 7 måneder.

1782 d. 19 feb. døde enken Karen Nielsdatter af Katbøl og blev begravet den 24 ejusdem som 
var dom reminiscere, gammel 76½ år.

1782 d. 26 mar. døde enken Kirsten Larsdatter af Terpling og blev begravet 2 påskedag derpå,
hun var noget over 80 år gammel.

1782 d. 27 mar. døde Jørgen Nielsens lille søn Peder af Terpling og blev begravet 2 påskedag 
derpå, gammel 4 måneder 19 dage.
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1782 d. 10 apr. døde Christen Larsens søn Christen af Tvile og blev begravet dom 
miscericordia domini, gammel 28 år og næsten 3 måneder.

1782 d. 11 maj døde Niels Christensens lidet barn Christen af Terpling og blev begravet den 
14 ejusdem, gammel næsten 9 dage.

1782 d. 15 jun. døde Niels Nielsens datter Kirsten af Terpling og blev begravet den 19 
ejusdem gammel 23 år og næsten 8 måneder.

1782 d. 7 jul. som var dom 6 p trinit belv Iver Eskesens datter begravet, som dagen forhen var
dødfødt.

1782 d. 3 dec. døde den fattige Kirsten Nielsdatter af Åstrup, og blev begravet søndagen 
derpå som var dom 2 advent, gammel 74½ år.

1783 d. 29 jan. døde den fattige Kirsten Andersdatter af Terpling og blev begravet søndagen 
derpå dom 4 p epiphan, gammel 85 år 3 måneder.

1783 d. 2 feb. blev og Christen Iversens i Skovbølling den 27 jan. forhen dødfødte pigebarn 
begravet.

1783 d. 26 jun. døde Peder Nielsen, Christen Nielsens stedsøn i Åstrup og blev begravet 
søndagen derpå som var dom 2 p trinit gammel 16 år og 8 måneder.

1783 d. 31 jul. døde Christen Nielsen Hjuler i Åstrup og blev begravet søndagen derpå som 
var dom 7 p trinit, gammel 69 år 3 måneder.

1783 d. 30 aug. døde Peder Pedersens kone af Terpling Anne Christensdatter og blev begravet
den 4 sep. derpå, gammel 42 år 9 måneder.

1783 d. 4 sep. døde enken Kirsten Hansdatter af Tvile og blev begravet næste søndag derpå 
som var dom 12 p trinit, gammel 73 år.

1783 d. 15 nov. døde enken Anne Nielsdatter af Terpling og blev begravet den 21 ejusdem 
derpå, gammel 73 år.

1783 d. 25 nov. døde enken Karen Lauridsdatter i Gjettrup og blev begravet den 1 dec. derpå, 
gammel 79 år.

1784 d. 14 maj døde Iver Andersens liden datter Anne i Tvilho og blev begravet christi 
himmelfartsdag derefter, gammel 12 uger.

1784 d. 23 nov. døde Niels Pedersens liden datter af Katbøl Gunner, og blev begravet næste 
dom 1 advent, gammel 10 måneder og nogle dage.

1785 d. 17 apr. som var dom jubilate blev Niels Christensens den 12 ejusdem forhen dødfødte
pigebarn af Tvile begravet.

1785 d. 12 jun. som var dom 3 p trinit blev Iver Eskesens dødfødte drengebarn begravet.
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1785 d. 14 jul. døde Søren Christensens liden søn Peder af Tvile og blev begravet næste dom 
8 p trinit, gammel 13 dage.

1785 d. 22 aug. døde Jens Pedersens liden datter Maren af Tvile og blev begravet den 25 
ejusdem, gammel 15 dage.

1785 d. 21 sep. døde gårdmand Hans Hansen af Tvile og blev begravet den 27 ejusdem, han 
var 65 år gammel og nogle dage.

1786 d. 11 jan. døde Christen Jensens liden datter Anne Kirstine af Tvile og blev begravet 
næste søndag den 15 ejusdem, gammel 12 dage.

1786 d. 15 jan. døde Søren Christensens søn Christen af Tvile gammel 5 måneder og 13 dage 
og blev begravet.

1786 d. 11 feb. døde Jes Nielsens liden datter Vibeke Johanne af Skovbølling og blev 
begravet næste dom sexagesima, gammel 3 år 7 måneder.

1786 d. 26 feb. døde skomageren Johannes Cortauer af Åstrup, som i nogle år havde haft et 
rørelse, og blev begravet den 28 ejusdem, gammel 61 år og 11 måneder.

