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Om 
Lorentz Fitz og hans efterkommere i 7 generationer 

udskrevet den 4. oktober 2012 
 
 
 
Indledning: Når det har kunnet lykkes at samle så mange oplysninger om Lorentz’es efterkommere, som det her er 
tilfældet, skyldes det en stor hjælp fra mange forskellige personer gennem mange års arbejde. Nogle har 
interesseret sig for min families nære slægt og opfølgning med de nyeste generationer, som jeg af hensyn til, at de 
stadig har livet foran sig ikke er medtaget her. Andre har interesseret sig for ”Bastholm Mølle – familien” herunder 
”Mormonerne”. Andre igen er efterkommere af udvandrede dele af slægten. De har ofte kunnet levere oplysninger 
til puslespillet, ligesom de har kunnet hente oplysninger her på siderne. Der kommer hele tiden mere til. Sidst er der 
en fjern slægtning som har ledt mig på sporet af min morfars ældste broder, Hans Andreas Sørensen, i USA. 
Han udvandrede i 1880, og familien mistede kontakten med ham. Nu har jeg gennem folketællingslister i staterne 
Illinois og South Dakota fundet en del omkring familien. Der vil således komme en ny fil, når disse oplysninger er 
lidt mere konkrete.  
Jeg ønsker jer, God fornøjelse! 
Bent Christiansen (2011) 
 
I slutningen af august 2012 har jeg modtaget nogle supplerende oplysninger til Lorentz Fitz’s første ægteskab og 
hans færden i årene 1733 – 1737. Det er slægtsforsker Asger Bruun fra Hjørring, som er kommet med bidraget. 
 
 
Generation 1. 
 
1. Lorentz Christoffersen Fitz født ca. 1707, d. 24. Feb. 1914 er han gendøbt i Utha (Mormonerne), død d. 30. Dec. 1769 i  
Sindal,  begravet d. 1. Jan. 1770 i Sindal,  Skytte,  (gift i 1733 i Tjæreby Kirke, Sorø Amt, med  Marie Magdalene Karboe født d. 
1704,  død d. 14 Maj 1752, begravet på Rårup Kirkegård, Vejle Amt, ). De får i 1733 et barn, som bliver døbt Martinus d. 7. jun.  
Han dør og bliver begravet i Tjæreby d. 19. aug. 1734. Derefter får de i 1734 en datter Sophie Margrete. Hun bliver døbt i 
Tjæreby d. 29. okt. 1734 – død? I 1736 står Lorentz fadder ved en dåb, hvor konen er gudmoder. 1737 får de en søn Friderich 
Christian. Han er døbt i Tjæreby d. 20. jan. Men også begravet d. 11. jun. 1738 i Tjæreby. De to får endnu to sønner Mikkel i 
1738 og Friderich i 1742. I disse år er Lorentz skytte på Godset Basnæs i Tjæreby Sogn under Sorø Amt. 
 
Herefter må familien være flyttet til Palsgård Gods for i 1952 kan Marie og Lorentz findes i Rårup Kirkebog i Vejle amt. Her 
begraves hans hustru Maria Magdalene Karboe, Lorentz Fitz's hustru af Brunsvang, 48 år gammel, søndag den 14. maj 1752. 
Marie Magdalene må altså være født omkring 1704. Umiddeldart efter genfindes Fitz og drengene i Palsgård Gods 
Skifteprotokol, G 370-112:  27  Marie Magdalene i Brunsvang. 20.5.1752,  side 117. Enkemand: Lorentz Fitz. Børn: Mikkel 14, 
Frederik 10. ( At det med sikkerhed kan påvises, at det er de to , kan ses af at de og deres drenge genfindes i listen over 
familien i Baggesvogns Godspapirer 1769.) 
 
Fire år senere, i 1756 er Lorentz Fitz skytte på Sæbygård, og får en uægte søn med Kirsten Søfrensdatter i Lille Tofterup. 
Barnet bliver døbt Lorentz, d. 8. dec 1756, hvilket kan læses i Volstrup kirkebog 1757: "Døbt 8. december 1756. Skytten på 
Sæbygaard Lorentz Fitz og Kirsten Søfrensdatter fra L. Tofterup deres uægte barn, Lorentz."  Senere på året fremgår igen af 
Volstrup Kirkebog under "Public Absolution" at Lorentz Fitz skytte på Sæbygaard og Kirsten Søfrensdatter ibid d. 21. november 
1756 begærer public absolution for Forgangen Lejersmål med hinanden.  
På nettet har jeg fundet følgende forklaring: "public absolution.( Forgiveness for a smaller or larger sin )" ,på nudansk betyder 
det at den lille Lorentz bliver alene med sin mor og ikke arver efter faderen. Herefter ses den uægte søns navn ikke mere 
sammen med de øvrige arveberettigede efterkommere af Fitz. 
 
Lorentz bliver gift 2. gang d. 17 Sep. 1758, Volstrup, med  Else Nielsdatter født d. 1737, Sindal, død d. 1762, Volstrup Kirkebog 
(A832),  begravet d. 05 Dec 1762, Volstrup Kirkebog (A832),  med hvem han har været trolovet i et år. Det fremgår af Volstrup 
kirkebog 1758: Lorentz Fitz fra Sæbygaard og Else Nielsdatter fra Store Grønheden. Trolovet 2. september 1757. Copuleret 17. 
oktober 1758 i Volstrup Kirke. I 1759 døbes d. 11. februar en dreng Peter Christian i Volstrup Kirke. Lorentz Fitz og Else 
Nielsdatter, Store Grønheden.  
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Lorentz bliver  4½ år senere bliver  som underconstabel igen viet (for 3. gang), som det fremgår af Fladstrand kirkebog 1763: 
Juni 1763. Trolovet Underconstabel Lorentz Christoffersen Fitz og Kirsten Thomisdatter Sinding. født d. 1728 i Fladstrand   
døbt d. 6 Jan 1728 i Fladstrand , død 1802 i Sindal,  begravet d. 09 Maj 1802 i Sindal, (Datter af Thomas Sinding og Birte 
Christensdatter ). De bliver ægteviet d. 25. oktober 1763 i Fladstrand Kirke. I Baggesvogns godspapirer optræder han således: 
Fæstere: 30. dec. 1769  Lorentz Fitz, Bolleholt. 1. ægteskab Else Nielsdatter, 2. ægteskab  Kirsten Thomasdatter. Børn: 
Friderick, 34, musikantor i Horsens, Mikkel, 2o (NB! Skal snarere være 30), Peder, 10, Marie, 9, Maren, 8, Mathias, 3½ og 
Christian 2½.  (NB! Det første ægteskab er ikke nævnt.) 
  
Jens Møller Jensen skriver således i sin indledning til slægten på adressen: 
http://hjem.get2net.dk/jensmjensen/family/family_main.htm "Lidt dramatik kan vi dog mønstre; min tip-tip-tip-oldefar Lorentz 
Christophersen Fitz, som var skytte på en herregård i Vendsyssel, blev sat på anklagebænken for at have skudt og dræbt to 
bønder, men han endte med at blive frikendt, fordi de to var krybskytter!" 
 
   Børn : 
    I  Friderich Lorentzen født  1738, NB! Navnene på de to drenge er måske forbyttet i Baggesvogns papirer) 
   Friderich står i Baggesvogns Godspapirer opført som Musikantor i Horsens i 1769. 
    II  Mikkel Lorentzen født d. 1742, Sindal,  
    III  Lorents Lorentzen født d. 1756, "på Sæbygaard", døbt d. 8. Dec. 1756 i Volstrup Kirke, død d. Feb. 1807,  
   Kragelund, Volstrup,  (gift d. 15. Nov. 1793 i Volstrup Kirke, Johanne Christensdatter )  
   Lorentz Lorentzen er uægte ifølge kirkebogen i Volstrup. 
    IV  Peter Christian Lorentzen født 1759, Volstrup Kirkebog (A832), døbt d. 11. Feb. 1759, Volstrup Kirkebog  
   (A832),  
   Konfirmeret i Sindal kirke 1776. Den 21. apr. 1801 aflagde han ed som degn og skoleholder på  
   Hirsholmene (Aalborg Stifts edbog) kaldet af bispen. (Kilde: Rigsarkivet, Nygaards håndskriftsamlinger). 
    V  Marie Lorentzen født d. 1760, Volstrup Kirkebog (A832), døbt d. 02 Maj 1760, Volstrup Kirkebog (A832), død 
   d. 1791, begravet d. 28 Aug. 1791,  
    VI  Maren Lorentzen født d. 1761, Fladstrand (1) (A833),  døbt d. 04. Okt. 1761, Fladstrand (1) (A833),  
   Konfirmeret i Sindal kirke 1779. 
    VII  Thomas Lorentzen født d. 1764, Sindal,  døbt d. 24. Jun. 1764, Sindal, død d. 1766, Sindal, begravet d. 19. 
   Jan. 1766 i Sindal,  
 2.  VIII  Mathias Lorentzen født i 1766 i Sindal, døbt d. 5. mar. 1767 i Sindal, død d. 24. aug. 1840. 
    IX  Christian Lorentzen født d. 1767 i Sindal,  døbt d. 15. Jul. 1767 i Sindal,  
   Konfirmeret i Sindal 1787. 
    X  Jacob Lorentzen født d. 1769, Sindal,  døbt d. 08. Mar. 1769, Sindal, død i 1769 i Sindal, begravet 16 Apr.  
   1769 i Sindal,  
 3.  XI  Birgethe (Birthe) Lorentzen født d. 13. Ma.j 1770 på Bolleholt i Sindal , død d. 28. maj 1838. 
 
 
 
 
Generation 2. 
 
2. Mathias Lorentzen født d. 1766, Sindal, døbt d.  05 Mar 1766, Sindal, død d. 24 Aug 1840, Vrejlev, begravet d. 30 Aug 1840, 
Vrejlev,  (gift d. 10 Aug 1788, Sindal, med Ellen Jensdatter født d. ca 1751, Sindal Sogn, død d. 24 Jul 1830, Børglum, 
begravet d. 02 Aug 1830, Børglum, (Datter af Jens Jensen og Maren Jensdatter ) )  
Konfirmeret i Sindal kirke 1782.  Ved hustruens død står han som indesidder af Fristrup Mølle. Mathias dør på Bastholm mølle. 
   Børn : 
    I  Anne Cathrine Mathiasdatter født  1787, Sindal,  døbt d. 02 Dec 1787, Sindal, død d. 10 Maj 1866,  (gift d.  
   04 Okt 1816, med Lars Jeppesen )  
 4.  II  Kirsten Marie Mathiasdatter født  1790, Sindal,  
    III  Niels Mathiasen født  1790,  
 5.  IV  Ellen Mathiasdatter født d. 12 Aug 1795,  
 
3. Birgethe (Birthe) Lorentzen født d. 13 Maj 1770, Sindal, Bolleholt, døbt d. 13 Maj 1770, Sindal, (Bolleholt), død d. 28 Maj 
1838, Tolstrup, Uggerby, begravet d. 03 Jun 1838, Uggerby,  (gift d. 23 Aug 1795, Mygdal, Hjørring, Jens Jensen (Krogh) født 
d. 24 Jun 1768, Bjergby, Hjørring, døbt d. 24 Jun 1768, Bjergby, Hjørring, død d. 29 Dec 1843, Tolstrup, Uggerby, (Søn af Jens 
Krog og Helle Pedersdatter ) )  
   Børn : 
    I  Helle Jensdatter født d. 1795,  døbt d. 11 Okt 1795, Mygdal, Hjørring,  
    II  Kirsten Jensdatter født d. 13 Aug 1798, Graverholt, Asdal, Hjørring,  døbt d. 14 Aug 1798,  
    III  Jacob Jensen født d. 30 Aug 1800, Steilbjerg, Asdal, Hjørring, døbt d.  04 Sep 1800,  
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    IV  Christian Jensen født d. 1803,  døbt d. 03 Jul 1803, Tolstrup, Uggerby, Hjørring,  
    V  Maren Jensdatter født d. 1806, døbt d. 14 Sep 1806, Tolstrup, Uggerby, Hjørring,  
    VI  Else Jensdatter født d. 1809, døbt d. 16 Apr 1809, Tolstrup, Uggerby, Hjørring, død d. 10 Aug 1816,  
    VII  Jens Jensen født d. 1809, døbt d. 16 Apr 1809, Tolstrup, Uggerby, Hjørring,  30    1809,  
    VIII  Ane Jensdatter født d. 1813, Tolstrup, Uggerby, Hjørring, døbt d. 10 Jul 1813, Uggerby, Hjørring, død d. 07 
   Maj 1888, Hjørring,  
 
Generation 3. 
 
