Give sogn – diverse 1700 til 1814
Give sogns kirkebog 1700-1800.
Blandede ministerialia.
Døbte 1700-1800.
Trolovede og viede 1700-1800.
Absolverede. Enkelte tilførsler.
Døde 1700-1800.
Siderne 11 og 12 mangler. Tilførslerne defekte 1701.
I tiden fra 1710-1720 findes kun indført enkelte tilførsler fra 1711, 1713 og 1716.
Fra 1744-1754 er bogen slet ikke ført.
Side 2 C446-12 1/6
Den Nye kirkebog til Give anfanget til Give kirke Anno 1700.
Hans Jørgensen Jelling.
Side 3
In nomine Jesu. Den nye kirkebog til Give kirke anfanget anno 1700.
1700 d. 28 Jan. Dom Septuagesima stod Lavritz Christensen Smed som var i Give, aabenbar
skrifte fordi hand havde forsømpt i rette tide at bruge det høyværdige naadevers sacramente.
1700 d. 14 Nov. Dom 23 Trinit: blef Hans Matsen i Farre og hans hustru efter hans velædle
høyærværdigheds tilladelse publice absolveret for deres forseelse mod det 5te bud da de af
uagtsomhed hafde opprimeret deres eget barn ved nafn Appelone.
1702 d. 5 Nov. Samme dag blef Anne Christensdatter i Farre Publice Absolveret i hendes
forseelse mod det 6te bud og udlagde til barnefader en karl ved navn Peder Christensen af
Tonder bye hvor forseelsen og var begaaet.
1704 d. 8 Jun. Dom 3 post Trin: blef Anne Bertelsdatter Publice Absolveret for hendes
forseelse imod det sette bud paa Donneruplund og udlagde Frederich Ottesen i Mølgaard i
Farre til barnefader.
1705 d. 26 Apr. Dom II p: Pasch: Misericordia blev første gang anammet til Hel: nadver efter
overhørelse en dreng af Brinhoed ved navn Anders Nielsen.
1706 d. 14 Feb. Dom Qvinqvages: stod Anne Birkebeck hos Hans Eriksen i Farøe sig
opholdende, aabenbar skrifte og udlagde til barnets fader Per Christensen Luom Closter.
Denne aar er født 12 egte og 1 uægte barn og døde 9 personer.
Dette aar var født 19. Døde 16.
1716 d. 15 Mar. Dom Oculi stod Else Mauesdatter i Givskov aabenbar skrifte for hendes
forseelse mod det 6te bud. Udlagde til barnefader en karl fra nord ved navn Peder Christensen
som var logeret der og hafde hverken før eller siden seet hannem.
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1721 d. 10 Sep. d: 10 Sept: stod Anne Cathrine Pedersdatter fra Nør Kollemorten aabenbar
skrifte hos ieg efter provsten i Colding M. Lars Leck hans skrivtlige begiering til ieg af dato
d: 29 Juli 1721 og udlagde til barnefader Huusfogdens tiener af Colding.
Dette aar født 19, død 8.
1726 er fød 9, døde 17.
Ao 1727 ere føde 13, døde 14.
1731 d. 26 Mar. Fer 2 Pasch: stod Anne Knudsdatter tienendis i Hedegaard aabenbar skrifte.
Udlagdes til barnefader sl: Søren Johansen i Hedegaard, hvilken hun hafde tient.
1731 d. 26 Mar. Eod: d: stod ligeledes aabenbar skrifte Maren Christensdatter af Hedegaard,
hvis barn var fød ib: og døbt Dom 15 p: Trin 1729, efter Hl: (Storm) Sognepræst til Svenborg
hans skrivtlige tilladelse forblivendis ved eddes foregivelse til barnefader som ved
barnedaaben forhen er bleven udlagt nemlig Hans Frederich i Svenborg.
Fødte 15, døde 7.
Født 14, død 15.
1734 d. 1 Nov. Fest: Omnium Santor: stod Niels Jensen af Farøe aabenbar skrifte.
1736 d. 29 Jul. Eod: d: stod Abbelon Villadsdatter og Mette Jensdatter af Farøe aabenbar
skrifte.
1736 d. 14 Okt. Dom 20 p: Trin: stod Hans Thuesen og Jochum Hermansen af Farøe aabenbar
skrifte.
1740 d. 24 Jul. Samme dag stod Magrete Fransdatter aabenbar skrifte for hun hafde syndet
imod den siette bud. Udlagde til barnefadder en person ved nafn Lauers i Fielstrup sogn.
Udi dette aar er 12 døde og 7 fød.
Tilførsler mangler 1744-1754.
1758 d. 25 Jun. 5 Dom post Trinit: sad Lene i Breinhoed aabenbar skrifte for begangen
leyermaal med en gift mand fra Byllund nafnl: Jens som blef udlagt til barnefader der og
deshenseende børtrømte fra sognet.
1759 d. 13 Maj. Eodem die sad Morten Sørensen og kone aabenbar skrifte for deres barn som
døde hos dem i sengen.
1760 d. 20 Jul. Dom 7 post Trinit sad Villaes Gravel med hustru af Farre aabenbar skrifte
formedelst deres barn som døde hos dem i sengen.
1760 d. 2 Nov. Dom 22 post Trinit sad Jens Egskovs kone aabenbar skrifte formedelst hendes
barn der døde hos hende.
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1766 d. 11 Feb. Samme dag stod Ingeborg Christensdatter aabenbar skrifte formedelst hendes
begangen lejermaal paa Stougaard, hvor hun udlagde offentlig for menigheden til barnefader
en gift mand navnlig Jens Thomsen fra Holtum.
1766 d. 1 Jun. Dom 1 post Trinit: sad Christen Hags datter Marie i Heedegaard aabenbar
skrifte formedelst hendes begangen lejermaal med en gift mand navnlig Hendrich Nielsen
Bøgballe, huusmand i Gadberg bye i samme sogn under Refstrup gods.
af Tiendelisten betalt 56 Rbdl. den 20 Aug. 1843.
af Nykirke do. 11 Rbdl.
Fødte 9 drenge i Give sogn i kirkeaaret 1806 og 10 piger.
1807 født i Give sogn 15 drenge og 11 piger, tilsammen 26.
1808. Fødte i Give sogn 6 drenge. 16 piger.
1809 13 drenge.
Nota. Gaardmand Hans Christensens hustru fød et par tvillinger hvoraf Karen lever den 7de
Decbr. 1809 og Mette døde (8te) uger gammel.
10 piger fødte i Give sogn.
1810 d. 7 Jun. Den 7de Juni 1810 visiterede undertegnede i Nykirke hvor annex menigheden
tillige var forsamlet. Den confirmerede ungdom giorde god rede for deres fremgang i
fornuftig religions kundskab. De uconfirmerede læste ved den anstillede prøve for det meste
godt i bog og kunde temmelig godt forstaa indholdet af det læste. (C. S.) Koefod.
12 drenge.
7 piger
8te drenge.
11ve piger.
8te drenge.
9 Piger.
9 drenge.
Forevist ved Visitatsen i Nykirke kirke den 19de November 1813. (Bakkesen)
7 piger.
10 drenge.
8te piger.
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1831 d. 9 Sep. Aar 1831 d. 9de September var sundhedskommissionen for Give og Nykirke
sogne forsamlet i Nykirke præstegaard, hvor da passerede som følger:
1, blev for Give sogn Christen Hansens gaard i Breinhoed og for Nykirke sogn Knud Nielsens
forrige gaard i Nørre Kollemorten udseet til sygehuus eller lazareth, for det tilfælde at cholera
morbus skulde udbryde i disse sogne.
2, blev det vedtaget som inventarium til bemeldte sygehuse strax at lade forfærdige og
anskaffe 24 stk. træsængestæder af størrelse og beskaffenhed som de der findes paa
amtssygehuset, hvoraf 12 stk. for sygehuset i Give sogn og 12 stk. for sygehuset i Nykirke
sogn, samt ligesaa mange under og hoved lærredsmadratser stoppede med høe eller hakkelse,
dog at stopningen beroer indtil brugen giør saadant nødvændigt. De fornødne lagener, nemlig
2 par til hver sæng og sængetæpper der kunne være almindelige hæstedækkener, naar de ere
gode og reene, overlades det til beboerne i paakommende tilfælde at levere in natura, da de
ellers reqvireres hvor de best findes, eller og paa andre maader anskaffes for betaling. Paa
samme maade leveres i paakommende tilfælde et natskrin og 2 stik bækkener til hvert
sygehuus.
3, Ved ethvert af sygehuusene bliver at ansætte, for det første to sygevogtere af forskjellig
kjøn og som nærmest udsøges blandt dem der nyder understøttelse eller almisse af sognet,
men dersom der iblandt disse ikke skulde findes dertil skikkede personer, antages for betaling
andre som dertil matte findes villige og oplagte.
4, Blev det overdraget sognefogderne med tiltagen mand i hver sogn at føre det specielle
opsyn med reenligheds overholdelse og at paasee at frisk luft i husene overalt vedligeholdes,
hvortil i særdeleshed udfordres at vinduer jevnlig aabnes.
De med anskaffelsen af foranførte reqvisita forbundne udgivter formeente man vil
forskudsviis blive at afholde af sognets fattigkasse.
Videre var i dag ikke at forhandle og blev derfor samlingen hævet og det passerede med
underskrivt bekræftet. Johan. A. Adolph. (Hauch). (E. Ricter). S. E. Fischer. Christen
Thisvad. Christen Schou.
1831 d. 26 Sep. samledes atter sundhedscommissionen for Nykirke og Give sogne, ved
hvilken lejlighed sognefoged Peder Hedegaard af Give, som ifølge amtets ordre af 20de
dennes skulle tiltræde commissionen, var tilstæde. Endvidere mødte Rosendahl af
Collemorten for at overvære forhandlingerne og efter nærmere beskikkelse tiltræde
commissionen. Derimod bemærkes at politimesteren og districtets læge nu var tilstæde.
Ved samlingen blev afhandlet saaledes: Commissionens formand anmeldte at han allerede for
14 dage siden havde ved oldermændene ladet samtlige beboere i sognene tilvare at forskaffe
slagvinduer eller anden passende indretning til lufttræk i værelserne; disse formenes nu at
være færdige og foreslog han at skolelærerne hver for sit distrikt bleve af commissionen
beskikkede til dels strax at eftersee hvorvidt denne ordre var efterkommet, dels i eftertiden
ved leilighed at give agt paa hvorvidt beboerne efterkomme at holde lufttræk og reenlighed;
desuden for Altsted distrikt foresloges Jørgen Jørgensen at varetage saadant i distriktet.
Commissionens formand fremlagde en skrivelse fra herreds contoiret af 22de dennes
indeholdende amtets ordre af 20de d. m. til at besvare 24 opgivne spørgsmaale