1786 d. 29 apr. døde Bodil Hansdatter aftægtsenke i Tvilho gammel 64 år og blev begravet 
den 6 maj.

1786 d. 27 jun. døde Iver Eskildsens datter i Gjettrup 12 timer efter fødselen, det blev 
hjemmedøbt af jordemoderen og kaldet Margrethe og blev søndagen derpå dom 3 p trin 
begravet.

1786 d. 3 okt. døde Jes Nielsens søn Niels af Skovbølling og blev begravet den 17 søndag 
efter trinitatis 6 måneder gammel.

1786 d. 28 dec. døde Margrethe Christensdatter i ugift stand i Terpling, blev begravet den 1 
søndag efter hellig 3 kongers dag 1787, 66 år gammel.

1787 d. 21 jan. døde Anders Andersens enkes søn Anders Andersen i Gjettrup og blev 
begravet den 30 ejusdem, 20 år 3 måneder og 12 dage gammel.

1787 d. 15 mar. døde Ellen Marie Christensdatter af Tvile og blev begravet den 21 ejusdem, 
17 år og 9 måneder gammel.

1787 d. 17 apr. døde Jes Nielsens datter Vibeke Johanne af Skovbølling og blev begravet den 
3 dom trinit, 2 uger gammel.

1787 d. 17 sep. døde aftægtsmand Peder Lauridsen af Åstrup og blev begravet den 26 
ejusdem 79 år gammel.

1787 d. 1 okt. døde den fattige skomagerenke Inger Jonasdatter af Åstrup og blev begravet 
den 4 ejusdem, 64 år gammel.
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1787 d. 23 nov. døde Christen Rasmussens datter af Glejbjerg Kirsten og blev begravet dom 1
advent, 1 år og 7 måneder gammel.

1788 d. 4 jan. døde Stephan Smeds kone Mette Nielsdatter af Åstrup og blev begravet den 10 
ejusdem, hendes alder var her i verden 77 år 10 måneder.

1788 d. 10 mar. døde aftægtskonen Kirsten Nielsdatter i Grene og blev begravet den 21 
ejusdem, 82 år og 7 uger gammel.

1788 d. 6 jun. døde aftægtsmanden Christen Nielsens kone Johanne Pedersdatter i Terpling og
blev begravet den 11 ejusdem, 72 år og 4 måneder gammel.

1788 d. 4 aug. døde Niels Christensens mindste datter Mette Nielsdatter i Terpling og blev 
begravet dom 12 p trinit, 14 uger og 4 dage gammel.

1788 d. 9 sep. døde Christen Iversens nyfødte søn Hans nogle timer efter fødselen og blev 
tillige med moderen begravet den 17 ejusdem.

1788 d. 14 sep. døde Christen Iversens kone Else Hansdatter af Skovbølling og blev begravet 
den 17 ejusdem, 28 år og 4 uger gammel.

1788 d. 15 sep. døde Jes Nielsens datter Kirstine af Skovbølling og blev begravet dom 18 p 
trin, 6 uger gammel.

1789 d. 10 feb. døde Iver Eskesens mindste søn Christen i Gjettrup og blev begravet søndagen
sexagesima, 11 uger 2 dage gammel.

1789 d. 14 apr. døde Søren Møllers hustru Karen Christensdatter i Åstrup og blev begravet 
den 21 ejusdem 69 år gammel.

1789 d. 8 maj døde den fattige Dorthe Davidsdatter Maren i Åstrup og blev søndagen derpå 
den 10 ejusdem begravet, 48 år gammel.

1790 d. 31 jan. døde Christen Iversens lille datter Else i Skovbølling og blev begravet dom 
sexagesima 2 måneder 9 dage gammel.

1790 d. 2 feb. døde Jes Nielsens lille søn Niels i Skovbølling og blev begravet dom 
sexagesima 5 dage gammel.

1790 d. 19 maj døde Christen Vestergårds kone Karen Christensdatter i Terpling og blev 
begravet fest ascens christi, 52 år gammel.

1790 d. 10 maj døde Iver Eskesens nyfødte søn Christen 4 timer gammel, og blev begravet 
fest ascens christi.

1791 d. 2 jan. blev Niels Jepsens dødfødte drengebarn begravet.

1791 d. 4 mar. døde Christen Rasmussens søn Rasmus i Glejbjerg og blev begravet 1 søndag i
fasten, 2 år og 6 måneder gammel.
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1791 d. 15 maj døde Sinnet Nielsdatters uægte barn Anne Marie i Terpling og blev begravet 
den 22 ejusdem, gammel 1 år og 11 måneder mindre 1 dag.