4. Kirsten Marie Mathiasdatter født d. 1790, Sindal, ( moderen er altså Kirsten Thomisdatter Sinding), døbt d. 17 Jan 1790, 
Sindal, død d. 23 Maj 1867, Vrejlev, begravet d. 31 Maj 1867, Vrejlev,  (gift d.  03 Okt 1817, Elling, med Hans Andersen født d. 
1796, Elling, døbt d.  13 Mar 1796, Elling, død d. 24 Nov 1869, Vrejlev, begravet d. 01 Dec 1869, Vrejlev, (Søn af Anders 
Hansen og Maren Alexandersen ) ) Død som aftægtsmand Hans Andersens hustru i Bastholm. På Doran Wilde's hjemmeside 
står: Md Bef: 26. Nov 1817 
   Iflg. kirkebogen for Vrejlev: Tilflyttet Børglum mølle fra Vrejlev 27. dec 1823. I maj 1831 tilflyttet Bastholm mølle 
fra Børglum mølle. 
 

 
Eneste kendte billede af Børglum Mølle i den vestlige del af landsbyen,  

som hører til området Fristrup. Møllen bliver også benævnt som Fristrup Mølle. 
 
 
Hans Andersen var møller og møllebygger i Børglum. De købte i 1830 Bastholm mølle, både vind- og vandmølle, og solgte den 
igen i 1842 til Jeppe Nielsen for 5400 rigsdaler, men i 1850 boede de stadig som gårdejere i Bastholm, nu på Bastholmgård. 
Hans sælger gården til datter og svigersøn d. 20.nov. 1856 og dør som aftægtsmand her hos svigersønnen Søren Christian 
Andersen i Bastholm i 1869. 
Da Anders og Mathias bliver konfirmeret i Vrejlev i henholdsvis 1832 og 1834 bor familien på Bastholm Mølle. Hans Andersen 
står 30. juni 1834 fadder i Vrejlev og er da Møller i Bastholm Mølle. 
 
Her ses folketællingen fra 1840, hvor familien bor på Bastholm Mølle: 
Hjørring, Børglum, Vrejlev, Bastholm, , en Wind Mølle, 122, FT-1840  
Hans Andersen, 44 , Gift, , Møller,  
Kirsten Marie Mathiasdatter, 50 , Gift, , hans Kone,  
Anders Christian Hansen, 22 , Ugift, , deres Børn,  
Matthias Christian Hansen, 20 , Ugift, , deres Børn,  
Maren Hansdatter, 14 , Ugift, , deres Børn,  
Karen Marie Hansdatter, 12 , Ugift, , deres Børn,  
Ellen Marie Hansdatter, 10 , Ugift, , deres Børn,  
Matthias Lorenzen, 72 , Enkemand, , Husmoders Fader, der af hendes Mand forsørges,  
Jens Peter Larsen, 19 , Ugift, , Betjente ved Møllen,  
Søren Christian Nielsen, 19 , Ugift, , Betjente ved Møllen,  
Karen Marie Jensdatter, 18 , Ugift, , Tjenestefolk,  
Karen Marie Ivarsdatter, 24 , Ugift, , Tjenestefolk,  
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Peder Christian Nielsen, 25 , Ugift, , Tjenestefolk, 
 
Ved folketællingen 1845 er de flyttet til gården Bastholm: 
Hjørring, Børglum, Vrejlev, Bastholm, , En gaard, 6, FT-1845  
Hans Andersen, 49 , Gift, , Gaardmand, Elling sogn Hjørring amt 
Kristine Marie Mathiasdatter, 55 , Gift, , Hans kone, Sindal sogn Hjørring amt 
Maren Hansdatter, 19 , Ugift, , Deres datter, Børglum sogn Hjørring amt 
Karen Marie Hansdatter, 18 , Ugift, , Deres datter, Børglum sogn Hjørring amt 
Ellen Marie Hansdatter, 16 , Ugift, , Deres datter, Børglum sogn Hjørring amt 
Jens Peter Jensen, 13 , Ugift, , Plejebarn, Elling sogn Hjørring amt 
Kirsten Kathrine Mathiasen, 3 , Ugift, , Plejebarn, Elling sogn Hjørring amt 
Søren Laustsen, 34 , Ugift, , Tjenestekarl, Ugilt sogn Hjørring amt 
Lars Christian Pedersen, 17 , Ugift, , Tjenestedreng, Heri sognet 
 
   Børn : 
    I  Anders Christian Hansen født d. 26 Nov 1817, Tolne sogn, døbt d. 28 Nov 1817, død d. 18 Jun 1843, Anders 
   stod  fadder i Vrejlev  den 26 juni 1833, den 15. apr 1839 og den 6. feb. 1840, og er da alle tre gange   
   indskrevet som ungkarl boende på Bastholm Mølle. 
 6.  II  Mathias Christian Hansen født d. 12 Nov 1820, Elling,  
    III  Kristen Hansen født d. 23 Nov 1822, Hvorup,  
    IV  Maren Hansdatter født d. 06 Nov 1824, Børglum, døbt d. 08 Nov 1824, Børglum, død d. 15 Mar 1825,  
   Børglum, begravet d. 20 Mar 1825, Børglum,  
 7.  V  Maren Hansdatter født d. 10 Feb 1826, Børglum,  
 8.  VI  Karen Marie Hansdatter født d. 10 Okt 1827, Børglum,  
    VII  Ellen Marie Hansdatter født d. 09 Maj 1829, Børglum, døbt d. 08 Jun 1829, Børglum,  
   Ved Anders Christian Sørensens dåb d. 1. januar 1836 står Ellen som gårdmandskone fra Aarup 
 
 
 

 
Hjemmet i Børglum fotograferet i 1910 ved Marens søns besøg fra USA. 

 
 
 
5. Ellen Mathiasdatter født d. 12 Aug 1795,  (gift d.  04 Okt 1816, Tolne, med  Jens Thøgersen født d. 1784, Stenhøj, død d. 
15 Apr 1844, )  
   Børn : 
    I  Christen Jensen født d. 03 Maj 1817, Tolne,  
    II  Inger Marie Jensen født d. 29 Aug 1819, Tolne, død d. 07 Maj 1887,  
    III  Karen Marie Jensen født d. 06 Feb 1822, Tolne,  
    IV  Jørgen Christen Jensen født d. 27 Feb 1824, Tolne,  
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    V  Mathias Jensen født d. 08 Jul 1826, Tolne, død d. 20 Maj 1890,  
    VI  Ane Cathrine Jensdatter født d. 09 Apr 1829, Tolne,  
    VII  Ellen Jensen født d. 27 Apr 1832, Tolne, død d. 15 Jul 1833, Tolne,  
    VIII  Anders Jensen født d. 03 Jan 1837,  
    IX  Maren Jensdatter født d. 16 Sep 1841, Tolne,  
 
 
 
 
Generation 4. 
 

 
Billedet af Bastholm Mølle er taget i forbindelse med at Madses søn  

Christian M. Jensen og Marens søstersøn Wilford Wilde var på missionsrejse i 1910.  
Det er Wilford Wilde til højre og foran møllen står Christian M. Jensen. 
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Bastholm Mølle til venstre. Møllehuset med vandmøllen ligger til venstre for vejen. Vindmøllen stod på den lyse plet på modsatte 

side af vejen lidt højere i billedet. Mathiasens gård ligger i midten og Mads og Marens hus til højre. Mølledammen strakte sig 
mod syd mellem vindmøllen og gårdene. Gården Mølholm skimtes for oven i billedet. Nederst fører vejen til gården Bastholm. 

 
 
6. Mathias Christian Hansen født d. 12 Nov 1820, Elling, døbt d. 12 Nov 1820, Elling, død d. 22 Jun 1912, begravet d. 27 Jun 
1912,  (gift med  Kirsten Andersdatter født d. 25 Aug 1811, Brovst, død d. 30 Okt 1877, ) Konfirmeret i Vrejlev 1834 som 
boende på Bastholm Mølle. Den 17. apr. 1836 står han fadder i Vrejlev og bor på Bastholm Mølle. Sammen med storebroderen 
Anders står han igen fadder til en pige døbt i Vrejlev  15. april 1839. Står da som boende på Bastholm Mølle. Den 8. juni 1840 
står han fadder i Vrejlev og er da ungkarl af Bastholm Mølle. Bosat i Vrejlev 1842. Ved folketællingen i Vrejlev 1880 står Mathias 
som enkemand, aftægtsmand, 59 år i Bastholm, en gård i Vrejlev, (Mathiasens Gård, lige over for Bastholm Mølle) 
   Børn : 
    I  Kirsten Kathrine Mathiasdatter født d. 05 Apr 1842, Vrejlev,  
 9.  II  Karen Marie Mathiasdatter  
    III  Ane Christine Mathiasdatter født d. 16 Dec 1844, Vrejlev,  
    IV  Hans Christian Mathiasen født d. 30 Jan 1846, Vrejlev,  
    V  Andreas Mathiasen født d. 26 Jan 1848, Vrejlev,  
    VI  Anne Cathrine Mathiasdatter født d. 22 Aug 1850, Vrejlev,  
 10.  VII  Christen Mathiasen født d. 26 Sep 1852, Bastholm, Vrejlev Sogn,  
 
7. Maren Hansdatter født d. 10 Feb 1826, Børglum, døbt d. 18 Feb 1826, Børglum, død d. 31 Aug 1899, Brigham City, Box 
Elder, Utha,  (gift d.  10 Jun 1845, Vrejlev, med Mads Christian Jensen født d. 04 Apr 1822, Elling, døbt d. 05 Apr 1822, Elling, 
død d. 11 Jul 1898, Brigham City, Box Elder, Utha,  Jul 1898, Brigham City, Box Elder, Utha, (Søn af Jens Christian 
Christensen og  Maren Andersdatter ) ).  
   De to blev, medens de boede i det lille hus ved mølledammen i Bastholm, omvendte Mormoner. I 1852 blev det 
for farligt for dem at blive her i landet, og de udvandrede til Utha. Her blev Mads igen møller og opbyggede et stort mølleri. Som 
skik var, tog Mads og Maren sig kærligt af alle de mange enker, der blev efter den farefulde færd. Mads tog tre hustruer mere og 
fik i alt 27 børn. Om hans og familiens liv kan man læse i Jensen Book, skrevet af efterkommerne. Den fjerde hustru var den kun 
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15 årige Aurora Mariager fra Vennebjerg, omtalt i Vendsyssel Nu og Da 2006 – 2007 side 96. Jeg har her kun medtaget Marens 
og Madses fælles efterkommere. 
  

