
Aadum sogn – diverse 1694til 1814

[Ådum kirkebog 1694-1814]

1723 d. 13. sep. Den dag kom hl. Berthel Agerholm første gang til Oddum Præstegaard.

1753 d. 17. jun. Kaldede hl. Biskop Brorson mig Laurids Frueboel til at være sognedegn her 
for Oddum menighed, efter at jeg i 12 aar havde været skoleholder i Faberg sogn ved Lemvig.
Jeg kom her til sognet og blev indsat den 17. jun. af velædle Bertel Andersen Agerholm.

1782 d. 2. maj. Da det ved monit. Synod. er anordnet, at moderens navn saavel som faderens 
ved hvert døbed barn antegnes, i hidtil værende kirkebog desuagtet er bleven negligeret, saa 
vil saadant for fremtiden nøie erindres. Paa visitatsen den 2. maj 1782. (Jalon).

1791 d. 29. jun. Onsdagen den 29. juni visiterede jeg i Aadum kirke hvor jeg med den 
confirmrede ungdom fandt mig meget vel fornøjet og sporede godt frugten af præsten hr. 
Stockholms meget fældige katechisaseringer og anvendte flid med ungdommens 
undervisning. Den uconfirmerede ungdom læste for det meste ret godt indenad. Med 
fornøjelse saa jeg og en del vel skrevne prøveskrifter som ved sidste skoleeksamen var 
forfærdiget. Krarup.

1810 d. 13. nov. Visiterede undertegnede i Aadum kirke. Den confirmerede ungdom 
besvarede med forstand og færdighed de i religionen givne spørgsmaal. De confirmerede 
læste godt i bog og gjorde tjenlig godt rede for indholden af det læste. C.D. Koefoed.

1814 d. 29. jun. Visiterede jeg i Aadum kirke, hvor jeg med den confirmerede ungdom fandt 
mig meget vel fornøjet og sporede gode frugter og præsten hr. Stockholms meget hældige 
katekiseringer og anvendt flid med ungdommens undervisning. Den uconfirmerede ungdom 
læste for det meste ret godt indenad. Med fornøjelse saa jeg en del velskrevne prøveskrifter 
som ved sidste skoleexamen var forfærdigede. Krarup.

Tallet paa de døde er 491 personer som ere indførte i denne gamle kirkebog. Det er fra 1753 
til 1814 altsaa i 61 aar. Følgelig bliver middeltallet 8 døde om aaret, hvilket ikke er mange, 
men da var sognet langt fra saa folkerig, som der senere er bleven.

1790 d. 13. jun. Visiterede jeg i Aadum kirke og var med menigheden og ungdommen meget 
vel fornøjet. Aadum Præstegaard ut supra 1790. Middelboe.

[Ådum kirkebog 1754-1815]

Den 9. nov. 1754 kom jeg til Aadum. C. Højer.

Den 19. okt. 1800 holdte jeg min indtrædelsestale i Aadum. N. Stockholm.

Den 17. nov. 1822 holdt jeg min indtrædelsestale i Aadum. H. Storm.

Den 9. nov. 1832 holdt jeg min indtrædelsestale i Aadum. H.J. Kornerup.

Den 11. sep. 1843 blev undertegnede indsat som sognepræst for Aadum menighed, og holdt 
samme dag min tiltrædelsesprædiken. Kadet under 18. aug, ankom jeg til Aadum.
4. sep. forhen var jeg ansvarlig kapellan p.p. for Ugilt og Taars menigheder i Aalborg stift. 
N.P. Møller.
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Aar 1851 d. 4. nov. Blev jeg kaldet til sognepræst for Aadum menighed og indsat af provst 
Bloch d. 21. dec. S.a. Otto Bloch.

Aar 1865 d. 18. jan. Blev jeg kaldet til sognepræst for Aadum menighed, ordineret 21. mar. 
S.a. af biskop Daugaard i Ribe og indsat af provst A. Jungersen af Dejbjerg d. 25. mar. 1862 i 
Aadum kirke. Hjorth.

1770 d. 5. jun. Blev højædle og velbaarne hr. Lieutenant Anthon Diderich von Dorgelo fra 
grevskabet Oldenborg fød Baron af huset Höven, indqvarteret i staden Ringkøbing, som gik 
over fra den Romersk Catolsk til den Luthersk religion, her i Aadum kirke offentlig af mig 
examineret og efter aflagt bekendelse samme dag admitteret til privat skriftemaal og den 
hellige nadver. Hele acten fra først til sidst skete i det tyske sprog. Text. Eph. 2, 14, 15v. 
Peder Højer.

1798 d. 15. jul. Visiterede jeg i Aadum kirke. Meget vel fornøjet baade med deres gamle tro 
herre og menigheden. Middelbo.
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