1791 d. 8 jun. døde Peder Pedersens mindste datter Mette Margrethe i Terpling og belv 
begravet festo 2 pentacost, ½ år gammel.

1791 d. 9 jun. døde Peder Jacobsens lille datter Anne i Skovbølling og blev begravet festo 2 
pentecostes, 2 uger og 5 dage gammel.

1791 d. 6 jul. døde Niels Christensens hustru Kirsten Marie Pedersdatter i Terpling og blev 
begravet dom 3 p trinit, gammel 39 år og 10 måneder, efter af hun nogen tid havde været uden
sinds fulde samling.

1791 d. 1 aug. døde Jens Schanks lille datter Maren Kirstine i Åstrup degnebolig og blev 
begravet dom 7 p trin, 3 uger gammel.

vidi die visitat 19 aug. 1791. Mideelboe.

1791 d. 10 sep. døde aftægtsmanden Christen Lassen i Tvile og blev begravet dom 13 p trin, 
gammel 69 år og 6 måneder.

1791 d. 11 okt. døde Niels Christian Christensens lille søn Christen i Glejbjerg og blev 
begravet dom 17 p trin, 8 dage gammel.

1792 d. 2 apr. døde den fattige og almisselemmet Lambert Jensen i Åstrup og blev begravet 
den 6 ejusdem, gammel 71 år 10 måneder og 3 uger.

1792 d. 15 jul. døde Christen Hjulers enke Anne Andersdatter i Åstrup og blev begravet dom 
7 post trin, 65 år gammel.

1792 d. 22 aug. døde enkemanden Iver Christensen i Skovbølling efter at han havde været 
blind i 14 år og 14 dage og blev begravet dom 12 p trin, 66 år gammel.

1792 d. 18 sep. døde Søren Christensens hustru Kirsten Pedersdatter i Tvile og blev begravet 
dom 16 post trin, 41 år gammel.

vidi visitato den 10 okt. 1792 Sidelmann.

1792 d. 27 okt. døde almisselemmet den elendige Mette Ebbes i Terpling og blev begravet 
festo omnium sanctorum, næsten 50 år gammel.

1792 d. 28 okt. døde gårdmand Thomas Michelsen i Vejsig efter få dages sygdom og blev 
begravet festo omnium sanctorum, gammel 55 år 4 måneder og 8 dage.

1792 d. 11 nov. døde Ebbe Pedersens datter Ellen Kirstine i Åstrup og blev begravet dom 24 
p trin, gammel 21 år og 9 måneder mindre 10 dage.

1792 d. 25 nov. døde Ebbe Pedersens hustru Ellen Pedersdatter i Åstrup og blev begravet dom
1 adventus i hendes alders 45 år.
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1792 d. 25 nov. døde ungkarlen Peder Hansen i Åstrup og blev begravet dom 1 adventus 24 år
og 1 måned gammel.

1792 d. 15 dec. døde aftægtsmanden Niels Jensen i Tvile og blev begravet dom 4 adventus 
gammel 69 år.

1793 d. 1 jan. døde Ebbe Pedersens datter Anne i Åstrup og blev begravet næste søndag derpå
den 6 ejusdem 25 år gammel mindre 1 måned og 11 dage.

1793 d. 10 feb. døde Ole Andersen Beks datter i Tvile navnlig Anne og blev begravet dom 
invocavit, gammel 6 år og 3 måneder.

1793 d. 10 mar. døde gårdmand Iver Eskesen i Gjettrup og blev begravet den 17 ejusdem som
var 5 søndag i fasten, gammel 48 år 4 måneder og 9 dage.

1793 d. 8 apr. døde Jens Lassens lille datter Ingeborg 1 time gammel og blev begravet 2 
søndag efter påske.

1793 d. 19 apr. døde qvinden Maren Nielsdatters uægte pigebarn Mette i Vejsig og blev 
begravet 3 søndag efter påske næsten et døgn gammel.

1793 d. 22 apr. døde Ebbe Pedersens søn Peder Ebbesen i ÅStrup og blev begravet 4 søndag 
efter påske næsten 13 år gammel.

1793 d. 2 maj døde Niels Andersens kone Bodil Jørgensdatter i Vejsig i hendes alders 62 år 
mindre 3 måneder og blev begravet christi himmelfartsdag.

1793 d. 13 maj døde Peder Hjulers hustru Maren Pedersdatter i Åstrup i hendes alders 59 år 
og 3 dage og blev begravet 2 pinsedag.