 
 
   Børn : 
 11.  I  Maren Madsdatter født d. 28 Jan 1846, Bastholm Mark, Vrejlev,  
    II  Hans Christian Madsen født d. 09 Feb 1847, Bastholm Mark, Vrejlev,  Døde før dåb, død d. 13 Feb 1847,  
   Bastholm Mark, Vrejlev,  
   Drengebarnet døde ifølge kirkebogen før dåb. 
    III  Anders Christian Madsen født d. 06 Jan 1848, Vrejlev, døbt d. 08 Jan 1848, Hjemmedøbt ( i Kirken 20. feb. 
   1848), død d. 07 Jun 1867,  
    IV  Jens Christian Madsen født d. 11 Feb 1849, Vrejlev, døbt d. 12 Feb 1849, Hjemmedøbt ( i Kirken 5. apr. 1845 
   ), død d. 14 Mar 1853, Døde på rejsen til Utha,  
    V  Kristine Marie Madsdatter født d. 05 Sep 1851, Bastholm Mark, Vrejlev,  Udøbt, død d. 04 Sep 1852,  
   begravet d. 09 Sep  1852,  
   Ifølge kirkebogen for Vrejlev dør barnet et år gammelt uden at være døbt 
    VI  Denmark Jensen født d. 24 Jul 1853, Plains of, , Nebraska (Født på rejsen til Utha), død d. 21 Jul 1937,  (gift 
   d.  02 Dec 1872, med Lucina Johnson )  (gift d.  03 Sep 1902, med Lydia Rasmussen ) (gift d.  27 Sep  
   1922, med Ann Crawford)  
 12.  VII  Sarah Jensen født d. 26 Okt 1855, Odgen, Weber, Utah,  
    VIII  Joseph Jensen født d. 14 Okt 1857, Odgen, Weber, Utah, død d. 18 Okt 1857, Odgen, Weber, Utah,  
 13.  IX  Rebecca Jensen født d. 01 Dec 1858, Brigham City, Box Elder, Utah,  
    X  Eliza S. Jensen født d. 25 Dec 1860, Brigham City, Box Elder, Utah, død d. 25 Okt 1864,  
    XI  Mads Christian Jensen født d. 04 Nov 1862, Brigham City, Box Elder, Utah, død d. 07 Nov 1864, Brigham  
   City, Box Elder, Utah,  
    XII  Isaac Hansen Jensen født d. 05 Feb 1865, Brigham City, Box Elder, Utah, død d. 24 Okt 1920,  
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 14.  XIII  Martha Jensen født d. 01 Aug 1867, Brigham City, Box Elder, Utah,  
 15.  XIV  Valana Jensen født d. 23 Jan 1872, Brigham City, Box Elder, Utah,  
 
NB! Uden for slægten bringer jeg her et billede af Aurora som hun ses i bogen ”Jensen Book”: 
http://dkwilde.com/Genealogy/Jensen/Histories/Jensen%20Book/Jensen%20Book.pdf 
 
 

 
Aurora født Mariager 

Auroras far var skolelærer i Vennebjerg. Hans beretning om, hvad der skete, da konen blev mormon og stak af til Utah med 
nogle af børnene, er beskrevet af Margit Egdal i ”Vendsyssel Nu&Da 2006 -2007” side 64 til 72. 
 
 
 
 
8. Karen Marie Hansdatter født d. 10 Okt 1827, Børglum,  døbt d. 30 Nov 1827, Børglum, død d. 15 Apr 1900, Hvidsted Mark, 
Tårs Sogn, begravet d. 23 Apr 1900, Tårs, født Hansdatter,  (gift d.  10 Jun 1853, Vrejlev, med Søren Andersen født d. 24 Jul 
1826, Kjærhuset, Tårs, døbt d. 22 Okt 1826, Tårs, død d. 09 Dec 1879, Hjørring Hospital, begravet d. 16 Dec 1879, Tårs 
Kirkegård,  Landmand, (Søn af Anders Andersen og Kirsten Jensdatter ) ) Hjemmedøbt 10 Okt 1827. Hun blev gift med 
Søren Christian Andersen, som var landmand og ejede fra 20. nov. 1856 gården Bastholm i Bastholm nær Tollestrup. Senere 
flyttede familien til Linderum og derfra i 1871 til gården Sørup mellem Tårs og Sæsing. Her boede de til Sørens død, hvorefter 
Karen Marie solgte gården til en søn i 1883. Iflg. folketælling for 1890 er Karen Marie nu aftægtskone i Sørup. Ved sin død år 
1900 bor hun som aftægtskone på Hvidsted mark (hos Chr. Peter og Dorthea Sørensen). 
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Søren Andersen og Karen Marie Hansdatter af Sørup (tidl. Bastholmgaard) ses her ved Kristian Peter Sørensens konfirmation d. 
6. oktober 1878. Børnene er: Hans Sørensen 25 år i midten bagest. Anders Sørensen (Sørup) 20 år bag Karen Marie. Kirsten 
Sørensen 18 år ved siden af faderen. Andreas Sørensen 16 år bag Kirsten. Kristian Peter 14 år sidder i midten foran faderen. 

Peder Sørensen (Kragdrup) 9 år sidder foran moderen. 
 
 
   Børn : 
 16.  I  Hans Andreas Sørensen født d. 27 Okt 1853, Bastholm, Vrejlev, død 1936 i Turner, South Dakota, USA 
    II  Anders Christian Sørensen født d. 23 Nov 1855, Bastholm, døbt d. 01 Jan 1856, Vrejlev, død d. 21 Jan 1856, 
   Bastholm, begravet d. 27 Jan 1856, Vrejlev,  
   Ved Anders Christians dåb var fadderne: Gårdmandskone Ellen Hansdatter fra Årup,      
   Gårdmandskone Maren Nielsdatter fra Bastholm, Gårdmand Hans Andersen fra Bastholm Mølle,   
   Gårdmand Mathias Hansen fra Bastholm, Gårdmand og møller Christian Pedersen fra Bastholm  Mølle. Anders 
   døde af kighoste. 
 17.  III  Anders Christian Sørensen (Sørup) født d. 23. Apr. 1858, Bastholm,  
 18.  IV  Kirsten Marie Nielsen født d. 20. Maj 1860, Bastholm,  
 19.  V  Andreas Sørensen Vogdrup født d. 04. Feb. 1862, Vrejlev Sogn,  
 20.  VI  Christian Peter Sørensen født d. 28. Okt. 1864, Bastholm,  
    VII  Marie Sørensen født d. 19. Sep. 1866, Bastholm, døbt d. 19. Sep. 1866, Hjemme, død d. 04 Dec 1866,  
    Bastholm, begravet d. 09 Dec 1866, Vrejlev,  
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    VIII  Antomine Sørensen født d. 19. Sep. 1866, Bastholm, døbt d. 19. Sep. 1866, Hjemme, død d. 24. Sep. 1866, 
    Bastholm,   begravet d. 30. Sep.. 1866, Vrejlev,  
 21.  IX  Peder Christian Sørensen (Kragdrup) født d. 09 Jan 1869, Bastholm,  
 
Generation 5. 
 
9. Karen Marie Mathiasdatter  født d. 24 Apr 1843, Hjemmedøbt på Bastholm Mølle,  (gift d.  1865, Vrejlev, med Anton 
Christian Andersen født d. 07 Sep 1841, Bastholm, Vrejlev Sogn, døbt d. 12 Sep 1841, )  
   Børn : 
    I  Anders Christian Andersen født i 1866,  
    II  Ane Andersen født i 1868,  
    III  Kristian Andersen født i 1869,  
    IV  Kirsten Marie Andersen født i 1871,  
    V  Martine Andersen født i 1873,  
    VI  Andreas Andersen født i 1875,  
    VII  Frederik Andersen født i 1876,  
    VIII  Otillia Andersen født i 1878,  
    IX  Søren Christian Andersen født i 1879,  
    X  Eleonora Kristine Andersen født d. 26 Dec 1882,  
 
10. Christen Mathiasen født d. 26 Sep 1852, Bastholm, Vrejlev Sogn, død d. 09 Jul 1939, Bastholm.,  (gift d.  1878, med 
Kirsten Marie Christiansen født d. 11 Aug 1853, Mølholm, Vrejlev Sogn, død d. 1937, (Datter af Christian Pedersen og 
Maren Nielsdatter ) )  
Christen Mathiasen gik i skole i Bastholm. Han lærte landbruget og overtog ved giftermålet sin fødegård, som han drev til 1917, 
da den blev afstået til en søn. En tid boede ægteparret i Poulstrup, hvorpå de igen flyttede hjem til gården i Bastholm. Ved 
folketællingen i Vrejlev 1880 står Christen Mathisen som enkemand, husfader og gaardejer, 27 år, i Bastholm, en gård i Vrejlev. 
 