©Jens Erik Starup 2019

Side 4 af 23

Give sogn – diverse 1700 til 1814
sundhedsvæsenet vedkommende, og ville bemeldte amtets ordre blive tilført protokollen og
lyder fol:
Hvad angaar 4de spørgsmaal om quarentaine huuse, da har commissionen troet at disse ei
skulle anskaffes under spærringen finder stæd. Med hensyn till 12te post formeenes kuns en
ny dør i et skillerum i lazarethet i Collemorten at behøves. Med hensyn til 13de spørgsmaal da
er forvæntende commissions medlem Rosendahl i Collemorten for Nykirke sogn og Christen
Jørgensen Bechsgaard i Give sogn udseete til at behandle de syge inden lægens ankomst, og
haver desuden præsten for Nykirke sogn og Prop. Fischer for Give sogn, lovet at udlevere
medicin og anvise til sammes rigtige brug naar den vorde dem tilsendt. Med hensyn til 14de
spørgsmaal da er til sygevagter for Nykirke sogn udseete Jens Rasmussens hustru og Mathias
Christensens hustru samt Mouritz Pedersen alle i Nørre Collemorten, for Give sogn Niels
Thusen og hustru paa Give Mark og Else Sørensdatter i Give fattighuus. Med hensyn til 15de
spørgsmaal har man paatænkt at antage til syge og liigbærer i Nykirke sogn Niels Mariager
paa Collemorten Mark, Matthis Christensen i Nørre Collemorten, Niels Riis og Jørgen Larsen
paa Vong Mark, samt for Give sogn Palle Frederik Jensen, Ole Hansen, Peder Pedersen og
Jens Hauge alle paa Give Mark. For Nykirke sogn har Rosendahl paataget sig ligenes
befordring i fornøden tilfælde og for Give sogn formeenes ingen befordring nødvendig da
ifølge besvarelsen af 24de post en kirkegaard formeenes at burde indrettes i nærheden af
lazarethet. Med hensyn til 21de spørgsmaal bemærkes et kar til badning haves ei og matte
man da forespørge om samme strax skal anskaffes.
For øvrigt matte commissionens medlemmer overdrage formanden at besvare spørgsmaalene
overensstemmende med protokollen og efter bedste skjøn, og da intet videre denne gang var
at forhandle sluttedes med de tilstædeværende medlemmer ved underskrivt.
Johan A. Adolph. S. C. Fischer. Christen Tirsvad. Rosendahl. P. Hedegaard. Christen Schou.
Copie.
Ifølge amtets ordre til mig af 20de dennes, skulle jeg herved tienstlig have
sundhedscommissionen anmodet om, snarest mueligt, og senest inden 14ten dage, fra dato, at
meddele svar paa efterstaaende spørgsmaale:
1, Af hvilke vedkommende bestaar commissionen?
2, har den antaget nogle medhjælpere og opsynsmænd?
3, hvor stort er et hvert sogns omtrentlige befolkning?
4, hvilke huse ere udseete til lazarether, og hvilke qvarantaine huse?
5, hvor mange værelser er dens bygning?
6, hvor mange frit staaende sænge kunde hensættes i hver bygning?
7, er der sundt drikkevand ved hvert sted?
8, er der paatænkt det fornødne lufttræk?
9, er der plads til øeconomaer og sygevogtere?
10, er der et værelse til rensning af de personer, der besøger stedet?
11, er der leilighed til madlavning og vadsk?
12, er der nogen særdeles indretning, saasom skillerum nedbrydning eller opførelse at
foretage?
13, har man udseet nogen til, inden lægens ankomst at behandle syge, hvem da?
14, har man forsikret sig øeconomaerne, og hvormange sygevogtere til hvert sted?
15, har man forsikret sig syge og liig bærere med kudske og befordring?
16, hvormange fritstaaende og høie sengesteder har man til hvert sted?
17, er der til hver seng en halm madrasse, 2 hovedpuder, 1 overdyne, 2 par lagener og et
uldent dække, 1 haandklæde?
18, ligeledes de fornødne skiorter til omskiftning?
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19, ligeledes gammelt lærred til omslag?
20, har man lærreds kjoler til sygevogterne, liigbærerne og andre?
21, ligeledes de fornødne "stik" og brækbækkener, samt et stort kar til badning?
22, er der det fornødne kjøkken og vadske inventarium med kjedel og komfur?
23, de fornødne victualier især havregryn, og hvormange af sidste sort?
24, er der kirkegaarde, som vi bør benytte?
Dernæst underrettes commissionen om at amtet paa min indstilling har approberet at
sognefoged Peder Hedegaard i Give indtræder som medlem af commissionen, hvilket den
ville behage at tilkjindegive ham.
Herredscontoiret i Veile 22de Sept. 1831. Hersleb.
Til sundhedscommissionen for Nykirke og Give sogne.
Copie.
Til behagelig gjensvar paa deres velbaarenheds ærede skrivelse af 22de September
indholdende 24 af amtet givne spørgsmaal til sundhedscommissionen for Nykirke og Give
sogne, matte følgende tjene.
Ad. 1, Kommissionen bestaar i overensstemmelse med anordningen af 19de Juni 1831 af
sognepræsten Pastor Adolph, Politimesteren Justitsraad Hersleb, Districts læge Hr. Krigsraad
Cariskes, samt efter deres velbaarenheds skrivelse af 7de Juli d. a. af Sognefoged Christen
Thisvad i Vonge, Hr. Inspecteur Fischer til Donneruplund, og Gaard samt Kroemand Christen
Skov i Give. Saa er efter bemeldte skrivelse af 22 f. m. indtraadt som medlem Sognefogden
for Give sogn Peder Hedegaard. Foruden disse ønskes at Hr. G. E. Rosendahl i N.
Collemorten at matte tiltræde commissionen som ordentlig medlem.
Ad. 2, Kirkesanger og Skolelærer Kirkebye i Vonge; Kirkesanger og Skolelærer Vangseen i
Give; constitueret Skolelærer for Collemorten og Donnerup skoler Jens Hansen; constitueret
Skolelærer for Ullerup og Hedegaard skoler Niels Sørensen, samt beboer Jørgen Jørgensen
paa Alsted Mark, ere interemistisk antaget som commissionens medhjælpere og opsynsmænd.
Ad. 3, Nykirke sogn indbefatter omtrent 600, Give sogn 800 mennesker, børn iberegnet.
Ad. 4, I Nykirke sogn er Knud Nielsens forrige gaard i N. Collemorten, og for Give sogn
Christen Hansens gaard paa Breinhoed Mark udseete til lazarether. Hvorimod commissionen
har troet at qvarantaine huse ei passende kunde bestemmes forinden man vidste hvor og
hvorledes spærring finder sted, saameget mindre som mange af sognets beboere synes at
foretrække deres egne boliger, i tilfælde af Cholera sygdommens udbrud, som Lazarether, og
der saaledes ville fordres mange og forskellig beliggende qvarantaine huse.
Ad. 5, I hver bygning er 2 stuer foruden kamre og kiøkken eller bryggers.
Ad. 6, I hver af de 2 stuer formeenes at kunde hensættes 6 fritstaaende senge, som saaledes
udgjør det af Kommissionen for nødvendigt anseete antal.
Ad. 7, Vand haves nok af, dels ved stæderne, dels i nærheden.
Ad. 8, Gjælder spørgsmaalet de udseete lazarether da er eller bliver derfor sørget og gjælder
det beboerne hver for sig da ere disse forlængst af kommissionen advarede om at forskaffe
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leilighed til frisk luft eller lufttræk i værelserne, men mange bryde sig ei derom; hvad giør
man ved disse?
Ad. 9, Den absolut nødvendige plads til Maketenter og Sygevogtere formeenes at være ved de
udseete lazarether, da disse i modsat fald neppe vare valgte.
Ad. 10, Ogsaa formeenes et saadant sted at kunne forskaffes.
Ad. 11, I bryggers er dertil 1 plads.
Ad. 12, Alt formeenes at kunne blive som det er, undtagen at der beqvemmeligheds skyld
maaske kunne indsættes en dør i et skillemuur i gaarden i Kollemorten.
Ad. 13, For Nykirke sogn er G. E. Rosendahl i N. Collemorten udseet, og for Give sogn
Christen Jørgensen Bechsgaard til at behandle de syge før lægens ankomst, forsaavidt disse
ville søge lazaretherne. I øvrigt vil kommissionens medlemmer præsten i Nykirke og Fischer i
Give sogn saavidt muligt veilede vedkommende samt modtage medicin til uddeling, saasnart
samme bliver dem tilsendt og behøves.
Ad. 14, For Nykirke sogn er Mouritz Pedersens kone og Niels Grønborgs kone i N.
Collemorten, og for Give sogn Lauritz Bechsgaards fraskilte kone udseete til maketendersker.
Til lazarethet i Collemorten ere Mouritz Pedersen, Jens Rasmussens og Matthias Christensens
hustruer; og til lazarethet i Breinhoed Niels Tuesen og hustru samt Else Sørensdatter udseete
til sygevogtere.
Ad. 15, Niels Mariager, Niels Riis, Matthias Christensen og Jørgen Larsen ere for Nykirke, og
Palle Frederik Jensen, Peder Pedersen, Ole Hansen og Jens Hauge for Give sogn udseete til
liigbærere. Rosendahl i Collemorten besørger ligenes transport i Nykirke sogn, og i Give sogn
hvor kirkegaarden er liden, og ligger i byen, hvis aarsag ved lazarethetet formenes at burde
udsees en plads til kirkegaard, troer kommissionen ingen befordring at være nødvendig; men
at bærerne kunne besørge det fornødne.
Med hensyn til qvestionen 14 og 15 bemærkes, at de nævnte personer vel ere udseete, og af
kommissionen anseete for de mest passende, men da de fleste af disse næppe godvillig, end
ikke for betydelig betaling ville paatage sig saadanne functioner, hvo skal da tvinge dem?
Ad. 16, Ved kommissionens første møde den 9de Sept. ansaae Politimesteren og
Districtslægen 12 sengesteder for hvert sogn at være et passende antal, disse ere under
arbeide.
Ad. 17, Madratser ere paatænkte, noget lærred dertil kjøbt, det øvrige formeenes reqvireret af
sognebeboerne hvor det findes, da kommissionen ei kan skaffe penge til foreløbig at indkjøbe
samme.
Ad. 18, 19 og 20 svares. Kommissionen troer at forskaffe dette paa samme maade som ved
No. 17 er anført og formenes.
Ad. 21, at Stik og bræk bækkener vil kunne haves tillaans, hvorimod kar til badning haves ei,
og spørges da, om samme strax skal anskaffes og hvor stort et sadant bør være?
Ad. 22, Kjøkken og vadske inventarium anskaffes uden synderlig vanskelighed.
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Ad. 23, Havregryn haves for det første, flere kunne skaffes saavelsom de victualier der iøvrigt
matte behøves.
Ad. 24, Besvart Hos No 15.
Saaledes overensstemmende med kommissionens protokol. Nykirke præstegaard den 6te
Octobr 1831. Testerer
Høiædle og velbaarne Hr. Justitsraad Hersleb i Veile.
1806 døde mandkjøn 4.
1807 døde mandkjøn 3.
Døde 1808 mandkjøn 3.
1806 døde qvindekjøn 6.
1807 døde qvindekjøn 5
1808 døde qvindekjøn 2
