Verst og Bække sogne – diverse 1718 til 1814
17?? d. ? ? ? Johan? ? barnefader ? Spid? ?
17?? d. ? ? ? Hans ? ?
1736 d. ? ? publice absolveret i Bække kirke ? Christensen af Kragelund og Mette
Jørgensdatter udi Bække.
1738 d. ? ? publice absolveret ? ? Nielsdatter fra Husted.
1754 d. 11 aug. publice absolveret Anna Thøgersdatter.
1754 d. 18 aug. Jens Nielsen ?.
1756 d. 26 sep. Anna skoemagerens datter publice absolveret.
1757 d. 1 maj blev Else ?datter, kromandens pige i Bække publice absolveret og udlagde til
barnefader kromandens karl Morten ?.
1757 d. 8 maj næste søndag blev Morten ? publice absolveret i Bække kirke.
1761 d. 3 maj blev Dorthe Søren Skrædders hustru af Kragelund publice absolveret, for at hun
havde taget hendes barn død op fra sig.
1765 d. 12 maj blev Mette Pedersdatter publice absolveret fra hendes begnagen horeries synd
og udlagde hun en bissekræmmer til barnefader, hvis navn hun ikke vidste.
1766 d. 25 mar. stod Maren Mortensdatter fød Buchs åbenbar skrifte og udlagde til barnefader
Laurids Nielsen, som tjente med hende hos Iver Hansen i Skjøde.
1768 d. 23 okt. stod Christen Jensens hustru Mette åbenbarn skrifte som havde taget sit barn
dødt op hos sig.
1770 d. 1 apr. stod Hans Pedersen Smed i Verst skrifte for begangen tyveri.
1772 Verst sogns bibel gaver. Den første her til sognet af sr. Stistrup testamenterede bibler,
skal vorde uddelt til aftægtsmand Morten Juhl i Verst ved stedets værende sognepræst hl.
Hagelund.
1774 Bække sogn bibel gaver.
No. 2 Den 2den til sognet af hl. Provst Winther overleverede bibel efter afgangne sr.
Stifstrups testamente er udleveret aftægtsmand Johannes Josias i Bække. Høyer.
1778 No. 4 Den 4de af sr. Stifstrups bibler blev udleveret til skolens brug i Bække. Verst
præstegård d. 6 sep. a.c. Høyer. Frands Poder p.t. skoleholder.
1781 No. 6 den 6te til Bække sogn testamenterede bibel gaver er overdragen til aftægtsmand
Anders Pedersen i Kragelund, som en olding og flittig kirkegænger. Høyer.
1786 No. 7 den 4de bibel gave til Bække sogn er skænket til Lars Eriksen Brak, en flittig
bibellæser, der ligesom af en ? er dragen en ? i Kragelund. Høyer.
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1786 No 8 den 5te dito til Snedker Andreas Schmidt i Asbo. Høyer.
1789 No. 9 den 6te bibel gave er skjænket til aftægtsmand Jep Jepsen i Kragelund hvor
venner fryder sig og ? ? ? ?. Høyer.
1795 No. 12 som er den 7de bibel gave til Bække sogn blev bevilget husmand forrige
gårdmand i Bække Morten Jensen til sine 2de sønners og egen gudsfrygtigheds frelse. Verst
Præstegård d. 10 jan 1795. Høyer.
1796 No. 2 Den første embedets nye testamentes gave er leveret til Bække skole 1796 testerer
Frands Poder.
1796 Verst sogns bibel gaver. Den 3die af ovenmeldte bibler er eenstemmigen overdraget til
Verst skoles brug. Verst præstegård d. 4 sep. Høyer. Tilstår Verst skole den 16 okt. 1779.
Cloland.
1782 d. 26 maj fest trinitatis skænkede Verst kirke ejer sr. Christen Paulin en af nye
forfærdiget sølv forgyldt kalk og disk til kirken i steden for det gamle fortinnede blye fad og
begger. Lod derhos den afblikkede messehagel opfarve og bekostede nye messe skjorte i
steden for den tyvstaalne.