 
Kirsten Marie Christiansen og Chresten Mathiasen med familie 
Billedet er lånt fra bogen ”En slægt Christiansen fra Bastholm” 

 
   Børn : 
    I  Kirstine Marie Mathiasen født d. 25 Jun 1880, Bastholm, Vrejlev Sogn, død d. 25 Jan 1953, Jerslev,  (gift d.  
   27 Jun 1904, Vrejlev, med Karl Frederik Mikkelsen født d. 29 Dec 1874, Terp, Tversted Sogn, død d. 05 Jun 
   1963, Hjørring, )  
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   Kirsten Marie Mathiasen gik i skole i Bastholm og havde senere et ophold på Vallekilde Højskole. 
 22.  II  Charlotte Juliane Alexandra Mathiasen født d. 12 Apr 1882, Bastholm, Vrejlev Sogn,  
 23.  III  Matias Christian Mathiasen født d. 09 Mar 1885, Bastholm,  
 24.  IV  Kristian Mathiasen født d. 1890,  
 25.  V  Maren K. Mathiasen født d. 1892,  
 26.  VI  Harald Mathiasen  
 27.  VII  Thomas P. Mathiasen født d. 1900,  
 
11. Maren Madsdatter født d. 28 Jan 1846, Bastholm Mark, Vrejlev, døbt d. 31 Jan 1846, Hjemmdøbt ( i Kirken 31 Maj 1846), 
død d. 26 Jan 1921,  (gift d.  02 Mar 1861, med Cheldon Bela Cutler ) og  (gift i  1872, med Alanson Norton )  
   Maren bliver i LDC kirken (Mormonernes kirke) navngivet som Maren Jensen. Maren skriver om sig selv i 
kirkens arkiver: Autobiography of Maren Jensen Cutler Norton, [Autobiographical Sketch] in Ancestry and Descendants of Mads 
Christian Jensen, 1600-1960, comp. By Kathryn S. Jensen (privately printed) pp. 48-49.    “ I, Maren Jensen, was born January 
28, 1846, in Hjorring, Denmark.  My father was a miller by trade, also a millwright, and his work kept home from him most of the 
time and the cares of home and children were left for mother, everything to attend to both indoors and out, but we were always 
happy.  When I was five years old, my parents joined the Mormon Church.  Then persecution began.  The mob was very cruel to 
the Saints, and when we had meetings on Sunday, they would gather around the house, and as soon as meeting closed, they 
would take the brethren and treat them very cruelly.  Many parents did not feel that they could endure such treatment longer, so 
they sold their homes and all their household goods and prepared to emigrate in the year of 1852.  In November we left our 
home and went to Copenhagen.  On the fifth of December the same year, we sailed for England with the first company of 
Mormon Emigrants that emigrated from Scandinavia.     We landed safely in Hull.  We then prepared to sail for America.  We 
sailed on a sailing vessel, which travels much slower than a steamship.  We were on the Atlantic eleven weeks and three days, 
and had very little to eat.  They gave each of us a tin plate, tin cup, and a spoon when we started and we kept them as our own.  
Then a man came around with two large pails, one in each hand, and gave us our rations.  Every other day we had split peas 
boiled without seasoning, and often burnt at that.  The next day we had barley prepared for food, and boiled the same way.  The 
grown [p.48] people had one cup each day, us children half a cup. Then we had what they called sea-biscuits.  They were as 
large as a small saucer and were made of shorts or some course meal of some kind, and so hard we could only gnaw them, but 
we were glad to get the one each for the grown-ups and the one-half for children.     We had no water except what was carried 
on the ship, and they used to haul it up, out of the bottom of the ship every morning, and we could have only so much a day.  I 
was seven years old at this time--the oldest child in the family and I used to take the little tin pail and get our allotment for the 
day.  We never sat down to a table while on board the ship.      Then one day a steamboat came and took us on board and we 
soon landed in St. Louis, Missouri.  The day we got on that boat, I went to the kitchen door.  Then is when I saw the first negro 
woman, and she gave me a slice of white bread and a piece of roast beef, and a piece of pickled beet.  I never tasted anything 
so good.  I ran to mother and gave her some of it, and she enjoyed it too.  While in St. Louis, we had better food. . . . . . On the 
twenty-ninth of September, we arrived in Salt Lake City. . . “. [p.49]  
 

 11



 17 Jun 2011 Efterkommere af Lorentz Christoffersen Fitz 

 
Maren Jensen Cutler Norton (Madsdatter) sammen med sine hel-søstre.  

Fra venstre Sara Jensen, Valana Jensen, Maren, Martha Jensen og Rebecca Jensen 
 
 
12. Sarah Jensen født d. 26 Okt 1855, Odgen, Weber, Utah, død d. 18 Nov 1933, Brigham City, Box Elder, Utah,  (gift med  
Thomas Hewlet Wilde født d. 27 Jun 1841, døbt 18 Jul 1841, død d. 13 Dec. 1920,)  
 

 
Sara Jensen Wilde med de fem ældste børn 
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  Børn : 
 28.  I  Wilford Hewlet Wilde født d. 03 Maj 1875,  
    II  Nettie Maren Wilde født d. 03 Aug 1877, død d. 09 Jan 1964,  (gift  med  Reuben E. Alvord )  
 29.  III  Leo Junius Wilde født d. 22 Jun 1880,  
    IV  Zina Sara Wilde født d. 23 Feb 1884, død d. 06 Mar 1884,  
    V  Florence Rebecca  født d. 21 Jul 1885, død d. 11 Jan 1921,  (gift med  Lucius O. Johnson )  
    VI  Zera Amalia Wilde født d. 06 Dec 1989, død d. 30 Sep 1962,  (gift med  Loral Earl )  
 
13. Rebecca Jensen født d. 01 Dec 1858, Brigham City, Box Elder, Utah, død d. 11 Aug 1936,  
 
 
14. Martha Jensen født d. 01 Aug 1867, Brigham City, Box Elder, Utah, død d. 18 Maj 1936,  
 
 
15. Valana Jensen født d. 23 Jan 1872, Brigham City, Box Elder, Utah, død d. 04 Feb 1947,  
 
 
16. Hans Andreas Sørensen født d. 27 Okt 1853, Bastholm, Vrejlev, døbt d. 08 Nov 1853, Hjemmedøbt, død 1936 i Turner, 
South Dakota, USA , (gift  d. 25 Feb 1876, Tårs, med  Inger Eline Nielsen født d. 15 Apr 1857, Tårs, døbt d. 03 Maj 1857, Tårs 
Kirke, død 1938 i Turner, South Dakota, USA (Datter af Peder Nielsen og Hanne Marie Thomsen ) )  
Hans er hjemmedøbt den 8. november 1853 og fremstillet i Vrejlev kirke 11. juni 1854. Moderen introduceret 18. december 
1853. Han er konfirmeret i Tårs Kirke d. 8. september 1867. Som 21 årig bliver han den 23. juli 1875 far til en lille pige, som 
bliver døbt Ane Johanne Sørensen. Dåben finder sted i Ugilt kirke og moderen er den ugifte Christine Christensen. Christine 
opholder sig på dette tidspunkt hos faderen, husmand Christen Mortensen på Kringelborn Mark. Af Tårs Kirkebog ses at han 
den 25. februar 1876 bliver gift med den 18½ år gamle Inger Eline Nielsen af Øster Bøjet ved Tårs. Utvivlsomt har Hans på dette 
tidspunkt været urolig, idet han 3 måneder senere, den 25. maj 1876, må vedkende sig en datter født uden for ægteskab med 
den 22 årige Kirsten Marie Christensen af Nørre Graum. Datteren kommer til at hedde Andresine Sørensen og blev døbt den 9. 
juli 1876 i Tårs Kirke. Den 23. november samme år fødte Hanses kone Inger Eline sin første datter som blev døbt Karen Marie 
Sørensen, opkaldt efter Hanses mor, den 26. december 1876 i Tårs Kirke. De bor da i Graum ved Tårs. Det gør de fortsat den 
25. oktober 1878, hvor deres søn bliver født. Han bliver den 11. april 1879 døbt Søren Peter Sørensen i Tårs Kirke. Blandt 
fadderne til begge disse børn er Hanses søskende Anders Christjan Sørensen og Kirsten Marie Sørensen af Sørup. 
Efter 1879 forsvinder familien fra Tårs.  
Med hjælp fra et barnebarn af Ane Johanne Sørensen er det lykkedes at finde Eline med sin lille søn (Søren) Peter Sørensen 
som ankommet med skib indirekte på vej til byen Clifton i Staten Illinois i USA. Forevisningsdatoen i deres papirer er 6. oktober 
1880. Det er ikke lykkedes at finde Hans Andreas Sørensens overfart. Familien er dog nået helskindet til Chicago og allerede 2 
år efter føder Eline en datter, som får navnet Agnes. Helt præcist står hun som født i september 1882 i Chicago i Illinois. I en 
folketælling i Chicago år 1900 kan man se, at Eline og Hans har fået en søn mere den 25. december 1889. Denne har fået 
navnet Charley og er også født i Chicago. Datteren Karen Marie, som var med hjemme fra Danmark har været gift som 18 årig 
med en amerikaner ved navn Harvay Ward og er den 19 maj 1895 blevet mor til en datter ved navn Pearl. Men nu fem år efter 
er hun skilt, men bærer fortsat navnet Mary Ward. Hun bor nu sammen med sine forældre og hendes tre søskende og datteren i 
et hus  på 75 th street i Hyde Park Township i Chicago city. I en folketælling fra 1915 for staten South Dakota i USA dukker 
Hans og Eline op, som boende i en by Turner i South Dakota. Stedet er præget af mange danske indvandrere og der er en hel 
by ved navn Viborg, som stadig lever i et tæt samarbejde med den danske by Viborg. Af senere papirer fremgår, at de i 1930 
stadig bor i byen Turner i South Dakota. Hans Andreas dør her i 1936 og to år senere dør også Eline i 1938 i Turner, i South 
Dakota. Det er meget vanskeligt at efterspore Hans og Elines fire børn og barnebarnet, da der er et meget stort sammenfald i 
navnene i området. Så der ligger en opgave til senere løsning. 
 
Hans Andreas Sørensen var således udvandret, som beskrevet af hans broderdatter Ellen Vogdrup. 
 
 
   Børn : 
 
 30   I  Ane Johanne Sørensen født d. 23 Jul 1875, Ugilt, døbt i Ugilt Kirke 
  II Andresine Sørensen født d. 25 Maj 1876, Tårs, døbt d.  09 Jul 1876, Tårs,  
   Moder: Ugifte indesidder Kirsten Marie Christensen af Nørre Graum. Fader: Udlagte, nu gift Hans Andreas  
   Sørensen af  Øster Bøjet. Iflg. folketællingslisten 1880 var Andresine plejebarn i Graum. Iflg.    
   folketællingslisterne 1890 og 1901 tjener hun hos Kirsten Marie og Christen Nielsen. Rejste til Amerika til  
   fætrene Peter og Juul (Peder Kragdrups sønner) eller måske er det omvendt. 
 31 lll  Karen Marie Sørensen født d. 23 Nov 1876, Tårs,  26 Dec 1876, Tårs,  
    Karen Marie og Harvay Ward får datteren Pearl Ward født d. 19. May 1895, Chicago. 
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   IV  Søren Peter Sørensen født d. 25 Okt 1878, Tårs,  11 Apr 1879, Tårs,   

  V Agnes Sorensen født Sep 1882, Chicago, Illinois 
 32 VI Charley Sorensen  født 25 Dec. 1889, Chicago, Illinois 
 
17. Anders Christian Sørensen (Sørup) født d. 23 Apr 1858, Bastholm, døbt d. 21 Maj 1858, Tårs,  Landmand,  (gift d.  16 Nov 
1883, Tårs, med Maren Kirstine Sørensen født d. 03 Nov 1860, Sørup, Tårs, døbt d. 05 Nov 1860, Tårs, fødenavn Nielsen, )  
   Konfirmeret 1872 i Tårs. Anders blev fremstillet i Vrejlev kirke 21 maj 1858. Moderen introduceret 16. maj 1858. 
Han blev konfirmeret i Tårs Kirke d. 4. april 1872. Blev kaldt Ajs Sørup fordi han først overtog hjemmet Sørup og drev gården i 
nogle år, før han og konen Maren solgte gården og flyttede til Kirkholm ved Vejby. Her var han møller på Kirkholm Mølle, da 
Alfred i 1896 bliver født. Derefter flytter familien til Mygdal, hvor han bliver forpagter på en gård på Uslev Mark, hvor Martine 
bliver døbt. De flytter endelig til et hus på Aalborgvej i Hjørring. Egentlig var det Anders's forældres ønske, at han skulle have 
haft dem på aftægt, men han kunne ikke få råd til at forblive på gården, som han ikke kunne drive ordentligt. Han solgte til Jens 
Dissing og Ane Marie Nielsen Vogdrup. NB! Iflg. Hanne Christiansen havde Anders Sørup gården Sørup fra d. 14 juni 1883 til d. 
10 oktober 1895.  
 