1809 døde mandkjøn 5.
1810 døde mandkjøn 4.
1809 qvindekjøn 4, ialt 9 personer.
Døde qvindekjøn 3.
1812 døde mandkjøn 8.
1813 mandkjøn 10.
Qvindekjøn 7.
Qvindekjøn 11.
18xx d. emøde.. Back Præst i Gross (Battwar) ved Stutgard.
ard. d. d Stut.g Ved den kirkelige conference i Berlin, der fra 5te Januar til 13de Februar holdt
28 modes/ 26 tydske regjeringer vare repræsenterede af 30 gesanter. De vare enige om, at der
matte kunne bringes en fælles bekjendelse istand, samt at den evang: kirke havde sat det en
fremskridende udvikling paa det givne grundlag nemlig, (hver) stats synob: bøger, hvilke dog
i hvert fald burde beholdes.
2). Ved de gejstliges forpligtelse til at holde sig til den rene evang: lære, hvilken prin: ansees
som den nødv: betingelse for ansættelse i det evang: læreembede, at det kommer an paa, at det
i dette sees i indeholdte guds ord bliver betinget som den eneste rette svar for Christ: troe og
levnet, som de synob: bøger selv gjøre.
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3). Man anbefaler kirkereg: med mildhed og skaansel at vaage over, at der ikke læres for
folket mod deres kirkelære. Leopold stiftelsen i Vin hvor til Gustav Adolph stiftelse. Denne er
forbuden i band, hvor man ogsaa mere og mere indprænder de frolestaalise cherals: i Amback
og Bayrutt man besværliggjør dannelsen af ny menigh: udstrække gudstjenesten for de
enkelte oplærer forældreløse i catt: og søge at drage flere uevangl: over. K: rætniningen er
dog som oftest afl: eff: t: kansler Abel tid dog besluttet at epeneste for La Odeqeln menigh:
ønske. I Pinsen holdes eichtion et møde af geistlige og verslige.
No. 17. High Church maa ansee kirken af fornødendes for det middel, ved hvilket de enkelte
synder erholde syndsforladelse. Optagelsen i X: kirke er nødv: til salighed act. 2,44.
De antage at regjer: over de enkelte provindser maa betroes bisperne. De overse den sentens,
og ynde ikke fri selskaber omsorg for de fattige, derved forholde man mange steder med
sogenbaandet. Opførelse af flere kirker, de betragte alle samfund herud for gjenfødte ved
daaben. De holde over sabath fest og faste dag. De oversee de enkelte og indprænde sig til
anstalter v. kirkens ophøielse og gudstjenestens pragt. Puheyilen ere for 10 aar siden
udgangen fra høikirken. Den franske revolution lærte dem at (frygte) for en kirke, som alene
var grundet paa statsmagten, nei en green af X: Ch: matte ene være grundet paa Ch: d:, beylet
til den Cath: K: for 8 aar siden søgte P: Newmann koble i forening med Williami Christen og
Patere i 90 tid: ------de tractater at forsvare og begrunde deres læremaade, som de kaldte
Engelsk Kath: Den første tractat slutt af, at en Ch: først saa har haft grundlag, uapostolisk
incuition ord yppist Sacram: I læren forfatningen og kirketugten antog æ.l.vad alle frank heds
var anlagt de 5 aarh: før Schumact. Treenigh X: guddom kirke og sacram: hævdes og helt
læren om forsoningens hellige og retfærdiggiør Gud. Daaben betragte de som en gjenfødelse.
Nadv: for en offerhand:
1807 d. 26 Nov. I anledning af enkemanden Lauest Nielsen i Farre, hans saa pludselige død
Torsdag morgen den 26de November 1807 kl: 6, havde præsten fundet fornødent at erkyndige
sig nøjere om alt ved dødsfaldet foregaaende omstændigheder, for derefter at bedømme om
den afdøde burde synes paa den loven befalede maade af Districtslægen eller ikke. Den
afdødes broder Benth Nielsen af Farre Mølgaard ligesom og den afdødes pige Ane
Mikkelsdatter af Høgelund i Ringgive sogn, der nu i over 1 aar har tjent Laust Nielsen vare
mødte og afgav følgende oplysninger, som de under lovens Eed, om forlangedes, ville
vedstaae.
Benth Nielsen forklarede: at for omtrent 2 aar af havde hans nu afdøde broder Laust Nielsen
været behæftet med en uafbrudt vedholdende brystsvaghed der ofte paa det voldsomste
angreb ham, stemmede ham stundom aandedrættet eller i det mindste gjorde ham det høist
besværligt, 2 dage før hans død den 24de November var han neml: Laust fulgt med broderen
Benth til Farre Mølle hvor han bad ham om een af hans heste for at ville op til Sillesthoed for
at faa raad hos en qvaksalver der mod moensaetz, som han troede at have. Paa hjemveien, da
han kiørte med broderen fra Farre Mølle af, sagde han, at han ingen raad kunne faae for sin
sygdom, men han troede at den gamle svaghed som steg op for hans bryst ville qvæle ham.
Pigen Ane Mikkelsdatter bevidnede: at ei alene Benth Nielsens forhen afgivne erklæring var
stemmende med sandhed, saavidt hun viste, men i hensyn til nærmere omstændigheder ved
dødsfaldet forklarede hun: at kl: ungefær 5 den 26de November om morgenen kaldte hendes
afdøde husbond, Laust Nielsen paa hende, og da hun kom op og havde tændt lys sagde han at
hans gl. sygdom nu var igien hos ham, derpaa kastede han sig om paa (gruen) og blev roelig,
men imedens hun var ude at hente tørv til ilden var han hensovet. Hvilket saasnart hun
mærkede løb hun ned til Benth Nielsen i Mølgaard.
Iøvrigt bevidnede begge at efter deres fulde overbevisning kunne hans hastige hedenfart ikke
tilskrives noget slags voldsom middel frembragt eller brugt enten af ham selv eller andre,
hvilket de og med hænders underskrivt stadfæste. Nykirke den 30te November 1807.
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Ane A. M. Mikkelsdatter,med ført pen. Bendt Nielsen.
Til vitterlighed Christen Christensen. Christen Mortensen.
1811 d. 16 Jun. Aar 1811 den 16de Juni mødte ifølge hans højærværdighed Hr. Biskop
Middelboes resolution af 5te dennes, Peder Sørensens hustru fra Give sogn her i skolen, for af
sognepræsten at modtage formaning formedelst hendes altergangs forsømmelse, da hun blot
under dette vilkaar kunne admitteres til dette sakramentes nydelse: Og blev denne formaning
givet fornævnte Peder Sørensens hustru i undertegnedes nærværelse, hvilket hermed bevidnes
med vore hænders underskrivt. Give skole datum ut supra. R. Petersen. Frid. Rechnagel.
1814 d. 15 Apr. Aar 1814 den 15de April i Nykirke præstegaard Jørgen Christensen af
Usselboe, Soldat ved Fynske Infanterie regiment med sin hidtil havende hustru Bodil
Mathilde Nissen og tilkjendegav hvorledes han formedelst hendes ægteskabsbrud i hans
fraværelse ei kunde vedblive det imellem dem forhen indgangne ægteskab. Præsten søgte at
overtale, saavidt han troede det kunne anstaae med en god samvittighed og med deres eget
fremtids vel, begge parter til at glemme det forbiegangne, men da manden ei troede sig stærk
nok til stedse at kunne undvige erindringen om hans kones begangne udsvævelse, da præsten
desuden ansaae det paaklagede og beviste delictum som fuldgyldig aarsag til ægteskabets
ophævelse, turde han ei vider trænge paa nogen forening ifølge placaten af 18de October
1811, men matte henvise sagen til afgjørelse for de verdslige authoriteter efterat det passerede
med underskrivt var forsynet. Loco & die ut supra. Jørgen Christensen. Bodil Mathilde
Nissen.
1814 d. 12 Nov. Aar 1814 den 12te November mødte undertegnede for dennes ægtefolk Hans
Nielsen Rytter ved det Slesvigske regiment og Karen Nielsdatter af Ullerup i Give sogn for at
sognepræsten ifølge forordningen af 18de October 1811 at prøve om mueligt til fremdeles at
vedblive den af dem forhen indgangne ægteforening. Disse ægtefolk havde siden 27de April
1811 levet separeret fra hinanden med hensyn til bord og seng, hvilken separation skeede ved
den respective forligelsescommissions mægling. Præsten foreholdt parterne de grunde han
ansaa for virksomme til at fornye den brudte pagt, men forgiæves da ingen af dem yttrede lyst
dertil, og manden bestemt sagde at han ikke kunne nogensinde beqvemme sig til samliv med
hans forrige kone som i hans fraværelse havde glemt den troskab hun var ham skyldig hvorfor
og præsten henviste sagen til den verdslige øvrigheds afgjørelse. Det saaledes passerede
bekræftedes med de paagjældendes underskrivt. Nykirke den 12te November 1814. Hans
Nielsen. Karen Nielsdatter, med ført pen.
1815 d. 15 Apr. Aar 1815 den 15de April mødte undertegnede ægtefolk Jens Pedersen og Ane
Andersdatter fra Schakkenberg i Give sogn for at erhverve den attest i forordningen af 18
October 1811 i sin 1ste § befaler dem som søger adskillelse fra bord og seng med sin
ægtefælle at fremlægge. Præsten foreholdt dem begge ægteskabets hensigt samt det
ægteskabelige pagts nødvendighed og ubrydelighed, men Jens Pedersen gav ei andet svar end
dette han kunne intet førnøjeligt liv have i dette sit ægteskab uden ellers at beskylde hans
kone for nogen feil eller last. Ane Andersdatter sagde at hun gierne kunne samleve med
hendes mand og tilgive ham de udsvævelser han afvigte vinter udi faldne havde giort sig
skyldig udi, men eftersom han ingen hensigt havde, besluttes at denne skilsmisse var
nødvendig til hans lykke, ville hun ei heller her være ham fiendelig, men gav sit minde til den
forlangte separation. Da præsten altsaa ved gientagne advarsler intet udvirkede henvises sagen
til de verdslige authoriteter, hvilket saaledes med underskrivt bekræftes. Nykirke den 15de
April 1815. Jens Pedersen. Ane A. A. Andersdatter, med ført pen.
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1816 d. 17 Maj. Aar 1816 den 17de May mødte for præsten ægtefolkene Hans Madsen Smed
paa Farre Mark og konen Karen Eriksdatter, og forklarede, hvorlunde de ikke kunne længere
fortsætte det af dem begyndte ægteskab, da ingen af parterne for fremtiden kunne nyde et
fornøiet samliv med hinanden. Præsten søgte ved alvorlige forestillinger at bringe dette par
tilbage til deres pligters opfyldelse, og viiste hvor uværdigt og tillige hvor syndigt det var at
bryde det een gang givne ægteskabsløvte, da begge, stod hardt paa, at de ingensinde kunne
overtale sig til at leve tilsammen. Manden klagede over hendes mangel paa huusholdiskhed,