1793 d. 28 maj døde Laurids Pedersens kone Else Olufsdatter i Bolding og blev begravet dom
1 p trinitate gammel 54 år mindre 3 måneder.

vidi visitation i Åstrup den 21 okt. 1793. E.A. Jacobsen.

1793 d. 6 nov. døde skomager Søren Johansens mindste barn Anne Margrethe og blev 
begravet dom 24 p trin 2 år mindre 1 måned gammel.

1793 d. 16 dec. døde Jens Pedersens kone Bodil Iversdatter i Tvile og blev begravet dom 4 
adventus 38 år gammel.

1794 d. 7 jan. døde gårdmand Jens Ibsen i Bolding og blev begravet dom 1 p epiphan gammel
47 år og 4 måneder.

1794 d. 19 feb. døde enkemanden Christen Nielsen i Terpling og blev begravet dom 
sexagesima gammel 79 år.

1794 d. 6 mar. døde Søren Christensens lille søn Hans af børnekopperne og blev begravet 12 
ejusdem, han var ½ år gammel på 2 uger nær.
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1794 d. 24 okt. døde Niels Jepsens lille søn Jeppe i Katbøl og blev begravet dom 17 a trinitate
gammel 8 år på 2 uger nær.

vidi visitato den 30 okt. 1794. Sidelmann.

1794 d. 11 nov. døde enkekonen Mette Haltrups i Terpling og blev begravet dom 22 post trin 
gammel 59 år.

1795 d. 18 jan. døde Christen Christensens hustru i Bolding Ellen Pedersdatter 3 uger efter 
hendes barselsseng og blev begravet dom 3 post epiphan gammel 42 år mindre 15 dage.

1795 d. 12 apr. blev Jens Pedersens dødfødte pigebarn begravet fra Tvile.

1795 d. 3 maj døde Anders Nielsens lille søn Niels i Terpling og blev begravet dom rogate 
den 10 maj, han blev kuns 7 uger og 4 dage gammel.

1795 d. 24 maj døde enkekonen Anne Kolbæks i Terpling og blev begravet den 31 ejusdem, 
hun var 72 år og 5 måneder gammel.

1795 d. 26 aug. døde Niels Pedersens hustru Maren Lauridsdatter i Skovbølling og blev 
begravet dom 13 post trinit, 63 år gammel.

1796 d. 2 feb. døde gårdmand Peder Lauridsen i Tvile og blev begravet fastelavnssøndag, han
var 34 år og 6 måneder gammel.

1796 d. 17 maj døde Christen Jensens kone Karen Iversdatter i Skovbølling og blev begravet 
festo trinitatis, gammel 43 år og 2 måneder.

vidi visitato den 9 nov. 1796. Sidelmann.

1796 d. 15 dec. døde aftægtsmanden Søren Christensen af Terpling og blev begravet dom 4 
adventus, han var næsten 72 år gammel.

1797 d. 31 jan. døde gårdmand Niels Olesen i Åstrup og blev begravet den 5 feb, han var 
gammel 68 år mindre 2 måneder.

1797 d. 3 jun. døde gårdmanden Anders Andersen i Grene og blev begravet festo trinit 
gammel 73 år.

1797 d. 3 sep. døde aftægtsmanden Lars Nielsens hustru Maren Jensdatter i Terpling og blev 
begravet dom 13 p trin 67 år og 8 måneder gammel.

1797 d. 10 okt. døde min elskelige kære kones søster madamme Margrethe Bierche her i 
Åstrup præstegård efter en langvarig og smertefuld gigtsygdom i hendes alders 58 år 11 
måneder og 6 dage, hun blev begravet den 17 ejusdem.

1797 d. 20 okt. døde pensionisten Hans Christensen i Terpling, han blev i året 1792 rørt i den 
venstre side fra top til tå og blev målløs, han nød til sin underholdning en hel portion eller 28 
skilling ugentlig af hospitalet i Ribe i næsten 3 år, han blev begravet den 27 ejusdem gammel 
46 år mindre 16 dage.
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1797 d. 21 okt. mod aftenen døde Jens Larsens kone Karen Svenningsdatter i Terpling og blev
begravet den 26 ejusdem gammel 32 år mindre 3 dage.

1797 d. 21 okt. i aftningen døde den gamle aftægtsmand Christen Vestergård i Terpling og 
blev begravet den 26 ejusdem, hans alder vides ikke, men han var nok gammel henimod 75 år.

vidi den 16 nov. 1797 på visitats. Jacobsen.