 
Maren og Anders Christian Sørensen (Sørup) 

 
   Børn : 
    I  Søren Christjan Sørensen født d. 21 Mar 1885, Sørup, Tårs, døbt d. 03 Maj 1885, Tårs Kirke,  
    II  Jens Christian Sørensen født d. 28 Jul 1886, Sørup, Tårs, døbt d. 08 Aug 1886, Hjemmedøbt,  
   Jens Christian Sørensen er konfirmeret i Sejlstrup Kirke den 30. september 1900. Faderen står da   
   som boende i Mygdal Sogn. Sikkert har Jens været ude at tjene på Kirkholm, hvor familien tidligere   
   har boet, mens faderen var møller på Kirkholm Mølle. 
    III  Else Marie Sørensen født d. 20 Dec 1887, Sørup, Tårs, døbt d. 15 Jan 1888, Tårs, død d. 02 Feb 1888,  
   Sørup, Tårs, begravet d. 09 Feb 1888, Tårs Kirkegård,  
   I kirkebogen står der at Else Marie kun blev 6 uger gammel. 
    IV  Christen Sørensen født d. 01 Dec 1988, Sørup, Tårs, døbt d. 01 Jan 1989, Tårs Kirke,  
    V  Else Marie Sørensen født d. 22 Jan 1890, Sørup, Tårs, døbt d. 05 Feb 1890, Hjemmedøbt.,  
   Fremstillet I kirken d. 29. juni 1890, Tårs. Marie var syerske. Hun boede hjemme og blev sent gift.   
   Efter giftermålet boede de på Fyn nord for Middelfart. Marie havde syet den kjole mor, Karen    
   Christiansen, havde på, på billedet af hende som 12 årig. De to havde fortsat forbindelse med hinanden i  
   mange år. 
    VI  Karen Marie Sørensen født d. 12 Jan 1892, Sørupgaard, Tårs, døbt d. 31 Jan 1892, Tårs (Hjemmedøbt),  
   Karen Marie er hjemmedøbt, fremstillet i kirken den 3. juli 1992. 
    VII  Mathias Christian Sørensen født d. 19 Nov 1893, Sørup, Tårs, døbt d. 26 Dec 1893, Tårs Kirke,  
   Mathias Christian bliver konfirmeret d. 12. apr. 1908 i Vejby Kirke. Han står da som værende fra  Kirkholm. 
    VIII  Alfred Sørensen født d. 06 Apr 1996, Kirkholm, Vejby, døbt d. 31 Maj 1996, Hjemmedøbt. d. 18. okt. 1996  
   fremstillet i Vejby Kirke,  (gift d.  30 Nov 1930, Hjørring, Helga Jørgine Larsen født d. 1909, Tversted, )  
   Faderen er ved dåben Møller på Kirkholm Mølle i Vejby. Alfred bliver konfirmeret d. 2. okt. 1910 i   
   Sejlstrup Kirke. Om faderen står der nu: Arbejdsmand, forhen af Kirkholm, Vejby. 
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 33.  IX  Martine Vejen født d. 05 Feb 1900, Ulslev Mark, Mygdal,  
 
18. Kirsten Marie Nielsen født d. 29 Maj 1860, Bastholm, døbt d. 24 Jun 1860, Vrejlev Kirke, død d. 05 Jul 1944, Jerslev,  født 
Sørensen,  (gift d.  14 Sep 1882, Tårs, Kristen Nielsen (Nr. Sørup) født d. 14 Jan 1860, Terpet, døbt d. 11 Mar 1860, Tårs, død 
d. 11 Nov 1920, Tårs,  Landmand, (Søn af Christen Nielsen og Christine Christensdatter ) )  
   Død hos Kristian Nielsen. I 1895 tjener Andresine Sørensen,17 år hos familien. 
 

 
 
   Børn : 
 34.  I  Søren Christjan Nielsen født d. 25 Sep 1883, Hvidsted, Tårs,  
 35.  II  Christjan Nielsen født d. 03 Jul 1886, Hvidsted, Tårs,  
    III  Christine Marie Bang født d. 23 Maj 1888, Hvidsted, Tårs, døbt d. 24 Jun 1888, Tårs, død d. 24 Jun 1963,   
   Torslev Kirkegård,  født Nielsen,  (gift d.  30 Mar 1917, Tårs Kirke, Kristian Nielsen Bang født d. 25 Jun 1887, 
   Torslev sogn, død d. 10 Aug ,  Torslev Kirkegård, )  
   Boede på Elsthave ved Try 
    IV  Marie Nielsen født d. 07 Jun 1892, Hvidsted, Tårs, død d. 05 Maj 1893, Tårs,  
 36.  V  Vilhelm Nielsen født d. 15 Sep 1902, Hvidsted, Tårs,  
 
19. Andreas Sørensen Vogdrup født d. 04 Feb 1862, Vrejlev Sogn, døbt d. 09 Feb 1862, Hjemme, død d. 26 Mar 1937, 
Hjørring Sygehus, begravet d. 01 Apr 1937, Tårs Kirkegård,  Gårdejer og Sparekasseformand af Houstrup,  (gift d.  03 Dec 
1886, Tårs, Else Christine Vogdrup død d. 15 Jan 1906, Tårs, døbt d. 21 Jan 1906, Tårs,  Nielsen, )  (gift d.  29 Sep 1912, 
Tårs, Petra Rigmor Primdahl født d. 14 Mar 1879, Ramsing, død d. 23 Sep 1913, Hjørring Amts og Bys sygehus, begravet d. 
30 Sep 1913, Tårs Kirkegård,  Lærerinde af Houstrup, Tårs Sogn, (Datter af Knud Christian Pedersen Primdal og Inger Marie 
Sørensen ) )  
   Andreas er født på gården Bastholm i Vrejlev Sogn. Andreas er fremstillet i Vrejlev kirke 17.apr 1862, men 
konfirmeret i Tårs Kirke d. 23 april 1876. Han ejede  før 1902 ejendommen Ny Vogdrup, Sæby Landevej 81. Derefter havde han 
Vester Vogdrup fra 1903 til 1911. Den 9. februar 1912 tog han navnet Vogdrup. I 1925 boede han hos PV , (Peter Svendsen 
Vogdrup). 
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Andreas og Else med pigerne Else og Karen 

 
   Børn : 
 37.  I  Else Marie Sørensen født d. 29 Aug 1887, Tårs,  
 38.  II  Karen Marie Sørensen født d. 07 Jun 1890, Tårs,  
 39.  III  Peder Svendsen Vogdrup født d. 15 Jan 1897, Tårs,  
 
20. Christian Peter Sørensen født d. 28 Okt 1864, Bastholm, døbt d. 18 Nov 1864, Hjemme, død d. 16 MAR 1933, Tårs, 
begravet d. 22 MAR 1933, Tårs,  Landmand,  (gift d.  13 SEP 1889, Tårs, Dorthea Sørensen født d. 20 Maj 1864, Jerslev, døbt 
d. 03 Jul 1864, Jerslev, død d. 02 Sep 1956, Tårs, begravet d. 05 Sep 1956, Tårs Kirke,  Husmoder, (Datter af Christian Carl 
Sørensen og Grethe Sørensen ) )  
   Christian Peter blev født på Bastholmgård i Bastholm. Forældrene flyttede derfra til Linderum og senere til 
Sørup i Tårs. Christian Peter blev fremstillet i Vrejlev kirke 30. juli 1865. Han blev konfirmeret d. 20. april 1879 i Tårs Kirke med 
karaktererne: kundskaber mgx, opførsel ug. Christian Peter ejede i årene 1890-1926 ejendommen Hvidstedlund, Smalbyvej 24 i 
Hvidsted. (matr.nr. 23b). Nekrolog bragt i VT: Dødsfald. I går døde på Hjørring Sygehus en af Tårs Sogns kendte og dygtige 
mænd, husejer  Christian Peter Sørensen, Tårs Stationsby, efter længere tids håbløs sygdom, 69 år gammel. Afdøde var født i 
Sørup i Tårs og broder til partikulier Peder Chr. Sørensen og Sparekasseformand Andreas Vogdrup, Houstrup. Han boede hele 
sin tid i Hvidsted, hvor han drev et godt husmandsbrug, men ved siden af deltog han meget i det offentlige liv. Han var en af 
pionererne i Husmandsbevægelsen og var i flere år formand for Taars Husmandsforening. Fra Husmandsbrandkassen blev 
stiftet var han en dygtig repræsentant for Børglum Herred. Han var med til at rejse Sygekassebevægelsen og også i ledelsen i 
flere år. Han var formand for "Julens Glæde" i Taars. Et af hans betydeligste arbejder var det store forarbejde for mergelsagen, 
så det måske nok skylde ham, at den store sag blev realiseret. Han ønskede dog ikke at være formand for mergelselskabet. 
Christian Peter Sørensen har haft flere andre tillidshverv, og alt hvad han påtog sig, varetog han på en solid og dygtig måde. 
Derved og ved sin venlige færd vandt han sig agtelse og venskab. Han efterlader sig enke og en stor børneflok, der alle er 
bosatte i Taars og omegn. Jordefærd omtalt i VT: Under stor deltagelse jordedes i onsdags på Taars kirkegaard husejer 
Christian Peter Sørensen, Taars stationsby. Taars kirke var helt fyldt at det store følge og meget smukt pyntet. Pastor Bjerre 
talte smukt og forstående over afdøde og trøstende til de efterladte. Seks sønner bar deres fader til graven. Ved graven 
takkedes afdødes svigersøn, tømrer Kr. Knudsen, Taars stationsby, for al den venlighed og deltagelse, der var vist familien 
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under afdødes sygdom og ved hans død. Husmand Vald. Kirkegaard, Tolne, bragte afdøde en tak for hans store arbejde for 
Husmandsbrandkassen og nedlagde en signeret krans fra Husmandsbrandkassen på graven. Desuden  var der signerede 
kranse fra Taars sygekasse. Naboer og venner havde rejst en smuk mindesten på afdødes grav. Efter jordefærden samledes de 
fleste af følget på Hotellet til en mindesammenkomst. Her blev der talt af lærer Niels Dissing, Houstrup, Husmand Chr. 
Sørensen, Agdrup, Brønderslev, Fru Johanne Fløe, Taars, Jens Libak Hansen, Taars, Valdemar Kirkegaard, Tolne, Fru Sine 
Nielsen, Løkken m.fl. ligesom der blev sunget en del salmer.  
 