hun derimod anked meget paa mandens utilfredshed med hende saavelsom med sin egen
skiæbne, og ønskede derfor med ham intet hellere end adskillelse. Da præsten fandt begge
parter saa ubøjelige til gienforliig, levnedes han intet andet middel at vælge end dette, ifølge
forordningen af 18de October 1811 at meddele dem i den nysnævnte forordnings 1ste §
omtalte attest. Hvilket saaledes med hænders underskrivt blev bekræftet. Nyekirke
præstegaard den 17de May 1816. Hans Madsen. Karen K. E. Eriksdatter.
1817 d. 24 Okt. Aar 1817 den 24de mødte hos mig ægtefolkene Erik Christensen og Ingeborg
Christensdatter, og beklagede at de ei kunne leve lykkelig og tilfreds med hinanden i deres
indgaaede ægteforeening. Præsten søgte efter pligt at ---- --- formaae dem til at feste andet
bundebrug, at flytte fra de gamle de formodde at være for en deel skyld i den ueenighed som
havde fundet sted imellem dem, men de var begge, af den formeening at alt ikke ville være af
nogen bestandighed og at de derfor ligesaa gjerne først som sidst matte adskilles fra hinanden.
Den forlangte og i forordningen af 18 Marty 1811 befalede attest blev derfor af præsten disse
ægtefolk meddelt. Saaledes passeret testerer med vore hænders underskrivt. Nykirke
præstegaard den 24de October 1817. Erik Christensen. Ingeborg Christensdatter, begge med
ført pen.
1819 d. 25 Aug. Den 25de August 1819 mødte hos mig Jens Jørgen Lassen og hustru, Maren
Madsdatter, enige om at hæve deres ægteskab, som blev indgaaet sidste 2den Pintzedag. Da al
fornuftig og Christelig forestilling derimod vare frugtløs og konens fader Mads Lassen
arbeydede tillige for at faae skilsmisse, matte jeg meddele dem under dags dato, min attest om
forgiæves mægling. A. Bastrup.
1825 d. 11 Jun. Aar 1825 den 11te Juni mødte for mig undertegnede, som deres beskikkede
sielesørger Gaardmand John Pedersen og hustru Ane Marie Nielsdatter af Tornumgaard i
anledning af en af bemeldte Ane Marie Nielsdatter til mig givne klage over formeentlig
uchristelig medfart af hendes mand John Pedersen. Denne sag havde jeg forhen begyndt paa
og giort mig ifølge embeds pligt umage for at bringe forliig tilveye. Ved atter i dag at prøve
paa foreening imellem disse ægtefolk gav konen Ane Marie Nielsdatter den bestemte
erklæring: at hun for det første hverken kunne, ville eller turde leve hos eller med bemeldte
hendes mand, men at hun paa grund af hvad der imellem dem foregaaet var troede sig beføiet
til at begiære separation. Denne forretning blev foretaget i overværelse af vidnerne Peder
Hedegaard og Jens Frandsen, begge af Give, hvilke derfor til vitterlighed underskriver. Give
datum ut supra. Til vitterlighed P. Hedegaard. Jens Frandsen. Johan A. Adolph, sognepræst.
1826 d. 26 Okt. Aar 1826 den 26de Octbr. mødte for mig undertegnede, som deres beskikkede
sielesørger Gaardmand Niels Jensen og hustru Karen Pedersdatter af Give bye, i anledning af
en imellem dem opkommen misforstaaelse, som i flere aar og ved forskjellige leyligheder
havde foraarsaget uenighed i deres ægteskab og forbitret deres samliv. Efter embeds pligt og
overbevisning søgte jeg at tilvejebringe enighed imellem dem, ligesom jeg og forhen baade
særskildt og samlet havde givet dem passende formaninger og opmuntringer til fremdeeles at
vedblive deres ægteskab, glemme det forbigangne og lære at taale hinanden og bære over med
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hinandens svagheder, men mit arbejde forblev forgiæves. Dagens forretning foretages i
overværelse af vidnerne Lauritz Sørensen og Jens Frandsen, begge bosatte i Give bye, og som
her til vitterlighed underskriver. Datum ut supra. Til vitterlighed L. Ssen. Jens Frandsen.
Johan A. Adolph, sognepræst.
1828 d. 16 Jul. Aar 1828 d. 16de Juli foretog jeg paa begjæring af John Pedersens hustru Ane
Marie Nielsdatter af Tornumgaard, ifølge embeds medfør og lovens bud, den forhen begyndte
mægling imellem disse ægtefolk, som forhen ved bevilling af 3die April 1826 fra bord og
seng vare separerede; men derefter vare blevne eens om atter at leve med hinanden, dog uden
at iagttage hvad anordningerne ved ophævelsen af deres separationsbevilling matte foreskrive.
Forretningen blev foretaget i overværelse af vidnerne Sognefoged Peder Hedegaard og
Gaardmand Christen Nielsen af Give.
Parterne bleve, ligesom forhen skeet var, formaaede til eenighed og forligelighed, samt til at
fortsætte det forhen indgaaede, derefter tildeels ophævede og igien begyndte ægteskab. Men
al mægling var forgiæves, da bemeldte Ane Marie Nielsdatter bestemt erklærede, at hun
hverken kunne eller ville leve som ægtefolk med hendes mand John Pedersen. Give den 16de
Juli 1828. Som vidner P. Hedegaard. Christen Nielsen. Johan A. Adolph, sognepræst.
1829 d. 5 Apr. Aar 1829 den 5te April mødte i Nykirke præstegaard ægtefolkene
Aftægtsmand Anders Johansen og hustru Mette Marie Mortensdatter af Breinhoed i anledning
af en imellem dem opkommen misforstaaelse, ifølge hvilken konen allerede er bortflyttet.
Ifølge embeds medfør bleve disse ægtefolk formanede i vidners overværelse til at forliges, og
hun søgt at formaae til atter at flytte til manden og leve med ham, men da hun bestemt
erklærede, at hun ei ville dette, var ald mægling forgiæves. Datum ut supra. Som vidner P,
Hedegaard. Niels Sørensen. Johan A. Adolph, sognepræst.
1829 d. 24 Maj. Aar 1829 den 24de May mødte for mig i vidners overværelse ægtefolkene
Lauritz Pedersen Bexgaard og hustrue Bodil Jacobsdatter, boende i Hjortsballe i Give sogn, i
anledning af at de ikke længere formedelst langvarig misforstaaelse imellem dem kunne eller
ville leve sammen som ægtefolk. Efter embeds medfør søgte jeg at formaae dem til enighed,
men forgæves var alle formaninger og erindringer, da konen bestemt erklærede at intet
forligelsesmaal fra hendes side kunne finde sted, og hverken ville eller kunne leve med
bemeldte hendes mand. Da saaledes ald mægling var forgjæves sluttedes forretningen.
Nykirke præstegaard. Datum ut supra. Som vidner G. E. Rosendahl. Søren Rasmussen. Johan
A. Adolph, sognepræst.
1831 d. 9 Feb. Aar 1831 den 9de Februar mødte for mig hos Sognefoged Peder Hedegaard i
Give ægtefolkene Morten Jacobsen Skov og hustru Maren Donnerup Andersdatter af Farre i
anledning af uforligelighed i ægteskab: i hvilken anledning allerede forhen var foretaget den
ved lovens 2-9-8 og forordningen af 18de October 1811 foretagne mægling, som i dag
fortsættes i undertegnede vidners overværelse. Men da konen bestemt erklærede, at hun
hverken kunne eller ville leve med bemeldte hendes mand, og han paa sin side intet havde
imod den attraaede separation fra bord og seng; men endog paa gientaget spørgsmaal
erklærede, at længere betænkningstid attraaede han ei, saa matte jeg ansee min mægling
imellem omhandlede ægtefolk at være forgjæves, ligesom jeg og herved paa embeds vegne
erklærer, at den, paa grund af de mig bekjendte omstændigheder, ville være unyttig. Give den
9de Februar 1831. Som vidner P. Hedegaard. Jens Frandsen. Johan A. Adolph.
1831 d. 29 Nov. Aar 1831 den 29de Novbr. mødte hos mig i undertegnede vidners
overværelse ægtefolkene Gaardbeboer Jens Iversen af Tyregodlund og Birthe Marie
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Andersdatter af Store Hestlund i Give sogn, som ifølge amtets bevilling af 26de Juli 1828
have levet separerede i henseende til bord og seng, og begjærede da de nu agtede at ansøge
om deres ægteskabs aldeeles ophævelse, at jeg ville foretage den ved anordningen 18de
October 1811 conferent med D: L: 2-9-4 befalede mægling. Det bemærkes herved at manden
Jens Iversen er af Tyregod sogn, og desangaaende havde indhentet sognepræsten Hr. Rahbeks
erklæring, saameget mere som den ved separationen stedfundne mægling var foretaget af
bemeldte Hr. Rahbek, men at fruentimmeret Birthe Marie Andersdatter er af det hertil
annecterede Give sogn, hvor hendes forældre ere bosatte, og hos hvilke hun under
separationen har opholdt sig. Hr. pastor Rahbeks skrivelse i denne anledning af dato 26de
November 1831 lyder som herefter in copia findes anført, og mit skrivelsen in originali følge
den af mig udstedede attest. Mæglingen blev foretaget efter begjæring, og lagde jeg
ægtefolkene saa vel hver især særskildt, som begge forenede alvorlig paa hjærte, hvor
alvorligen de paa deres side burde betænke baade hvorledes de i sin tid uden alvorlig
overvejelse og fast beslutning havde indgaaet ægteskabet, samt efter en saa kort tids forløb
igien foreløbig hævet samme, og hvor rigtigt følgen af det nu forehavende skridt, aldeles at
faa ægteskabet hævet, kunne vorde.
Mine formaninger vare i denne henseende forgjæves, de vedblive begge deres forhen givne
erklæring: at de, i hvad skiæbnen dem med og forestod, og i hvad lykke gud dem endog
monne tilskikke, ingensinde kunne eller ville leve tilsammen som ægtefæller; men meget
mere hver især ønskede at vedblive separerede, om de end ey kunde see deres ønske opfyldt at
erholde ægteskabet lovmedsigende og aldeles ophævet. Da ægtefolkene paa flere gange
gjentagen opfordring vedblive deres erklæring, matte jeg ansee min mægling at være spildt og
har kuns at tilføje ligesom jeg paa den ene side maae overlade deres sags afgjørelse til deres
egen samvittighed og en højere dom, saaledes vil jeg paa den anden side ønske: at gud vil
bøje deres sind og hjærte, at de endnu fatte forsæt om at leve tilsammen, som det christelige
ægteskab egner og anstaaer. Nykirke præstegaard. Datum ut supra. Johan A. Adolph,
sognepræst. Til vitterlighed efter begjæring. G. E. Rosendahl. Knud Jørgensen, med ført pen.
1833 d. 11 Nov. Aar 1833 den 11te Novbr. mødte for mig i undertegnede vidners overværelse
ægtefolkene Peder Pedersen og hustru Maren Villadsdatter af Give Mark i anledning af at de
formedelst uforligelighed ønskede separation fra bord og seng, og vare i denne anledning min