1797 d. 26 dec. døde gårdmanden Jørgen Nielsen i Terpling og blev begravet den 31 ejusdem 
gammel 57 år og 8 måneder mindre 8 dage.

1798 d. 15 feb. døde aftægtsmanden Niels Nielsens hustru Anne Sørensdatter i Terpling og 
blev begravet fastelavns søndag, hun var 81 år gammel.

1798 d. 11 og 12 apr. om natten døde afgangne Jørgen Nielsens søn Peder i Terpling og blev 
begravet den 14 ejusdem gammel 14½ år.

1798 d. 15 maj døde almisselemmet den gamle og skrøbelige Mette Sørensdatter i Boldinghus
og blev begravet den 20 ejusdem gammel 88 år.

vidi visitati den 24 sep. 1798. Seidelmann.

1799 d. 26 jan. døde konen Kirsten Rytters i Terpling og blev begravet den 30 ejusdem gamel 
55 år og 14 uger.

1799 d. 20 feb. blev Christen Jensens dødfødte pigebarn i Skovbølling begravet.

1799 d. 15 feb. døde almisselemmet den gamle og skrøbelige Dorthe Davids i Åstrup 84 år 
gammel og blev begravet den 20 ejusdem.

1799 d. 25 jun. døde i Tvile i Åstrup sogn qvinden Inger Marie Nielsdatters uægte søn navnlig
Niels Nielsen Pedersen 9 uger gammel, efter moderens beretning har hun født dette 
drengebarn i Sækbæk i Thorstrup sogn hvor det skal være døbt af jordemoderen den samme 
dag det blev født den 20 apr., den 30 jun. blev han begravet.

1799 d. 2 aug. døde Jens Larsens kone Marie Ebbesdatter i Terpling 11 uger efter hendes 
barselsseng, hun blev begravet den 8 ejusdem gammel 22 år og 11 uger.

1799 d. 23 aug. døde Anders Nielsens lille datter Bodil i Terpling og blev begravet den 29 
ejusdem gammel 18 uger og 3 dage.

1799 d. 28 sep. døde Jens Larsens lille søn Lars gammel 10 uger og 2 dage og blev begravet 
den 6 okt. dom 20 p trin.

vidi den 16 nov. 1799 på visitats. Jacobsen.

1799 d. 31 dec. døde Rasmus Nielsens hustru Karen Sørensdatter i Glejbjerg og blev begravet
søndagen efter nytår 1800, gammel 86 år og 9 måneder.
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1800 d. 31 jan. døde Niels Nielsens søn Niels i Tvilho og blev begravet den 9 feb, han blev 
gammel 3 måneder og 3 uger mindre 2 dage.

1800 d. 9 apr. døde Christen Kuskes kone Birthe Jensdatter i Bolding og blev begravet 2 
påskedag gammel 55 år og 2 måneder.

1800 d. 10 okt. døde Laurids Andersens lille datter Johanne i Gjettrup og blev begravet dom 
19 p trin 5½ år gammel.

vidi visitati den 21 sep. 1800. Sidelmann.

1801 d. 19 jan. døde gårdmand Peder Nielsen i Grene og blev begravet dom 3 post epiphan 
gammel 62½ år.

1801 d. 19 jan. døde aftægtskonen Christen Lassens enke Kirsten Skrædders i Tvile og blev 
begravet dom 3 p epiphan gammel 73 år.

1801 d. 29 mar. døde almisselemmet den svage og skrøbelige kone Abelone Hansdatter i 
Vejsig og blev begravet skærtorsdag, hun var ved 64 år gammel.

1801 d. 27 maj døde Niels Christensens søn Christen i Terpling og blev begravet dom 
trinitatis 31 maj, gammel 5 år 6 uger.

1801 d. 4 sep. døde gårdmand Christen Christensen Kolbæk i Terpling og blev begravet dom 
15 post trinit gammel 51 år og 10 uger.

vidi den 25 nov. 1801 på visitatsen. Jabobsen.

1802 d. 16 jan. døde aftægtsmanden Lars Nielsens hustru Maren Hansdatter i Terpling og 
blev begravet dom 3 post epiphan, hun blev 62 år og 4 uger gammel.

1802 d. 1 apr. døde gårdbeboeren Jens Pedersen i Tvile og blev begravet den 7 ejusdem 
gammel 45½ år.

1802 d. 17 okt. døde Søren Nielsens hustru i Katbøl Anne Clausdatter og blev begravet dom 
19 post trinitatis gammel 77 år.