 
Kristian Peter Sørensen og Dorthea ved deres sølvbryllup 

 
 

 
Hvidstedlund på Smalbyvej i Hvidsted ved Tårs 

 
 

             Høstbilledet som er blevet familiens ”Klenodie”: 
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 Billedet er taget i 1914 af fotograf Helga Andersen, Hjørring.  Personerne på billedet er Dorthea og 

Kristian Peter, hjulpet af deres børn Carl og Margrethe.  Til venstre uden for billedet sidder  Karen, som 
ellers var ved at hjælpe med at "høste for" på en mark, som tilhørte en anden brors ejendom på 
østsiden af Ilbjerge.  Margrethe og Helga Andersen var netop kommet fra Hjørring, og selvfølgelig 
kunne Helga ikke lade det gode motiv gå fra sig.  Det er Helgas hjem, man ser t il højre for Kristian 
Peter, nemlig Ilbjerge gamle skole. Ser man godt efter, kan man ude i baggrunden se røgen fra toget, 
der er på vej mellem stationerne Lørslev og Bøjholm. Billedet er taget i sort-hvid på glasplade, og 
denne indgår i den samling af originalplader, man gemmer i Hjørring Lokalhistoriske arkiv.  
 

 
 
 
 

 
   Børn : 
 40.  I  Søren Kristian Sørensen født d. 06 Jun 1890, Tårs,  
 41.  II  Carl Johan Sørensen født d. 04 Aug 1891, Tårs,  
 42.  III  Kristian Sørensen født d. 21 Mar 1893, Tårs,  
 43.  IV  Margrethe Knudsen født d. 30 Dec 1895, Tårs,  
 44.  V  Aksel Sørensen født d. 19 Nov 1896, Tårs,  
 45.  VI  Carl Sørensen født d. 20 Maj 1900, Hvidsted,  
 46.  VII  Karen Christiansen født d. 21 Aug 1903, Hvidsted,  
 47.  VIII  Julius Sørensen født d. 12 JUL 1906, Tårs,  
 48.  IX  Kristian Ejnar Sørensen født d. 28 Jun 1909, Tårs,  
 49.  X  Ellen Marie Vogdrup født d. 07 Jul 1911, Tårs,  
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Personerne på familiebilledet er fra venstre: Søren Kristian, Dorthea med Ellen Marie, Carl Johan, Julius, Carl, 

Kristian, Karen, Margrethe, Kristian Peter med Kristian Ejnar og Aksel. 
 

21. Peder Christian Sørensen (Kragdrup) født d. 09 Jan 1869, Bastholm, døbt d. 02 Feb 1869, Hjemme, død d. 14 Aug 1938, 
Tårs, begravet d. 19 Aug 1938, Tårs Kirke,  (gift d.  22 Dec 1891, Tårs, Karen Marie Sørensen født d. 01 Jun 1870, Tårs, døbt 
d. 26 Jun 1870, Tårs, død d. 12 Jan 1915, Tårs, begravet d. 18 Jan 1915, Tårs Kirkegård,  født Svendsen, )  
   Peder blev fremstillet i Vrejlev kirke 10. oktober 1869. 
 

 
 

Peder Christian Sørensen som ung. 
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Peder og Karen Marie med alle seks børn. 
 
   Børn : 
 50.  I  Svend Mogens Sørensen født d. 15 Aug 1893, Tårs,  
 51.  II  Søren Sørensen født d. 15 Aug 1893, Hvidsted, Tårs Sogn,  
 52.  III  Karen Marie Kristensen født d. 21 Maj 1897, Tårs,  
 53.  IV  Morise Heip født d. 08 Aug 1901, Vester Kragdrup, Tårs,  
 54.  V  Peder Svendsen Sørensen født d. 21 Okt 1905, Tårs,  
 55.  VI  Frode Jul Sørensen født d. 16 Dec 1909, Vester Kragdrup, Tårs,  
 
 
 
Generation 6. 
 
22. Charlotte Juliane Alexandra Mathiasen født d. 12 Apr 1882, Bastholm, Vrejlev Sogn, død d. 10 Nov 1961, Hjørring,  (gift 
d.  19 Maj 1908, Vrejlev, Valdemar Pedersen født d. 29 Dec 1877, Terpetgaard, Tversted Sogn, død d. 02 Feb 1950, Hjørring, )  
   Charlotte Juliane Alexandra Mathiasen tjente som husassistent og var desuden mejerske. 
   Børn : 
    I  Helene K. Pedersen  (gift d.  Cornelius N. Corneliussen )  
    II  Poul M. Pedersen  
    III  Bodil F. Pedersen  (gift d.  Johannes Nielsen )  
 
23. Matias Christian Mathiasen født d. 09 Mar 1885, Bastholm, døbt d. 14 Apr 1885, Vrejlev Kirke, død d. 1929,  (gift d.  1909, 
Sofie M. A. Jensen født d. 1888, død d. 1904, )  
   Ved dåben bar moderen barnet. Faddere var: pige Maren Christiansen af Bastholm Mølle, ungkarl Jens 
Christian Madsen af Jerslev, og do Christian Christen Christensen samme sted. 
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Matias Christian Mathiasen                og                      Sofie M. A. Jensen 

 

 
Sofie med børnene. Billederne er lånt fra bogen ”En slægt Christiansen fra Bastholm” 

 
   Børn : 
    I  Jens Aa. Mathiasen  (gift d.  Inger M. Kyhn )  
    II  Ane K. Mathiasen  (gift d.  Henry V. Sørensen )  
    III  Ingeborg Mathiasen  (gift d.  Christian S. Pedersen )  
    IV  Erik C. Mathiasen  (gift d.  Ingeborg H. Larsen )  
    V  Elise M. Mathiasen  (gift d.  Peder Chr. Pedersen )  
    VI  Knud C. Mathiasen  
    VII  Arne M. Mathiasen  (gift d.  Ester J. Jensen )  
    VIII  Kirsten M. Mathiasen  (gift d.  Niels H. Kristiansen )  
    IX  Hans B. Mathiasen  (gift d.  Inga B. Nielsen )  
 
24. Kristian Mathiasen født d. 1890, død d. 1917,  (gift d.  1917, Dane M. Nielsen )  (gift d.  Varla M. Jacobsen )  
   Børn : 
    I  Nancy G. Mathiasen  (gift d.  Hans F. Frost )  
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25. Maren K. Mathiasen født d. 1892, død d. 1966,  (gift d.  1921, Rasmus A. M. V. Madsen født d. 1885, død d. 1953, )  
 

 
Maren Kathrine og Rasmus med deres børn.  

Billedet er lånt fra bogen ”En slægt Christiansen fra Bastholm” 
 
   Børn : 
    I  Orla Madsen  (gift d.  Elly Clausen )  
    II  Frode Madsen  (gift d.  Anna D. Kristensen )  
    III  Sigrid Madsen  (gift d.  Arnold A. Christensen )  
    IV  Gunnar Madsen  (gift d.  Karen W. Kristensen )  
    V  Kirsten Madsen  (gift d.  Vagn H. Mikkelsen )  
    VI  Karen Madsen  (gift d.  Niels Boelt )  
    VII  Eva Madsen  (gift d.  Hans V. Jensen )  
 
26. Harald Mathiasen  (gift d.  1922, Karoline Nielsen )  (gift d.  1959, Johanne Nielsen )  
   Børn : 
    I  Knud E. Mathiasen  
    II  Ketty Mathiasen  (gift d.  Knud Jørgensen )  
    III  Bodil M. Mathiasen  
 
27. Thomas P. Mathiasen født d. 1900,  (gift d.  1927, Herdis Jensen født d. 1900, )  
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Thomas Peter Mathiasen og Herdis Jensen med familie.  

Billedet er lånt fra bogen ”En slægt Christiansen fra Bastholm” 
   Børn : 
    I  Grete Mathiasen  (gift d.  Orla C. Sørensen )  
    II  Jørn Mathiasen  (gift d.  Kerstin C. Karlsson )  
    III  Poul Mathiasen  (gift d.  Grethe Christensen )  
    IV  Svend Mathiasen  
    V  Kaj Mathiasen  (gift d.  Ulla M. Jensen )  
    VI  Karl Mathiasen  
    VII  Karen Mathiasen  (gift d.  Kaj Mathiasen )  
 
28. Wilford Hewlet Wilde født d. 03 Maj 1875, død d. 09 Jan 1966,  (gift d.  Olivia Mortensen )  
 

 
Wilford Hewlet Wilde og Olivia Mortensen med familie. 
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   Børn : 
    I  Ellis Wilford Wilde født d. 06 Nov 1901, (gift d.  Sara Ellen Rose født d. 14 Nov 1924, )  
 

 
 
 
29. Leo Junius Wilde født d. 22 Jun 1880, død d. 07 Aug 1941,  (gift d.  Olive Porter )  (gift d.  Jeanetta  )  
   Børn : 
    I  Wilson Porter Wilde født d. 27 Apr 1908,  (gift d.  Catherine Januzzi )  
    II  Tilford Moore Wilde født d. 24 Maj 1910,  (gift d.  Hazel Lawrence )  (gift d.  Alive Vietor )  
    III  Mary Wilde født d. 10 Sep 1912,  (gift d.  Robert Nielson )  
    IV  Raymond Jensen Wilde født d. 25 Mar 1915,  (gift d.  Ann Flat )  (gift d.  Linda  )  
    V  Kenneth Gordon Wilde født d. 04 Nov 1917,  (gift d.  Shirley B. Goodfellow )  
    VI  Martha Wilde født d. 08 Dec 1919,  (gift d.  Kenneth Baker )  
    VII  Sara Wilde født d. 15 Okt 1922,  (gift d.  Arthur F. Erickson )  (gift d.  Warren H. Gilbert )  
    VIII  Georg Albert Wilde født d. 22 Sep 1927,  (gift d.  Living Marlow )  
 
 
 
30. Ane Johanne Sørensen født d. 23 Jul 1875, Ugilt, døbt i Ugilt Kirke. Hun bliver gift med Jens Kristjan Pedersen født d. 30. 
  jun. 1873. De får en datter Olga Pedersen, født d. 25. apr. 1910 på Linderumgårds Mark, Ugilt Sogn. Olga bliver gift 
  med Ejnar Andersen, født d. 20. mar. 1905.  De to får sønnen Bjarne Preben Joest Andersen, født den 15. sep. 
  1942  i Astrup. 
 
 
31. Karen Marie Sørensen født d. 23. Nov. 1876, Tårs,  døbt d. 26. Dec. 1876, Tårs. Hun bliver som 18 årig gift med Harvay 
  Ward , men fem år efter er hun skilt, men bærer fortsat navnet Mary Ward. Hun bor nu sammen  med sine forældre 
  og hendes tre søskende og datteren i et hus  på 75 th street i Hyde Park Township i Chicago city.  
  Karen Marie og Harvay Ward får datteren Pearl Ward født d. 19. May 1895, Chicago. 
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32. Charley Sorensen  født 25 Dec. 1889, Chicago, Illinois. Han bliver d. 24. dec. 1904 gift med Marie v. Sorensen, født 1880. 
   Børn : 
  I Agnes M. Sorensen, født 1906 i Illinois, USA. 
  II Lucille E. Sorensen, født 1909 i Illinoise, USA. 
  III Louise A. Sorensen, født 1909 i Illinoise,USA.  
  IV Charles H. Sorensen, født 1912 I Illinoise, USA. 
 