mægling begjærende i overensstemmelse D. L. l. 2-9-8 og forordningen af 18de Octobr. 1811.
Bemeldte mægling, som allerede forhen interemistisk var begyndt blev fortsat, og foreholdt
jeg bemeldte ægtefolk, saavel særskildt, som samlede, deres pligter, formanede dem til
enighed og forligelighed, gjorde dem i saa henseende forskellige forslag at ægteskabet, om de
endog forskilt levede for en tid, dog ey skulle forstyrres eller nogen separation finde sted; men
forgjæves var min bestræbelse. Konen vedblev at paastaa hun ej ville separeres fra manden,
og denne paastod at han ikke kunne eller ville leve med konen som ægtefælle, ey heller ville
bidrage noget til konens eller børnenes underholdning med mindre han jo erholdt separation.
Jeg matte altsaa hæve mæglingsforretningen med det ønske, at andre maaske matte være
heldigere end jeg til at bringe enighed imellem dem, og fornemmelig at herren ville bøje deres
hjærter og sind, saa at de ey for sent skulde fortryde deres halstarrighed. Nykirke præstegaard.
Datum ut supra. Johan A. Adolph, sognepræst. Til vitterlighed efter begjæring A. Fischer.
Knud Jørgensen.
1833 d. 19 Dec. Aar 1833 d. 19de Decbr. mødte for mig i undertegnede vidners overværelse
ægtefolkene Christen Hansen og hustru Abelone Kirstine Simonsdatter af Bechsgaard i Give
sogn, som vare, nu som før, min mægling begjærendes, i anledning af D. L. 2-9-8 og
forordningen af 18de October 1811, da de ikke kunne leve et forligeligt ægteskab. I denne
anledning, og da jeg forhen havde foretaget mægling og prøvet forliig imellem bemeldte
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ægtefolk, hvilket og allerede for aar og dag siden var lykkedes mig: men nu da deres
uforligelighed vedbliver, og fornemmelig fordi manden erklærede, at han, i hvad det end
skulle gjælde, hverken kunne eller ville leve fremdeles i ægteskab med bemeldte hans hustru,
ansaa jeg videre mægling for unyttig, og troede at matte overlade oftmeldte ægtefolk til deres
egen skiæbne, samt til højere foresatte, om disse mueligen kunne udvirke mere end jeg. Og
endelig til deres egen samvittighed og den Gud, for hvem de engang for deres ægteskabelige
forhold, som for alt skulle staae til ansvar. Nykirke præstegaard den 19de December 1833.
Johan A. Adolph, sognepræst. Til vitterlighed efter begjæring. Thyer Jensen. Knud Jørgensen.
1835 d. 5 Jan. Aar 1835 d. 5te Januar mødte for mig som deres beskikkede sjælesørger
Gaardmand Jens Pedersen og hustru Maren Jensdatter af Give sogn i anledning af en af
bemeldte Maren Jensdatter til mig indgiven klage over formeentlig uchristelig medfart af
hendes mand Jens Pedersen. Denne sag havde jeg forhen begyndt paa og gjordt mig ifølge
embeds pligt umage for at bringe forlig tilveje. Ved atter i dag at prøve paa foreening gav
konen den bestemte erklæring, at hun hverken kunde, turde eller ville leve hos bemeldte
hendes mand med mindre han ville skille sig ved den pige, Ellen Marie Jørgensdatter, der
efter konens formeening havde givet anledning til hans ubillige forhold med hende. Da han
højtidelig erklærede at han ikke dertil var villig, saa ansaa jeg ikke videre mægling i denne
sag fornøden. Vidnerne ved denne sag var Peder Thomsen fra Gadbjerg sogn og Christen
Christensen her af sognet, der til vitterlig undertegne. Peder Thomsen. Christen Christensen.
1838 d. 4 Nov. Den 4de November 1838 mødte for præsten ungkarl Christen Jørgensen af
Tornumgaard i Farre bye og vedkjendte sig at være fader til et barn som Johanne
Christophersdatter af Give bye fødte den 13de October 1838. Christen Jørgensen.
1839 d. 4 Sep. Aar 1839 den 4 Septbr. mødte for mig, deres beskikkede sjælesørger,
Gaardmand Christen Hansen og hustru Abelone Kirstine Simonsdatter af Bexgaard i Give
sogn, der ifølge amtets skrivelse af d: a: med hensyn til min mægling. Det lykkedes mig ved
denne lejlighed at bringe et forlig til veje paa følgende vilkaar: Abelone Kirstine Simonsdatter
Christen Hansens hustru, lover paa sin side, at hun herefter aldrig vil forlade sin mand eller sit
hjem uden mandens villie, at hun aldrig vil give nogen fremmed mandsperson /: navnlig ikke
Laust Eising :/ anledning til at komme i sit huus, eller give sig møde paa mark, vej eller stier,
endelig at hun som christelig ægtefælle, at opfylde sine pligter i enhver henseende; det hun er
villig til, dersom hun om nogen forseelse bliver overbevist at forlade hus og boehave og kun
at medtage sine egne gangklæder og tøi. som tilfældet var, da hun forlod sit hjem med Laust
Eising den 8 Juli d: a: Ligeledes lover Christen Hansen, at han ei skal give sin kone nogen
anledning til klage, hverken ved drik, klammerie eller hidsighed, samt at han ei vil bebreide
hende eller lade hende høre at hun den 8 Juli d: a: havde forladt hans huus med Laust Eising,
ligesom han ei heller oftere skal give anførte Laust Eising eller nogen anden der kunne
forstyrre den huuslige fred, anledning til at komme i sit huus. Skulde derimod hans kone uden
hans skyld forsømme sine pligter i nogen henseende, da maa hun betragtes som førend dette
forlig blev sluttet og klagen over hendes desertion, berørt i det foregaaende, staaen ham
aaben, uagtet han nu har modtaget hende igjen i hendes ægteskabelige rettigheder. Saaledes
indgaaet af os. Christen Hansen. Abelone Kirstine Simonsdatter, m. f. p. C. E. Møller,
sognepræst. Til vitterlighed Christian Nicolaisen. Niels Jensen.
1840 d. 11 Jul. Den 11 Juli 1840 mødte Peder Pedersen og Karen Villadsdatter af Give for
mig for at jeg kunne foretage den befalede gejstelige mægling, hvilket nu ei skeete med bedre
held end for 7 aar siden, da den foretoges af min formand, pastor Adolph begge vare sindede
som dengang. Se pag. 327. C. Møller. Til vitterlighed. Søren Frandsen. Rasmus Pedersen.
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1845 d. 8 Feb. Den 8 Februar 1845 mødte samme ægtepar og erklærede at de nu paa begge
sider vare sindede at hæve et ægteskab som ei længere kunde gjøre dem lykkelige og jeg
ansaae derfor nu al mægling overflødig, da de havde levet separerede i over 14 aar. C. E.
Møller. Til vitterlighed Niels Pedersen. Laust Pedersen.
1840 d. 4 Okt. Den 4 Octbr. d. a. mødte for præsten at indskrives som fraskildte Huusmand
Hans Pedersen af Høigaard og hustru Ane Hansdatter, det var sjette gang jeg forsøgte den
befalede mægling i religionen: Christi navn formaaede jeg til fordragelighed, men forgjæves,
den gjensidige villie var for dybt vedfæstet, adskillelsen, bevirket ved hans ophold som
tjenestekarl i Veile, havde en mere udvidet den kløft, som tidligere ufordragelighed og
heftighed havde udhulet. Jeg meddelte dem derfor vidnesbyrd om at mægling forgjæves var
forsøgt. Nykirke præstegaard den 4de Octbr. 1840. C. E. Møller.
1840 d. 26 Nov. Den 26 Novbr. mødte for præsten Mads Skovsbøls separerede hustru
Johanne Hansdatter og Huusmand Jens Peter Pedersen af Haustrup i anledning af en klage,
som hun havde indgivet om sidstnævnte, der løverdagen den 21de November skal have
oprevet hendes dør /: nemlig til hendes leiestue i Jens Peters huus :/ og voldelig slaget hende.
Da den anklagede vedgik klagens gjyldighed, men undskyldte sig med at det var skeet for at
hævne sig paa hende for det slette rygte, hvori hun skal have sat ham, blev han formanet med
frelserens ord "hevner eder ikke selv" og tilstod nu sin forseelse samt tilbød sig at ville give 1
Rbdl. for den hende tilførte tort og svie, samt tilbød at denne sag matte staae hende aaben,
hvis han for fremtiden fornærmede hende. Hvormed hun ogsaa erklærede sig villig, idet hun
ville modtage di 3 RbMk. til 11 December d. a. og de 3 RbMk. til 11 Juni 1841 og iøvrigt
afholde sig fra alt, hvad der kunne komme Jens Peters gode rygte til skade.
At dette er mig forelæst og af mig vedgaaet i tvende vidners nærværelse bevidner Jens Peter
Pedersen, Huusmand i Haustrup. Nykirke præstegaard den 26 Novbr. 1840. Som vidner
underskriver Niels Jensen. Christen Christensen.
1841 d. 13 Aug. Den 13 Aug. 41 meddelt Mads Christensen af Vonge og Johanne Hansdatter
separationsattest.
---- d. -- ---. Bemærkninger om stednavne i Give sogn efter N. M. Petersen i Nordisk
Tidsskrift for Oldkyndighed 2 bind, 1ste hefte.
Farre, Jarlhe Wettilæ til Ferje, Hoed og Hofde, Forbjerg til Siøhus ......... Øre til aae grovt
sand. Høi, høgle øgle, har norsk brug, ingen jydske ....., Ølsighe, Ølsived, ..jøge, Ringgive,
Ringihoie, Give, Giufve, Høi, de 3 Nord for ...... Kollemorten, Koll, Kull, Spids, Top til
Kolle, Norsk Koll, derfra adskilles Koll = Kalse. Oxenbierre, Bjerg til Bjærg fra Bjørg. Riis til
...., ........ Mark til .... til Mørk, oprindelig med skov begroet strækning. Eghemarke. Vonge,
Aanger, Aager, Vang, Vænge, Enge, Eng til Engevang oprindelig betegner enge en
inds...... .... .... mark. Af Mos, Mosegrund afledes Myre, Norsk, Myre, Mose.
Woerslunde: Voor, Vore, Ore, Woreby, Aareby, Lois... for Svedjebrug er med Malbeck af
Øre en (Slangelund) lund, men med Petersen af .. Vor, Gl. dansk var en Labe, Landingsted. ....
efter Riber Norsk Voet eller Vorr har samme betydning. Skibshøie er af steen lagt broe = Vor,
Torhøj, V...., Bjærget, Næsset eller Skoven som laa nærmest ved landingsstedet, til Garde,
Gerdi Norsk ... ....æge, ..., Stivel ... Bol til Wøle ...... Bøl, Bølle, det til boet stykke jord, nok
hørende til en landsby, som en eller flere opdyrkede.
Befæstning, Birk til Virki og Borg af Berga, (Sejale)sted, sikkert sted. (Al)bjerg de hellige
bjerge. Løse (ei) altid fri for eller mangel af. Jerlef havde landeiendom end fri for jord.
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Jortløse, Thølløse, Tholl, Grand. Breinhoed af Odegen, Bregen, Ljung, Lyng, Lung. Alsted,
Apelsted, (Apel, Ale), Kold, Kulle, Ulf, Ullerup, Ulderup.
Side 371
Skolen.
Vonge