1803 d. 7 feb. døde ungkarl Søren Knudsen i Bolding, hvor han i sin svaghed sidst opholdt 
sig, ellers fra Jedsted, blev begravet søndag sexagesima og blev 53 år gammel, mindre 2 
måneder.

1803 d. 2 mar. døde Christen Christensens mindste søn Christen i Bolding og blev begravet 
den 9 ejusdem gammel 2 år mindre 1 måned.

1803 d. 15 maj døde Laust Andersens søn Christen i Gjettrup og blev begravet den 19 
ejusdem gammel 3 år mindre 2 måneder.

1803 d. 3 jun. døde Søren Nielsens kone i Tvile Ellen Marie Hansdatter og blev begravet den 
9 ejusdem i hendes alders 46 år.
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1803 d. 11 sep. blev Christen Rasmussens dødfødte pigebarn i Glejbjerg begravet.

1803 d. 4 okt. døde aftægtsmanden Christen Jessens hustru Ellen Carstensdatter i Terpling og 
blev begravet dom 18 post trin gammel 81 år.

1804 d. 13 apr. døde aftægtsmanden Christen Jessen i Terpling og blev begravet dom jubilate 
gammel 81 år.

1804 d. 5 jun. døde Christen Nielsens hustru i Glejbjerg Kirsten Christensdatter gammel 88 år
og blev begravet dom 2 post trin, hun havde være blind i 8 år.

1804 d. 5 jun. døde Stephan Christensen Smed i Åstrup gemmel 84 år og blev begravet dom 2
post trin.

1804 d. 30 jul. døde Christen Hansens hustru i Terpling Anne Margrethe Christensdatter i 
barnsnød uden at blive forløst og blev begravet den 3 aug. derefter i hendes alders 23½ år.

1804 d. 17 aug. døde Rasmus Christensens lille datter Anne Marie i Åstrup og blev begravet 
dom 12 post trin gammel 5 uger.

1804 d. 31 aug. døde aftægtsmanden Christen Nielsen i Glejbjerg og blev begravet den 5 sep. 
gammel 76 år.

1805 d. 27 feb. døde aftægtsmanden Morten Nielsen i Terpling og blev begravet den 6 mar. 
gammel 74 år.

1805 d. 25 apr. døde ungkarl Peder Munch Nielsen her i Åstrup og blev begravet den 1 maj 
gammel 29 år 2 måneder og 3 uger.

1805 d. 25 aug. døde Christen Hansens hustru i Terpling Mette Marie Nielsdatter 8 dage efter 
hendes barselsseng og blev begravet den 29 ejusdem gammel 30 år og 6 dage.

1805 d. 22 dec. blev manden indsidder Jens Mortensen i Åstrup fundet druknet i vasegrøften 
sønden broen i den østre side imellem Åstrup og Agerbæk. Efter den synsforretning som blev 
taget over ham, haver amtmanden resolveret at hans afsjælede legeme måtte begraves i 
kirkegården med sædvanlige ceremonier, dateret Ribe den 28 dec. 1805. Han blev så 
sædvanlig begravet den 30 dec., han var 45 år gammel mindre 1 måned.

1806 d. 18 feb. døde sr. Lars Poulsen sognedegn til Åstrup og Starup menigheder og 
hovedskoleholder i Åstrup i hans alders 57 år og blev begravet dom invocavit den 23 
ejusdem.

1806 d. 29 apr. døde Peder Pedersens hustru Anne Hansdatter i Terpling og blev begravet den
4 maj gammel 50 år.

1806 d. 18 maj døde aftægtsmand Morten Christensen i Åstrup gammel 86 år og 9 måneder 
og blev begravet den 23 ejusdem.

1806 d. 26 maj døde almisselemmet enken Marie Hansdatter i Boldinghus og blev begravet 
den 30 ejusdem, hun blev noget over 80 år gammel.
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1806 d. 7 jul. døde aftægtskonen Niels Jensens enke lille Dorthe i Tvile og blev begravet dom 
6 p trin 77 år gammel.

1806 d. 2 okt. blev et pigebarn tilhørende Søren Mortensens enke Mette Margrethe 
Pedersdatter fundet druknet i en dam ved Grene, barnets navn er Mette Marie 2½ år gammel, 
blev jordet den 7 okt..

1807 d. 17 jan. døde den ældgamle aftægtsmand Søren Pedersen Møller i Åstrup, gammel 94 
år og 8 måneder og 2 uger og 3 dage, og blev begravet dom septuagesima.

1807 d. 22 jan. døde Morten Christensens enke Maren Jensdatter i Åstrup og blev begravet 
den 29 ejusdem gammel 70 år 8 måneder 2 uger mindre 3 dage.