 
33. Martine Vejen født d. 05 Feb 1900, Ulslev Mark, Mygdal, døbt d. 12 Aug 1900, Mygdal Kirke,  født Sørensen,  (gift d.  09 
Dec 1924, Sct. Hans Kirke, Laurits Andreassen Vejen født d. 05 Mar 1896, Ugilt, døbt d. 29 Mar 1896, Ugilt Kirke, (Søn af 
Lars Christian Andressen og Mathilde Christensen ) )  
   Martine og Peter Vejen boede på Frederikshavnsvej i Hjørring. 
   Børn : 
    I  Inga Vejen født d. 03 Apr 1929, Sct. Hans, døbt d. 20 Maj 1929, Sct. Hans Kirke,  
    II  Edith Vejen født d. 24 Maj 1934, Sct. Hans. (Hjørring), døbt d. 17 Jun 1934, Sct. Hans Kirke (Hjørring),  
 
 
34. Søren Christjan Nielsen født d. 25 Sep 1883, Hvidsted, Tårs, døbt d. 03 Okt 1883, Hjemmedøbt,,  Landmand og direktør,  
(gift d.  28 Apr 1911, Tårs, Kristiane Nielsen født d. 24 Sep 1885, Bjørnstrup/Tårs, død d. ?,  Dissing, (Datter af Peder 
Christensen Dissing og Elisabeth Margrethe Dissing ) )  
   Den 13. juli 1884 fremstillet i Tårs Kirke. Overtog i 1922 gården "Dals Møllegård". Var på Vrå Højskole 1907-
08. I bestyrelsen for Hjørring Andelsslagteri, i sognerådet, direktør for Tårs Sparekasse m.m. (Danske landmænd og deres 
indsats. Side 201). I 1947 overdrog han gården til sønnen Kresten Nielsen. Mindeværket DANSKE LANDMÆND OG DERES 
INDSATS side 201 Nielsen, Søren, Gdr., Dals Møllegaard, Taars. Født 25. Sep. 1883 i Hvidsted, Taars, Søn af Chr. Nielsen. 
Gift med Kristiane Nielsen, født Dissing, født 24. Sept. 1885 i Bjørnstrup, Taars, Datter af Peder Dissing. Gårdens Navn er "Dals 
Møllegaard", Bygningerne er opført 1916, 1922 og 1932 og er overtaget af Nielsen 1922. Der var da opdyrket 68 Tdr. Ld., hvilket 
er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 30.000, Grundskyld Kr. 16.900. Besætningen var ved Overtagelsen 3 heste, 10 Køer, 
6 Ungkvæg og 10 Svin, den er nu 6 Heste, 20 Køer, 16 Ungkvæg, 40 Svin og 2 Får. Nielsen har været på Vrå Højskole 1907-
08. Har været i Sognerådet. Er i Bestyrelsen for Hjørring Andelsslagteri og Direktør for Taars Sparekasse m.m. På Ejendommen 
har der været Vandmølle før i Tiden. 
   Børn : 
    I  Elisabeth Nielsen født d. 24 Okt 1915,  
    II  Kirsten Nielsen født d. 17 Jun 1917,  
    III  Kristen Nielsen født d. 23 Nov 1920, Tårs,  01 Jan 1921, Tårs Kirke,  (gift d.  Anne Marie Nielsen født d. 05 
   Okt 1922, Aalborg,  Nielsen, )  
 

 
 
   Kristen overtog hjemmet Dals Mølle i 1947. I 1960 byggede han ny kostald. I perioden 1956-86 var han, som 
   faderen havde været, tilknyttet den lokale sparekasse som kasserer. Han var i nogle år  formand for Taars  
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   Foderstof- og gødningsforening, kasserer for Taars Andelsmejeri og for menighedsrådet. Han solgte gården i 
   1972. I Danske Landmænd og Deres Indsats side 200 står  følgende: Nielsen, Kristen, Gdr., Sdr. Krogen pr. 
   Taars. Født  23. Nov. 1920 i Renden, Taars, Søn af Søren Nielsen. Gift med Anne Marie Nielsen, født Nielsen, 
   født 5. Okt. 1922 i Aalborg, Datter af Johannes Nielsen. Gårdens Navn er "Sdr. Krogen"; Bygningerne er  
   gamle og overtaget af Nielsen i 1943. Der var da opdyrket 24 Tdr. Ld., hvilket er det samme som nu.   
   Ejendomsskyld Kr. 16.500, Grundskyld Kr. 7.800. Besætningen var ved overtagelsen 2 Heste, 9 Køer, 9  
   Ungkvæg og 6 Svin, den er nu 3 Heste, 11 Køer, 10 Ungkvæg og 15 Svin. Nielsen har været på Ladelund  
   Landbrugsskole  1941-42. Der har været Højskole på Ejendommen for ca. 75 år siden. 
    IV  Peder Dissing født d. 27 Mar 1922, Renden i Tårs, døbt d. 07 Maj 1922, Tårs Kirke,  
    V  Herluf Nielsen født d. 18 Mar 1925, Dals Mølle, døbt d. 03 Maj 1925, Tårs Kirke,  
    VI  Jørgen Nielsen født d. 04 Aug 1928, Tårs, døbt d. 23 Sep 1928, Tårs Kirke,  
 
 
35. Christjan Nielsen født d. 03 Jul 1886, Hvidsted, Tårs, døbt d. 09 Jul 1886, Hjemmedøbt., død d. 26 Okt 1954, Tårs,  
Landmand,  (gift d. 14 Nov 1926, Tårs Kirke, med Dagmar Nielsen født d. 17 Maj 1897, Sinding ved Århus, død d. 13 Dec 
1986, Tårs, (Datter af Jens Anton Nielsen og Maren Jensen ) )  
   Kristian er født på Hvidsted Nygård. Han blev fremstillet den 14. nov. 1886 i Tårs Kirke efter hjemmedåben. 
Han blev landmand og overtog sammen med hustruen, Dagmar, Nørre Sørup i 1924. Han er tredie generation på gården, som 
de ejede til 1950. 
   Børn : 
    I  Christen Nielsen født d. 25 Aug 1927, Taars,  Landmand,  (gift d.  08 Apr 1950, Tårs Kirke, Valborg Petra  
   David født d. 11  Maj 1928, Taars, )  
   Christen er født på gården og i 1942/43 var han elev på Halvorsminde Efterskole, og i 1946/47 var han på Vrå 
   Højskole. Han overtog gården i 1950. Den var da på 22 ha. Han moderniserede stuehuset og byggede ny  
   kostald, ny svinestald, ny lade og nyt maskinhus i 1961. Han drev et alsidigt landbrug med køer, svin og  
   kyllinger, og desuden havde han en minkfarm med 400 tæver.  Han producerede også tørv. I 1983 solgte de  
   Nørre Sørup. 
 
 
36. Vilhelm Nielsen født d. 15 Sep 1902, Hvidsted, Tårs, døbt d. 30 Sep 1902, Tårs Kirke, død d. 21 Maj 1976,  (gift d.  Mie Lie 
Nielsen født d. 16 Okt 1913, død d. 28 Sep 2003, )  
   Vilhelm grundlagde Hjørring Ny Tømmerhandel 
 

 
 
   Børn : 
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    I  Poul Lie Nielsen født d. 14 Aug 1932, død d. 27 Mar 2000,  Tårs Kirkegård,  
 
 
37. Else Marie Sørensen født d. 29 Aug 1887, Tårs, døbt d. 25 Sep 1887, Tårs,  
 
 
38. Karen Marie Sørensen født d. 07 Jun 1890, Tårs, død d. 29 Maj 1920, Tårs, begravet d. 02 Jun 1920, Tårs Kirke,  
 
 
39. Peder Svendsen Vogdrup født d. 15 Jan 1897, Tårs, døbt d. 17 Jan 1897, Tårs, død d. ?,  Sognefoged i Tårs,  (gift d.  27 
Feb 1923, Tårs Kirke, Anna Elisabeth Vogdrup født d. 03 Apr 1902, døbt d. 13 Apr 1902, død d. ?,  Født. Larsen, (Datter af 
Niels Christian Larsen og Petra Christine Nikoline Christensen ) )  
   Peder Svendsen Vogdrup blev konfirmeret den 9. april 1911 i Tårs Kirke. Peter Vogdrup var sognefoged i Tårs 
og boede på en gård over for skolen i Houstrup. 
   Børn : 
    I  Rigmor Vogdrup født d. 10 Sep 1923, Tårs, døbt d. 13 Sep 1923, Hjemmedøbt,  (gift d.  29 Maj 1950, Tårs  
   Kirke, med  Børge Haufgarn født d. 28 Okt 1920, København, )  
   Rigmor er hjemmedøbt den 13. september af lærer Niels Mark Dissing. Den 28. oktober er hun    
   fremstillet i Tårs Kirke. Ved ægteskabets indgåelse arbejdede Rigmor på Militærhospitalet i København. 
    II  Ellen Margrethe Vogdrup født d. 17 Jun 1926, Tårs, døbt d. 25 Jul 1926, Tårs Kirke, død d. 04 Aug 2007,  
   begravet d. 11 Aug 2007, Jerslev  Kirke,  født: Vogdrup,  Sygeplejerske,  (gift med  Jens Larsen Jensen født 
   d. 04 Okt 1919, Astrup, død d. 30 Sep 2002, Hjørring, begravet d. 05 Okt 2002, Jerslev Kirke,     
   Lærer/Kirkesanger, )  
 
40. Søren Kristian Sørensen født d. 06 Jun 1890, Tårs, døbt d. 29 Jun 1890, Tårs, død d. 11 Jun 1959, Tårs, begravet i Tårs,  
Landmand,  (gift d.  28 Okt 1926, Tårs, Johanne Sørensen født d. 12 Feb 1904, Tårs,  20 Mar 1904, Tårs Kirke, død d. 21 Aug 
1993, Tårs, begavet d. 26 Aug 1993, Tårs,  Pedersen,  Husmoder, (Datter af Peder Theodor Pedersen og Sidsel Pedersen ) )  
   Søren er født og opvokset på ejendommen Hvidstedlund, nu Skovbrynet, Smalbyvej 24 i Hvidsted. Han blev 
konfirmeret den 2. oktober 1904 i Tårs Kirke. Han var den ældste af Dorthea og Kristian Peters børn. derfor var det naturligt, at 
det blev ham, der gradvis overtog det hårde arbejde med hjemmets landbrug, da Kr. Peter efterhånden tilbragte det meste af 
tiden med at cykle rundt for Husmandsbrandkassen. Efter et ophold på Borris landbrugsskole tjente han rundt om på egnen, til 
han blev gift, Johanne var født den 12. februar 1904. Hendes forældre Peder Theodor Pedersen og Sidsel boede på 
ejendommen Løvbrønden ved Gl. Sæsing. Søren så første gang Johanne i barnevognen, og han udbrød da: "Hende vil jeg 
giftes med". Han fastholdt det, og de blev gift og overtog i 1926 hjemmet på Smalbyvej i Hvidsted. Senere blev Søren efter 
faderen formand for Ilbjerge plantage med Stouhøjen. I 1958 solgte de ejendommen og flyttede til Tårs. Søren døde 2 år efter, 
den 11 juni 1959. Han ligger begravet i Tårs.  
 