1787 Verst sogns bibel gaver. Den 5te bibelgave, som er den 3die for Verst sogn, har jeg med
testat. Tilladelse skjænket præstegården til inventarium, ungdommen til undervisning og
menigheden til opbyggelse. Høyer.
1791 Verst kirkes reparation. Blev altertavlen tillige med prædikestolen opmalet, ligesom jeg
selv lod det forfaldne gamle epitaphium fornye med alle Verst sogne præsters navne fra
reformationen, da det næsten 200 år tilforn var oprettet af hl. M. Stephansen. Kirkegulvet er
ligeledes af sr. Paulin belagt med nye steen, stolestaderne fornyede og tildeels forandrede til
chorets rumhed.
1795 Verst sogns bibel gaver. No. 10 som er den 4de til Verst sogn af den Stisenske biblegave
er overdragen til gårdmand Niels Ebbesen, en enkemand opdrager sine 5 børn, til brug.
Høyer.
1795 Verst sogns bibel gaver. No. 11 som er den 5te bibel til Verst sogn blev skænket
aftægtsmand Christen Nielsen i Verst Thorsted ved sin søn Oluf Christensen (første bestyrer)
af bemeldte sin faders gård. Verst Præstegård d. 10 jan. 1795. Høyer.
1796 Verst sogns bibel gaver. Det første nye testamente som ved provste visitatsen 1796 blev
overdragen til Verst skoles brug.
Inventari bøger i Verst præstegård.
1. De 3de deele af sl. Poet Evalds bibelsek concordantz.
2. Kirke ritualet, heelt aflægs.
3. Udtog af landmaalings forretningen over Verst by og Husted gård.
4. Salighedsmidler, Guds råd til salighed, Sivers.
5. Den såkaldede Libar Daticus.
6. Embedsprotokoller for Verst og Bække sogne.
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7. Etatsråd Felichers Agerdyrknings Cathekismus til Verst skoles brug.
8. Huus- og rejse bibel, den 6te af den Stistrupske bibelgave for Verst og Bække menigheder.
1804 Bibelgaver til Verst sogn.
Som er den 6te bibelgave af det Stistrupske legat der er kommet til Verst sogn, er skænket
husmand Laurids Nielsen Vestergård, der flittigbesøger herrens hus. Verst Præstegård d. 14
sep. 1804. Sommer Bergenhammer.
Som den 2den nye testamente gave til Verst sogn, blev skænket konfirmanden Christen
Jørgensen af Hvolsrøj som opmuntring til fortsat agtpågivenhed ved undervisningen. Verst
Præstegård d. 23 dec. 1806. Sommer Bergenhammer.
Som er den 7de bibelgave til Verst sogn, er skænket til gårdmand Iver Jensen i Verst Thorsted
til hans egen og hans talrige børnefloks opbyggelse. Verst Præstegård d. 18 jan. 1807.
Sommer Bergenhammer.
Som den 3die nye testamente gave, der er kommet til Verst sogn og er skænket til den
faderløse pige Anna Margrethe Jørgensdatter i Verst til belønning for hendes nøjagtighed
under læsningen i skolen. Verst Præstegård d. 13 feb. 1807. Sommer Bergenhammer.
Som er den 8de bibelgave, der af det Stistrupske legat er kommet til Verst sogn, er skænket
Jørgen Christensen i Hvolrøj til egen og families undervisning. Verst Præstegård d. 23 mar.
1808. Sommer Bergenhammer.
Som er den 4de nye testamente gave, der af det Stistrupske legat er kommet til Verst sogn og
er skænket Søren Pedersen Jensen, Jens Michelsens søn, som opmuntring til skoleflid. Verst
Præstegård d. 5 nov. 1808. Sommer Bergenhammer.