1807 d. 7 mar. døde Anders Andersens enke Anne Lauridsdatter i Gjettrup og blev begravet 
festo annutiationis mariæ gammel 78 år og 14 dage.

1807 d. 16 apr. døde Christen Jensens kone Maren Andersdatter i Skovbølling og blev 
begravet den 24 ejusdem den almindelige bededag gammel 32 år 8 måneder og 14 dage.

1807 d. 18 jul. døde pigen Karen Ebbesdatter i Åstrup efter en langvarig og smertefuld 
nervesygdom i hendes alders 23 år 2 måneder og 4 dage og blev begravet dom 9 p trin.

1807 d. 25 aug. døde Christen Rasmussens datter Kirsten i Glejbjerg og blev begravet dom 14
post trin i hendes alders 15 år 9 måneder og 4 dage, hun blev rørt i hendes venstre side for 1/4 
år siden.

1807 d. 9 sep. døde aftægtsmanden Peder Christensen Hjuler i Åstrup og blev begravet dom 
16 post trin gammel 68 år og 9 måneder og 2 uger.

1807 d. 25 sep. døde den gamle ungkarl Jens Pedersen i Vejsig og blev begravet den 1 okt. 
gammel 80 år og 4 dage.

1807 d. 2 nov. om morgenen blev den gamle aftægtsmand Rasmus Nielsen funden død i 
Glejbjerg klynemose, hanvar fra Glejbjerg og ville om aftenen tilforn gå hjem fra Åstrup men 
blev i et hårdt vejr vild af vejen, han var ellers en god gammel mand på 84 år og blev begravet
dom 24 p trin.

1807 d. 23 dec. døde det uægte drengebarn Anders Pedersen qvinden Anne Marie Ottesdatter 
havde født i Terpling og blev begravet søndagen efter jul 8 dage gammel.

1808 d. 14 apr. døde Peder Lauridsens enke Kirsten Nielsdatter i Tvile og blev begravet dom 
qvasimodo geniti, hun var 67 år 7 uger gammel.

1808 d. 9 maj døde gårdmand Christen Iversen i Skovbølling og blev begravet 4 søndag efter 
påske den 15 ejusdem gammel 60 år og 7 uger.

1808 d. 18 maj døde Niels Christian Christensens søn Thomas i Glejbjerg og blev begravet 
den 22 ejusdem gammel 1 år 9 måneder og 2 dage.
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1808 d. 8 jun. døde gårdmand Niels Christensen i Terpling og blev begravet trinitatis søndag 
gammel 55 år 3 måneder og 3 uger.

1809 d. 9 apr. døde Lars Nielsens hustru Mette Jensdatter i Terpling og blev begravet 2 
søndag efter påske, hun var gammel 68 år og 4 måneder.

1809 d. 6 maj døde den gamle Niels Nielsen i Tvilho og blev begravet christi himmelfartsdag 
gammel 78 år mindre 2 uger.

1809 d. 14 maj døde gårdmand Niels Nielsen i Tvilho og blev begravet 2 pinsedag gammel 54
år mindre 3 uger.

1809 d. 22 maj døde gårdmand Hans Nielsen i Åstrup og blev begravet festo trinitatis, han 
blev forbrændt i en hedebrand og døde 5 dag derefter gammel 42 år og 4 måneder.

1809 d. 10 aug. døde Christen Pedersen Møllers hustru Mette Nielsdatter i Åstrup og blev 
begravet dom 11 post trin gammel 72 år.

1809 d. 30 aug. døde Christen Christensens hustru Maren Rasmusdatter i Åstrup og blev 
begravet dom 14 post trin gammel 68 år 5 måneder og 6 dage.

1810 d. 30 mar. døde aftægtsmand Ebbe Pedersen i Åstrup og blev begravet festo 
annuntiationis mariæ gammel 74 år mindre 4 måneder.

1810 d. 11 apr. døde Jørgen Lauridsens søn navnlig Jens i Bolding og blev begravet 
palmesøndag den 15 ejusdem 3 år og 4 måneder gammel.

1810 d. 15 apr. døde aftægtsmand Niels Pedersen i Skovbølling, blev begravet skærtorsdag 
56½ år gammel.

1810 d. 26 nov. døde Vibeke Kirstine Nielsdatters uægte drengebarn i Tvilho og blev 
begravet dom 1 adventus gammel 9 uger.

1811 d. 2 jan. døde Johanne Margrethe Sørensdatters uægte pigebarn Kirsten Marie i Tvile og
blev begravet søndagen efter nytår 6 uger gammel.