Forældrene.
Jacob Bertelsen Krøll

Børn.
Erik Jacobsen Krøll

Født.
23 Sep
28

Vacc.
14 Jun
36

Tinnet

Mette Marie Laustdatter
Vonge Mark
Poul Pedersen

Peder Poulsen

5 Mar
28

11 Jun
32

Collem.

Marie Christensdatter
Collemorten Mk.
Mads Buck Hansen

Mads Buck Hansen

20 Apr
28

Ane Hansdatter
Vonge
Anders Larsen

Lars Andersen

23 Sep
28

10 Jul
36

Christen Jensen

5 Jul 24

1 Maj
34

Louise Pedersdatter
N. Collemorten
Anders Hansen

Laust Andersen

21 Maj
28

10 Jul
30

N. T. Mk.
2 Rbd.

Maren Pedersdatter
Skjærhoed
Lars Andersen

Søren Larsen

25 Feb
26

19 Jun
32

Johannes Larsen

12 Jul
28

19 Jun
32

N. T. 2
Mk. 1
Rbd.
1 Rbd.

Niels Christian Sørensen

19 Jul
28

24 Jul
31

N. T. 1
Mk. 2
Mk.

Niels Nielsen

10 Maj
28

6 Jul
28

N. T. 2
Mk. 1
Rbd.

15 Feb
28

17 Dec
41

4 Mk.

N. T. 4
Mk.

Ane Christensdatter
I Collemorten
Jens Pedersen

Give

Birthe Marie
Sørensdatter
Breinhoed
Søren Fæstersen

Farre

Dorthe Cathrine
Jensdatter
Viberg
Niels Nielsen Hind.

Skr.

Reg.

Anm.
N. 1 Mk.
Bet.

N. T. 1
Mk.

N. T. 2
Mk. 1
Rbd.

Maren Donnerup
Andersdatter
Christen Sørensen.

Anders Chr. Christensen.

8 Jul 28

18 Maj
34

Dorthe Marie
Andersdatter
Jens Nielsen

Anders Jensen Uldum

18 Jul
28
21 Apr
27

10 Jul
30

28 Apr
28

18 Maj
34

Ane Cathrine
Pedersdatter
Bøllund. Gift m. Jens.
Afg. Johannes Jensen.

Rel.

N. T. 2
Mk. 4
Mk.

Vonge.

Maren Nielsdatter Toft
Nør
Morten Jacobsen Schou Anders Egskov Mortensen

Ullerup

Læs.

Hesselballe
Jens Peder Johansen

Maren Jensdatter

Side 370
Skolen.
Tinnet

Forældrene.
Laust Nielsen

Børn.
Ane Kirstine Laustdatter

Født.
Vacc.
5 Jul 28 1 Jul
35

Ane Madsdatter
Chr. Nicolaisen
Sveistrup

Else Kirstine
Christensdatter

14 Sep
28
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Rel.

Skr.

Reg.

Anm.
N. T. 2
Mk. 1
Rbd.
N. T. 1
Mk. 3
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Mk.

Collem.

Zidsel Kirstine
Nielsdatter
Vonge
Jens Lund Sørensen
Mette Sørensdatter
N. Collemorten
Lauge Christensen

Dorthe Marie Jensdatter

1 Maj
38

N. T. 3
Mk.

Hveisel
Villemine Laugesdatter

10 Jul
28

1 Maj
34

N. T. 1
Mk. 2
Mk.

Ane Marie
Torgrimsdatter
S. Collemorten
Ole Jensen afg.

Magdalene Olesdatter

26 Aug
28

1 Maj
34

N. T. 1
Mk. 8
Sk. 3
Mk.

Donnerup

Else Christensdatter
S. Collemorten
Peder Jensen

Sara Pedersdatter

20 Jul
28

14 Maj
36

1 Rbd.

Give

Sidsel Marie
Sørensdatter
Christen Pedersen

27 Jan
27

10 Jun
32

Farre

Ane Hansdatter
Claus Graversen

Birthe Kirstine
Christensdatter
Søndersthoed Mk.
Maren Clausdatter

11 Okt
27

4 Mk.

Kirstine Marie
Hansdatter
Jens Pedersen

Louise Jensdatter

6 Dec
27

N. T. 2
Mk. 1
Rbd.

Maren Jensdatter
Loftlund
Hans Pedersen

Ane Hansdatter

16 Jul
28

18 Maj
34

N. T. 2
Mk. 1
Rbd.

Marie Kirstine
Larsdatter
Farre
Peder Jørgensen

Abelone Pedersdatter

2 Maj
28
Bapt.
15 Jul

Jul 42

N.