1804 Bibelgaver til Bække sogn.
No 14 som er den 8de bibelgave til Bække sogn blev tilstået husmand og murmester Peder
Hansen Ramsing i Eskildhus på Kragelund Mark til egen og børns opbyggelse. Verst
Præstegård d. 14 sep. 1804. Sommer Bergenhammer.
No 16 som er den 9de bibelgave til Bække sogn er skænket til Christen Andersen af Bække
Kjær, som er en flittig kirkegænger. Verst Præstegård d. 18 jan. 1807. Sommer
Bergenhammer.
1806 Vaccinerede ved sognepræsten og familie Verst.
Sognepræsten S. Bergenhammers søn Laurids Kasbjerg.
Hans Mortensens børn i Verst, Karen (død), Sidsel, Mette Margrethe, Anna Marie. NB den
sidste tvivlsom.
Jens Paulins børn i Verst, Hans, Christen, Niels Christian (død).
Jens Michelsens børn i Verst, Michel (død), Søren Pedersen, Christen (død), Sidsel Kirstine.
Smeden Nis Nielsens søn Niels.
Uden for sognet Jep Jensens søn Jens i Jordrup.
1806 Feltpræster.
De i året 1806 ved den i Holsten værende Arme ansatte feltpræster have efter hans kongelige
højhed kronprinsens befaling ført nøjagtige og fuldstændige protokoller over samtlige ved
dansktalende regimenter forefaldne forretninger, såvel som over døde og communicanter.
Efter at nu feltpræsterne ere blevne entledigede fra deres embeder har cancelliet under dags
dato tilskrevet biskoppen over Sjællands stift, at de anmeldte nu af feltpræsten gennemseete
embedsbøger skulle afleveres til provsten over garnisions og holmens menigheder her i
staden, for at opbevaren i fremtiden og at det skal være pligt for fornævnte provst at udstede
enhver attest som nogen sinde af disse bøger måtte fordres.
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I at tilmelde deres højærværdighed dette til behagelig efterretning, skulle dette collegium
tjenstlig anmode dem om, at ville pålægge de dem underordnede præster i Riber stift at
indføre anmeldte resolution i deres ministerialbøger underretning i fremstide. Det kongelige
danske cancellie d. 20 feb. 1808. Kaas. Cold. Berner. Bulow. Lassen. Monrad. Lüders
cancellist.
1808 Vaccinerede Verst.
Peder, Jens Pedersen Halkjærs søn i Verst.
Inger Kirstine, Peder Hansen Egtveds datter i Verst.
Anna Cathrine, Peder Hansen Ramsings datter i Verst.
Michel, Peder Hansen Ramsings søn i Verst.
Jørgen, Hans Stephansens søn i Varegård.
Mette Cathrine, Hans Stephansens datter i Varegård.
Anna Marie (2den gang), Hans Mortensens datter i Verst.
Thomas nb. tvivlsom, Jens Hansen Ramsings søn i Verst.
Mette Cathrine, Hans Christophersens datter i Husted.
Rasmus, Åse Marie Pedersdatters slegfredbarn i ?.
Andreas, Poul Nielsen Vævers søn i Verst.
Niels, Poul Nielsen Vøvers søn i Verst.
Mette, Ludvig Jørgensen Rinns datter i Verst.
Johan, Ludvig Jørgensen Rinns søn i Verst.
Maren (død), Ludvig Jørgensen Rinns datter i Verst.
Anna Cathrine, Ludvig Jørgensen Rinns datter i Verst. Blev 11814 vacc. af jomfru Kræmer og
fik attest. NB. De 2 sidste tvivlsom.
Karen, Christen Sørensens datter.
Søren, Hans Sørensens søn i Tersbøl.
Mette, Hans Sørensens datter i Tersbøl. Slog ej rigtig an. Disse 2 atter vacc. af jomfru
Kræmer 1814 og fik attest.
Uden for sognet Kirstine, Peder Brødsgårds datter i Jordrup.
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