1811 d. 20 apr. døde Jens Mogensens lille datter Anne i Terpling og blev begravet 2 søndag 
efter påske gammel 2 uger og 2 dage.

1811 d. 29 maj døde ungkarl Hans Pedersen i Grene og blev begravet den 3 jun. derefter, 
gammel 29 år mindre 3 uger og 3 dage.

1811 d. 9 jun. døde aftægtsmand Jens Nielsen i Terpling og blev begravet dom 1 p trin 
gammel 77 år og 8 måneder og 2 dage.

1811 d. 7 jul. døde min elskelige kære kone Mette Kirstine Søeborg født Kjær, i vort 
ægteskabs 25de år og i hendes alders 74 år 8 måneder og 10 dage af gigtplagen og blev 
begravet den 12 ejusdem.
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1811 d. 22 nov. døde aftægtsmand Ole Andersen i Tvile og blev begravet dom 1 adventus 
gammel 71 år og 7 dage.

1812 d. 29 feb. døde sr. Jermins lille datter Anne Sophie Barbara i Terpling og blev begravet 
midfaste søndag 3 dage gammel.

1812 d. 4 apr. døde aftægtsmand Søren Nielsen i Tvile gammel 69 år mindre 20 dage og blev 
begravet dom niscericordia.

1812 d. 5 apr. døde den såkaldte Savmand ved navn Christen i Skovbølling, han havde været 
gift i Fåborg sogn og siden i Årre sogn, han drog omkring som håndværksmand fra by til by, 
han blev jordet dom miscericordia gammel nogle over 50 år.

1812 d. 1 aug. døde Søren Lassens lille søn Anders i Åstrup og blev begravet den 9 ejusdem 6
dage gammel.

1812 d. 1 nov. døde Niels Olesens enke Anne Pedersdatter i Åstrup og blev begravet den 8 
ejusdem gammel 62 år 6 måneder og 8 dage.

1813 d. 31 mar. døde Niels Sørensens hustru gårdmand i Tvile Anne Laugesdatter og blev 
begravet den 7 apr. derefter gammel 21 år og nogle dage.

1813 d. 4 apr. døde Kirsten Olesdatter i Tvile i ugift stand og blev begravet dom palmar 
gammel 24 år mindre 3 måneder.

1813 d. 28 maj døde gårdmand Peder Pedersen i Terpling og blev begravet den 4 jun. gammel
60 år og 7 måneder.

1813 d. 20 jul. døde Jens Olesens lille søn Ole i Tvile og blev begravet dom 6 post trin 13 
dage gammel.

1814 d. 5 jan. døde aftægtsmand Søren Christensens kone Anne Hansdatter i Tvile og blev 
begravet den 13 ejusdem gammel nogle uger over 60 år.

1814 d. 19 jan. døde Jens Jørgensens lille søn ved navn Hans 2 dage gammel og blev begravet
dom 3 post epiphan.

1814 d. 1 sep. døde Christen Gydesens mindste datter Anne i Åstrup og blev begravet den 4 
ejusdem eller 13 søndag efter trin 12 uger gammel.

1814 d. 21 dec. døde sognepræsten hr. Jørgen Søeborg i Åstrup af en indvortes tærende 
sygdom i hans alders 63 år og blev begravet den 29 ejusdem, han havde været præst for 
Åstrup og Vester Starup menigheder i 28½ år.

1815 d. 16 jan. 1815 døde Peder Jørgensens enke Anne Hansdatter Tranberg i Åstrup og blev 
begravet den 22 ejusdem som var søndagen septuagesima, hun var noget nær 83 år gammel.

1815 d. 21 jan. døde jomfrue Sophie Amalie Bugge i Åstrup præstegård og blev begravet den 
29 ejusdem som var søndag sexagesima, hun var noget over 53 år.
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1815 d. 8 mar. døde gårdmand Christen Jensen i Skovbølling og blev begravet den 15 
ejusdem som var onsdagen før palmesøndag, han var 71 år og 4 måneder gammel.

1815 d. 21 apr. døde Christen Christensens datter i Bolding Birthe Christine og blev begravet 
den 27 ejusdem, hun var 12 år og 10 uger gammel.

1815 d. 30 apr. døde Hans Nielsens datter Kirsten i Åstrup 8 dage gammel og blev begravet 
den 4 maj.

1815 d. 18 jun. som var 4 søndag efter trin blev Mads Jensens drengebarn i Åstrup begravet, 
som den 14 forhen var dødfødt.
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