Ane Marie Nielsdatter
Østerhoed
Christen Nielsen

Hedegaard

Mette Hansdatter
S. G. M. Christen
Sørensen
Anders Andersen
Ramskov
Maren Jensdatter
Søndersthoed

Mette Kirstine
Christensdatter

Frederika Andersdatter

---

3 Aug
28

10 Jul
30

5 Mk.

Side 368
Indf. Ansøgning til kongen.
Ansøgning til Hans Majestæt.
Jo mere vi danske randsage historiens aarbøger, og betragte hvad der i de svunden decennier
er gjort for agerdyrkningens opkomst, og derved til bondestandens fremme, desto dristigere
fremtræde vi med ethvert forslag, som vi troe kan tjene til fædrelandets bedste, selv om det
kun er til en enkelt (borgers) tarv. Deres Majestæt har alt vist ved flere lejligheder, hvor trolig
de vandre i Deres Majestæts forevigede forgængers fodspor, nar talen er om at ophjælpe de
egne og steder der først ved deres landsfaderlige omsorg kunne ophjælpes. Endnu bestandig
bidrage regjeringen aarlig over 1000 Rbdlr: til Ahlhedens colonisation, et værk, de begyndte
for omtrent 80 aar siden, af iver for landets kultur, endnu synes at være langt fra maalet,
dersom i tør troe (pastor) Caspersens beretning. Man mangler for en deel mærgel, ved
©Jens Erik Starup 2019
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jordtørvens afskrælning er jordens opdyrkning (la)iget tilbage, ved byernes sammenbygning
er man for meget fjernet fra sine jorder. Brøndes anlæg m. m. koste endnu bestandige summer
medeler saaledes colonierne vegetere, og som en drivhuusplante vilde hensygne, dersom den
opretholdtes ved en landsfaderlig regjerings omsorg. , er der egne her i Jylland, som gaar
stadig frem til det bedre, ei at tale om Østjyllands frugtbare sletter, selv Vesteregnen, eller
Jyllands høideryg, hedeegnen som den kaldes, er i betydelig opvækst, saa at jeg for faa aar
siden, ved den hilsen, som Nykirke og Give sogne overrakte Deres Majestæt i Veile med
sandhed kunde sige, at Deres Majestæt ved vor arm vi(n)des tusinde agre land uden
sværdslag. Imidlertid fornemmes det i særdeleshed i uaar, til hvilke vi desværre kunne regne
det sidste, da der var en total mangel paa boghvede, og tildeels (mangel) af rug, vesteregnens
fornemste kornsorter, saavelsom en pris paa creaturer, der med hensyn til de foregaaende aar
matte kaldes ringe, hvor meget denne egn trænge til capital, der for at beboerne ei skal tvinges
til at skille sig af med den nødvendige driftskapital for at skaffe sig brød, og ei trænges til for
tiden at skille sig ved sine trækhøveder; Desuden viser manglen paa capitale sig ei alene ved
hin sørgelige kjendsgjerning, ogsaa de mere velhavende have som oftest stor besværlighed
ved at reise capitaler, og naar de med stor opoffrelse ved at yde 6-8 procent endelig have faaet
disse, maae de snart igjen, ofte efter et aars foløb, see deres capitaler opsagt og da vandre
omkring fra sted til sted for at opdrive den paa ny. Særdeles vilde det gavne denne egn, hvis
banker hertil vilde udstrække sin (virke). Imidlertid vover jeg allerunderdanigst et forslag, at
der nemlig af Creditkassen kunde udsættes capitaler mod tilstrækkeligt pant i landeiendomme
i Vesteregnen og at det til en prøve matte forundes mig et realiseret laan paa 5 aar af en
capital paa 1000 Rbdlr:, for dermed i uaa(r) at anlægge magaziner, indkjøbe de manglende
creaturer især trækhøveder, hjælpe dem, der af mangel paa capital nødes til at sælge
eiendommen, (skralle) af den, eller er foruden besætning. Til sikkerhed vil jeg stille
præstegaardens indløsningssum og naadensaaret. Ved dette forsøg vil det vise sig hvorvidt
saadanne foretagender kunne lykkes? Aarlig skal jeg allerunderdanigst indsende mit regnskab
for hvorledes capitalen er anvendt, og med Guds hjælp skal jeg (ikke) nedgrave det mig
saaledes betroede pund men anvende det til sognets bedste og egnens opkomst. Det (mindste)
overskud skulle anvendes til præmier for pløjning med svingplove, for den bedste behandling
af heede og sumpe, til gode springtyr etc:, til faareavlens opkomst, gode
agerdyrkningsredskaber og rensemaskiners anskaffelse, kort at alt, hvad der saaledes
indvindes capital at tilstrække. Deres Majestæt bedes allernaadigst at tage denne min
allerunderdanigste ansøgning i betragtning, som den der nu med kjærlighed til det mig
betroede kald i 8 aar har forestaaet mit kald, har jeg ogsaa med agtpaagivenhed fulgt min
m,enigheds timelige kaar, og tør derfor haabe at anførte forslag, dersom det vinder Deres
Majestæts bifald, vil være et middel til hedens colonisation og opdyrkning af ucultiverte
(hede)strækninger.
Indf. Om Højtidsoffer af W. R. Berling. 1842
Om Høitidsoffer af W. R. Berling. 1842-207
Først vises det mulige i selv at skulle paaligne sit offer. Rescriptet af 4 Juni 1796 fastsætter, at
præsten kan indgive en liste over de udeblivende, som da blive tilholdt at møde, desnæst
fremstilles offeret som et stykke af gudstjenesten. Det forf: gaae tilbage til Ageperne forenet
med Nadver, hvortil (Kalive) bidrog. Det aar blev en skik præsterne og de fattige, at bringe
deres gaver kaldtes at offre. Matt: 5-2. Gaver kaldtes halricienci /: cypraa :/ eller en offergave
hostia oblalum og deraf brødene oblate. Ydelsen var et tegn paa et ægte medlem ei
catechanerne, ei aagerkarle horqv., ei (især de) sagførere, kroværter eller dem, der deltog i
heningernes afgudsdyrkelse. Ambrosius afholdt Valentinian ved at forestille ham, at han i
offer ville blive tilbagesendt. Kelual 55 og 119 D: L: 2-5-4 forbyder at offre med slegfredbørn
og deres moder. Geistligheden (vedtagne) 1670 §5 gjør offringen afhængig af nadverens
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nydelse, idet den anordner at saa mange, som lader sig betjene med skriftemaal høiværdige
sacram: skulle være pligtig at offre. Fremmede religionsbud give tiende og præstepenge ei
offer. Til 10 og 11 Sec: i naturalier vin, brød, olie eller siden i penge, og det blev anseet for en
større kirkelig høitidelighed at bringe disse paa alteret, enkelte steder var det kun de
fornemmes gaver, de øvriges samledes i kirken ved tavlerne derfor. Psalmesang og orgelspil
(sidop og ..), hvilket ville være os en (jende) ved betalingen af nogle penge, hvilke ei heller
havde med kirken at gøre. Den offrende kyssede kalk og disk. Ved altergang gives rigeligt i
tavlen. Messen begyndte med hin gamle offring. I engeland findes en offring sted hver gang
der er altergang, det indsamles af kirkebetjentene. Ved Lutterd: offring hver høimesse,
dernæst af frygt for qvaler ved nogle synderlig (heder) af Commis: Kongen bestemte det til de
3 høitider. 1531 forlagdes det til mellem i og gejstelig og konge men den gl: skik banede sig
veien. Ussing 3,2-633
Frederick d: 5 .......... 15-79. Mai. forklarer rigets forbedrede tilstand af Enevold magt, dog
forsvinde at tvivl om den sag i sandhed, naar man vil eftersee rigets tilstand under de forrige
konger, og i hvad tilstand det blev bragt siden udi ved den for landet sande, lykkelige
enevoldsmagt. Dirkink siger om Dahlman i Hypoles, at Anglerne i Slesvig vare udvandrede til
Engl:, og at vi danske først vare indvandrede, at man her lydeligt sporer den for standen
sorme kende partiaand. Efter datiden paastaaer Steivigl at Anglerne har været rene Tydske,
der saa aldeles vare udvandrede til Engl:, at danske folkeslag kunde indtage deres plads, og
saaledes gjøre det oprindelige Tydske Slesvig dansk. Alfred siger vistlig sor Gl. Saxson er
Elbens udløb og Friisland N: V: derfor ligger det land som hedder Angelen og Sillende neden
Keel og de Danske N: for, Saxs: var Obatritrine til Sælland, Sylt, Sliland høieben ordform,
dog ei gives, dog ei Slesvig. En Frankisk cancelist /: Rafn :/ (bau equ cooram transishent,
devenerd en levan. Nattinale /: Sr. Daurain :/ in locum, cujur veibe eil juelendi.) N: for
syddanerne har og Ø: deels paa det faste land deels paa øerne boe norddanerne. Ollari
Keiseberlang fra samme tid fortæller at han ...og en f: gl: til stedet, denne ligger mellem
venderne s. for og angl: og hører ... .... ..... boede syddaner, oprindelige Angler. Angel og
Danske Saxo. Blatt .. .. . ......
Side 365
Skolen.
Vonge

Forældrene.
Niels Pedersen Slavberg

Børn.
Peder Nielsen

Født.
12 Dec 28

Farre

Kirsten Nielsdatter
Steffen Christensen

Jacob Stephensen

Farre
5 Jul 28

Karen Jacobsdatter
Afg. Lauritz Nielsen

Niels Laursen

Anders Døslund
Christensen

Ane Kirstine
Christensdatter
Christen Pedersen

Collemorten

Vacc.
11 Jul
31

Læs.
5

Rel.
5

Skr.
5

Reg.
5

Anm.
1 Rdl.

1 Maj
34

5

5

4

5

1 Rdl.

8 Apr 29

12 Jul
35

3

3 Feb 27

1 Maj
34

Anne Christensdatter
Anders Jensen

Niels Christian Andersen

Give
17 Dec 27

Ane Jensdatter
Afg. Christen Thygesen

Peder Christensen

Hanne
Christen Pedersen

29 Maj
36

3

19 Feb 29

1 Aug
35

3

Jens Peter Christensen

14 Mar 29

1 Maj
34

3

Kirsten Pedersdatter
Niels Andersen

Jens Nielsen

11 Mar 28

1 Maj
34

4

1 Rdl.

Karen Marie Hansdatter
Christen Christensen

Jens Peter Christensen

26 Sep 27

1 Maj
34

5

4 Mk.
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Ane (Uhlleindatter)
Mikkel Hansen
Maren Pedersdatter
Hans Dahl Larsen
Karen Christensdatter
Jens Pedersen
Christen Sørensen

Give
Farre

Mette Hansen
Mikkel Paulsen
Margrethe Jensdatter
(NB sajva)
Niels Thuesen

Ullerup

Ingeborg Pedersdatter
Afg. Nicolai Soustrup
Christen Laursen

Johan Mikkelsen
Lars Dahl Hansen

6 Jan 26
Givskov
16 Feb 29

Christen Jensen
Søren Christensen

4
2
3
26 Aug 3
38

1/3

Jens Mikkelsen

8 Mar 29

5

1/2

Jens Peder Johansen
Jens Nielsen

4
17 Nov 28 28 Mar 4
36

1/2

Erik Nicolaisen

1 Maj
37

Christen Jensen
Anders Christensen
Hans Hansen

3

4 Mk.

3
5

Sommer

Side 364
Skolen.
Vonge

Forældrene.
Rasmus Rasmussen

Børn.
Karen Marie Rasmusdatter

Afg. Birthe Marie
Jensdatter Vonge
Skolen.

Forældrene.
Mads Christensen

Vacc.
10 Jul
30

Læs.
5

Rel.

Skr.

Reg.

Anm.
3 Mk.

Rel.

Skr.

Reg.

Anm.
1 Rdl

(Ousted)
Børn.
Ane Kirstine Madsdatter

Født.
24 Maj
28

Vacc.
10 Jul
30

Læs.
5

Jensine Magdalene
Terkildsdatter

5 Jan 29

10 Jul
30

4

1 Rdl

Ane Kirstine
Thomasdatter Vonge
Mads Jørgensen

Ane Kirstine Madsdatter

21 Mar
29

1 Jul
35

4

1 Rdl

Frederike Christensdatter
Jens Christensen

Ane Kirstine Jensdatter

30 Apr
29

1 Jul
35

5

1 Rdl

Ane Rasmusdatter
Jens Madsen Back

Ane Margrethe Jensdatter

25 Mar
29

1 Jul
35

4

1 Rdl

4
4

3 Mk.

Johanne Hansdatter af
Vonge
Terkild Jørgensen

Tinnet

Født.
23 Nov 28

Marie Madsdatter

N.
Donnerup

Give Mark

Jørgen Sørensen

Marie Pedersdatter
Hanne Jørgensdatter

Ane Marie Andersdatter
Christen Christensen

Karen Marie Christensdatter

28 Apr
29

10 Jul
32

5

3 Mk.

Maren Jensdatter
Jens Pedersen

Johanne Marie Jensdatter

3 Jan 29

10 Jul
32

5

3 Mk.

Ane Marie
Christiansdatter
Hans Christian Larsen

Ellen Christine Hansdatter

3 Dec
28

Ane Marie (Hansdatter)
Laust Andersen

Ane Kirstine Laustdatter

8 Jun 28

28 Mar
36

4

Kirsten Laustdatter
Niels Jensen

Marie Nielsdatter

7 Maj
28

3

Side 363
Skolen.
Vonge

Forældrene.
Erik Nielsen

Børn.
Niels Eriksen

Født.
8 Sep 29

Vacc.
10 Jun
30

Læs.
5

Hedevig Susanne
Christensdatter
Peder Rasmussen

Jens Peter Pedersen

28 Feb
30

1 Jul
35

5
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Rel.

Skr.

Reg.

Anm.
3 Mk. 8
Sk.

Side 20 af 23

Give sogn – diverse 1700 til 1814

Tinnet

Zidsel Sørensdatter
Christen Jensen

Niels Christensen

18 Feb
30

3 Apr
44

4

4 Mk.

Maren Nielsdatter Hveisel
Anders Madsen

Peter Andersen

26 Feb
30

1 Maj
34

5

6 Mk.

Ane Kirstine Pedersdatter
Skolen.
Tinnet

Forældrene.
Niels Jensen

Børn.
Peder Christian Nielsen

Collemorten

Zidsel (Nielsdatter)
Christen (Andersen)
H. C. (Thuesen)

Anders Christensen
Niels Hansen

Maren Nielsdatter
Mathias Steffensen

Kristian Peter Mathisen

Født.

Vacc.
29 Maj
36

Læs.

10 Maj
29

1 Maj
34

4

3 Jun 29

1 Jul
35

4

Rel.

Skr.

Reg.

Anm.

3 Mk.

2 Mk.

Dorthe Marie
Christensdatter
Skolen.

Alsted
Donnerup

Give

Farre

Ullerup

Skolen.
Hedegaard

Forældrene.
Søren Rasmussen

Børn.
Niels Peter Sørensen

Født.
21 Aug 29

Vacc.
10 Jun
32

Læs.
4

Mette (Sørensdatter)
Mouritz Pedersen

Jens Mouridsen

15 Okt 29

10 Jun
32

4

4 Mk.

Christen Jensen

13 Apr 44
Vindelev

5

1

Ole Nielsen

5 Aug 28

10 Jun
32

Marie Nielsdatter
Jens Hansen

Christen Jensen

4 Dec 29

1 Maj
34

4

Mette Nielsdatter
Christen Knudsen

Knud Christen Christensen

27 Jan 29

18 Maj
34

4

Karen Christensdatter
Christen Frandsen

Niels Peter Christensen

5 Sep 29

18 Maj
34

4

Ane Jensdatter
Niels Pedersen

Peder Nielsen

6 Aug 31

10 Jun
36

Ane Marie
Christensdatter
Christen Poulsen Riis

Jens Christian Christensen

16 Feb 30

18 Maj
34

5

1

Mette Pedersdatter
Anders Pedersen

Peter Christen Andersen

6 Nov 29

28 Mar
36

5

1

Ane Kirstine (Jensdatter)
Jens Pedersen

Peder Jensen

28 Mar 30

18 Maj
34

4

3 Mk.

Maren Jensdatter
Peter Petersen

Peter Petersen

15 Jun 29

18 Maj
34

16 Sk.

Maren (Ullesdatter)
Mads Andersen

Jacob Madsen

24 Dec 29

18 Maj
34

12

Johanne (Nielsdatter)
Peder Knudsen

Jens Pedersen

23 Maj 29

18 Maj
34

Ane Cathrine (Jesdatter)

..... Hygild ....

Kirsten Pedersdatter
Jens Christensen
Elizabeth Mogensdatter i
Hestlund
Niels Olesen

Forældrene.
Peder Albrectsen

Børn.
Albrecht Christian Pedersen

Født.
29 Mar
29

Vacc.
18 Maj
34

Birthe Christensdatter
Troels Madsen

Peder Troelsen

14 Mar
30

31 Okt
43

Rel.

Skr.

Reg.

Anm.
1

2 Mk.
1

Læs.

Rel.

Skr.

Reg.

Anm.

3 Mk.
Hansen

Bodild Cathrine
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Side 21 af 23

Give sogn – diverse 1700 til 1814
Pedersdatter
Ole Mogensen Pedersen

Jens Olesen

Ane Jensdatter
Niels Frandsen

Søren Nielsen

M. Andersdatter
Søren Jensen

Johan Sørensen

23 Maj
33

23 Dec
41

5

Huitfeldt.

10 Jun
32

5

2 Mk.

24 Jul 29 31 Jul
43

Birthe Pedersdatter

Side 362
Skolen.
Vonge

Tinnet

Forældrene.
Niels Pedersen
Skovborg
Kirsten Poulsdatter
Vonge
Mads Laugesen
Karen Christensdatter
Vonge
Eskild Olesen
Bodil Marie
Christensdatter
Peder Andersen
Birthe Marie
Pedersdatter Vonge
Mark
Sl. Erik Christensen

Collemorten

Maren Madsdatter
Lauritz Christensen
Voldborg Bertelsdatter
Christen Christensen

Børn.
Kirsten Marie Nielsdatter

Født.
11 Jan 30

Vacc.
27 Jun 31

Tørring

Murtfeldt

Maren Madsdatter

13 Jun 29

10 Jun 32

Mette Cathrine Eskildsdatter

1 Jul 29

1 Maj 34

3 Mk.

Ane Cathrine Pedersdatter

12 Apr
30

1 Maj 34

3

Else Marie Eriksdatter

11 Mar
30

1 Jul 35

6

Maren Lauritzdatter

18 Okt 29 1 Maj 34

2 Mk.

Madsine Christiane
Christensdatter

21 Feb 30 10 Jul 30

2 Mk.

20 Feb 30 10 Jul 30

2 Mk.

Ane Kirstine Madsdatter
Thomas Christensen
Bodild Thomasdatter
Maren Jørgensdatter
Hans Frederiksen
Ane Cathrine Hansdatter
Kirsten Marie
Christensdatter
Jens Nielsen
Ane Jensdatter

Vemmelund

Johanne Kirstine
Jensdatter
Jens (Pedersen)
Louise (Pedersdatter)
Peder Madsen

Læs.

Rel.

Skr.

Reg.

Anm.
1

4 Jul 37
25 Mar
30

10 Jun 32

Sønder Collemorten
Ane Jensdatter

20 Sep 29 4 Jul 40

4

Ane Elizabet Pedersdatter

21 Maj
29

1

12 Jul 40

Inge Kirstine
Christensdatter
Skolen.
Donnerup

Forældrene.
Peder Jensen Skov

Børn.
Maren Pedersdatter

Født.
23 Feb 28

Vacc.
1 Maj
34

Give

Ane Olesdatter
Oxenbierg
Jens Olesen

Maren Jensdatter

3 Sep 29

18 Maj
34

Ane Marie (Thuesdatter)
Niels Pedersen

Christine Nielsdatter

27 Apr 29

12 Maj
34

Farre

Læs.

Rel.

Skr.

Reg.

Anm.
4

1

Ane Marie
Christensdatter
Jens Pedersen

Maren Christine Jensdatter

20 Aug 29

10 Jul
30

Karen Nielsdatter
Hans Madsen

Else Marie Hansdatter

27 Jan 30

26 Maj
34

3 Mk.

Maren Olesdatter
Laust Christensen

Else Marie Laustdatter

2 Okt 29

10 Jun
30

2 Mk.
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Grindsted

Side 22 af 23

Give sogn – diverse 1700 til 1814

Ullerup

Skolen.
Hedegaard

Give

Karen Marie Pedersdatter
Hans Andersen
Maren Hansdatter

3 Jul 29

15 Maj
34

2 Mk.

Malene Jensdatter
Anders Enevoldsen

11 Nov 29

18 Maj
34

1

Forældrene.
Ane Kirstine
(Sørensdatter)
Niels Sørensen

Johanne Andersdatter
Børn.

Født.

Vacc.

Ane Marie Nielsdatter

26 Sep
29

18 Maj
34

1

Maren Poulsdatter
Mads Andersen

Sørine Madsdatter

27 Maj
29

18 Maj
34

12

Dorthe Sørensdatter
Jens Pedersen

Maren Kirstine Pedersdatter

20 Aug
29

Karen Nielsdatter
Laust Christensen

Else Marie Laustdatter

2 Okt 29 10 Jul
30

Ellen Christine Hansdatter

3 Dec 28 13 Aug
43

Karen Marie Pedersdatter
Afg. Hans Christian
Larsen
Ane Marie Jensdatter
Jens Ellum og hustru
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Læs.

Rel.

Skr.

Reg.

Anm.

Side 23 af 23