                       
Johanne Sørensen                                                                 Søren Kristian Sørensen 
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   Børn : 
    I  Ellen Marie Jensen født d. 18 MAJ 1931, Hvidsted/Tårs, død d. 11 Aug 1997, Tårs, begravet d. 15 Aug 1997, 
   Tårs Kirke,  født Sørensen,  (gift d.  Johan Jensen født d. 27 Nov 1917, død d. 25 Mar 1999, Tårs, begravet d. 
   29 Mar 1999, Tårs,  Vognmand, )  
   Nekrolog fra VT: Ellen Marie Jensen, Tårnbakkevej 18, Tårs, er død på Hjørring sygehus, 66 år. Ellen Marie  
   Jensen stammede fra Hvidsted, og efter at være kommet ud af skolen havde hun plads som ung pige i huset 
   bl.a.på Sønderbroen i Ilbro. Efter et ophold på Halvorsminde Ungdomsskole tog hun sammen med sin gode  
   veninde gennem hele livet, Else, til Silkeborg, hvor de to vendelboer fik plads i huset hos henholdsvis en  
   skovfoged og en stationsforstander. Efter at være kommet tilbage til   Vendsyssel var Ellen Jensen i to og et  
   halvt år ansat som kokkepige på Industricafeen i Brinck  Seidelinsgade i Hjørring, og hun blev kendt af  
   stamgæsterne for sin altid gode og veltillavede mad. I 1954 blev Ellen gift med Johan Jensen, der var   
   vognmand i Skibsby. Parret boede først i en lejlighed, med byggede så hus i Skibsby, og her boede de indtil for 
   fem år siden, da de flyttede til en lejlighed  på Tårnbakkevej i Tårs, i øvrigt den samme som Ellen Jensens mor 
   levede i til sin død. Ægteparret havde et pænt og gæstfrit hjem, hvor de samledes med venner til hyggeligt  
   samvær. Ellen Jensen  var et venligt og varmt menneske. Hun var meget udadvendt og en god fortæller, men 
   gav sig også tid til at lytte til andre, der havde behov for nogen at betro sig til. Hun læste meget og lavede i kraft 
   af sine digteriske evner mange festlige lejlighedssange. Ægteskabet var barnløst, men begge holdt meget af 
   børn, hvilket deres søskendebørn nød godt af. Når de kom på ferie hos Ellen og Johan Jensen, blev de  
   beværtet på bedste måde, og det blev til mange strand- og tivoliture og hvad der ellers var af glæder i   
   sommerlandet. Ellen Jensen overleves af sin mand, Johan Jensen. 
 

    
Ellen Marie Jensen                                                                               Johan Jensen 

 
 
    II  Christian Peter Sørensen født d. 14 Apr 1933, Hvidsted /Tårs, døbt d. 28 Maj 1933, Tårs Kirke,    
   Talepædagog,  (gift med  Bodil Lisbeth Sørensen født d. 25 Sep 1935, Høgsted, født Pedersen,  Overlærer, 
   (Datter af Christian Peder Pedersen og Jensine Kristine Pedersen ) )  
 
 
41. Carl Johan Sørensen født d. 04 Aug 1891, Tårs, døbt d. 22 Aug 1891, Tårs Kirke, død d. 12 Aug 1938, Brønderslev,  
Brønderslev,  Vejmand,  (gift d.  10 Nov 1914, Tårs, med Lavrine Povline Sørensen født d. 06 Dec 1889, Skalborg, døbt d. 07 
Apr 1890, Budolfi Kirke, død d. 22 Aug 1969, Brønderslev,  født Madsen,  Husmoder, (Datter af Jakob Christian Madsen og 
Grete Caroline Madsen ) )  
   Carl Johan Sørensen blev konfirmeret den 1. oktober 1905 i Tårs Kirke og startede som landmand. Efter 
giftermålet med Laurine Pauline Madsen d. 10. november 1914, ( hvor forøvrigt Laurits Madsen, hendes fætter, var forlover), 
drev de først i fire år, 1914 - 1918, den ejendom, Karlsminde ( Stouhøjvej 55 ) i  Hvidsted, hvor "Høstbilledet" er taget. Med en 
ejendom imellem var de naboer til Johan's hjem på Smalbyvej i Hvidsted. De boede kun kort tid her og flyttede så til 
Sønderbroens mark. Her boede de nogle år, som naboer til hans broder Christian. Sønnerne Jacob og Henry er født her. Siden 
flyttede de til Tollestrup Hede, hvor de ifølge Real Registeret købte ejendommen Tollestrup Hedevej 96 den 17. marts 1921. De 
boede her indtil den 8. jan. 1925. Derefter flyttede de til Brønderslev. Her kom Johan til at arbejde ved vejvæsenet. Efter endnu 
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nogle flytninger døde Johan i 1938 af et hedeslag. Han ligger begravet i Brønderslev. Laura, som Laurine Pauline blev kaldt, 
boede først i Ladefogedgården, dernæst i huset ved siden af sodavandsfabrikken på Bryggerivej op ad hovedvejen og, indtil hun 
døde i 1969 i Anneksgade. Hun er også begravet i Brønderslev.. 
 

 
Carl Johan og Laura’s bryllup 
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Laura med børn og svigerdatter Astrid. 
 
 

   Børn : 
    I  Jacob Kristian Sørensen født d. 04 Aug 1915, Sønderbroen, Borup Mark, døbt d. 19 Aug 1915, Tårs Kirke, 
   død d. 28 Nov 1980, Jerslev,  Jerslev,  Landmand,  (gift d.  16 Maj 1948, Gimming Kirke, Astrid Christine  
   Sørensen født d. 30 Maj 1910, Jerslev, død d. 13 Apr 2004, Jerslev, begravet d. 15 Apr 2004, Jerslev Kirke,  
   født Mikkelsen, )  

  

         
Jacob Sørensen                              og              Astrid Christine Sørensen 

 
    II  Henry Sørensen født d. 10 Aug 1918, Sønderbroens mark, døbt d. 15 Sep 1918, Tårs Kirke, død d. 05 Okt  
   2010, Hjørring Sygehus, begravet d.  07 Okt 2010, Fladbjerg Kapel,  Mejerist og depotbestyrer,  (gift d.  16 Maj 
   1948, Simming Kirke, med Ester Sørensen født d. 16 Maj 1925, Gården Risholm i Vester Mellerup, Jerslev, 
   født Christensen, (Datter af Christen Jensen Christensen og Klara Marie Nielsen ) )  
   Henry er uddannet som mejerist på Ladelund landbrugsskole. Forinden havde han været ude at tjene  siden sit 
   9. år. Bl.a. tjente han på gården Nøjsomhed hos Elna og Harald Madsen. Senere tjente han i 3 år på   
   Grindstedgård. Et af kravene til optagelse på mejeristuddannelsen var nemlig en solid erhvervserfaring. Henry 
   har som mejerist arbejdet både i Jerslev, Bakholm, Poulstrup og i Hjarup ved Kolding. I 1936 begyndte han i 
   Em. Vendsyssel Tidende skriver: Frederikshavner var reservebetjent i SKALLERUP. Han modtog flygtninge  
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   Frederikshavner var reservebetjent i SKALLERUP: 80-årige Henry Sørensen fra Frederikshavn var en af de  
   reservebetjente, der holdt vagt i flygtningelejen i Skallerup lige efter krigen. Han var med til at modtage de  
   første flygtninge i oktober 1946, og der var tale om 1100 mennesker, der flyttede ind i barakker, der ikke var  
   færdige: men for os at se havde de det godt, siger Henry Sørensen, der også var med til     
   jubilæumsfestlighederne i går. Det var tydeligt, at flygtningene frøs, for det var koldt, men den mad, de fik,  
   hentede de i messen. Jeg tror ikke flygtningene led nød, bortset fra de psykiske pres ikke at vide, hvor ens  
   slægtninge var henne. Faderen var måske ved fronten, så det vat sølle mennesker. Men jeg kan huske at de 
   skrev, at de var så privilegeret. Det var blandt andet for, at de fik så meget frisk fisk fra Lønstrup, husker Henry 
   Sørensen, der efter lejrens nedlæggelse genoptog sit arbejde som mejerist: - Egentlig var jeg en slags bydreng 
   i lejren, for jeg brugte megen af min tid med at køre mellem lejren og så Hjørring, hvor jeg hentede varer og  
   forsyninger, siger Frederikshavneren, der var en af landets 500 reservebetjente.  
  

            
Henry Sørensen 2005     og         Ester Sørensen 2005   

 
 
 
    III  Johanne Dorthea Larsen født d. 03 Feb 1920, Brønderslev, død d. 18 DEC 1958, Brønderslev,  Sørensen,  
   (gift med  Vagner Larsen født d. 18 JUN 1918, )  

 

            
Johanne Dorthea Larsen          og            Vagner Larsen 

 
 

     
  IV  Karl Sørensen født d. 29 MAJ 1923, Brønderslev,  (gift d.  Bodil Frost Sørensen født d. 17 Sep 1925, død d. 
   16 Jan 2011, Århus,  begravet d. 21 Jan 2011, Århus, født Nielsen, )  
   Da Karl var dreng, kørte han med en omrejsende købmand, der bl.a. solgt Solo margarine. De kom også ind 
   hos Karen og Evald. Karen genkendte ham som Karl. Karl var uddannet kontrolassistent fra Dalum   
   Landbrugsskole. I 1950-erne var han ansat på Husdyrbrugskontoret i Århus. Han og Bodil boede i 1953-57 på 
   Halstien i Århus. 
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Carl Sørensen                         og      Bodil Sørensen 

 
 

 
    V  Svend Sørensen født d. 26 Feb 1926, Brønderslev, død d. 07 Maj 1986, Aalborg,  (gift med  Ellen Sørensen 
   født d. 26 Dec 1926, Tårs, døbt d. 06 Feb 1927, Tårs, død d. 30 Jul 1995, Hjørring, født Knudsen, (Datter af  
   Kresten Knudsen og Margrethe  Knudsen ) )  
   VT Nekrolog: "Faglærer Svend Sørensen, Præstemarken 108, Aalborg, er død i sit hjem, 60 år. Svend  
   Sørensen der stammede fra Brønderslev, blev i sin ungdom udlært som rørlægger hos sanitet- og   
   rørlæggerfirmaet Niels Sørensen og Arne Jensen, Tårs. Efter sit giftermål med Ellen, der er datter af afdøde 
   tømrermester Kr. Knudsen, Tårs, bosatte parret sig i Aalborg, hvor Svend  Sørensen gennem mange år  
   arbejdede som rørlægger. For en halv snes år siden fik han ansættelse som faglærer ved Aalborg Tekniske  
   Skole, et arbejde, han blev meget glad for, og der herskede det bedste forhold lærer og elever imellem. Det var 
   med sorg, at Svend Sørensen på grund af sygdom i efteråret 1985 måtte give afkald på undervisningen på  
   skolen. I en årrække var han medlem af bestyrelsen for Smedeforbundet i Aalborg og udførte et stort arbejde 
   her. Det var dog hjemmet og børnene og familien, der stod hans hjerte nærmest, og under sin strenge sygdom,   
   som han altid bar med stor tålmodighed, var det hans nærmeste, der altid var i hans tanker. Hans ønske var at 
   få lov at blive i sit hjem til det sidste, og det fik han lov til, kærligt passet af sin kone. Svend Sørensen overleves 
   af sin hustru, Ellen, samt af sine tre børn, Villy og Susanne, der bor i Århus, og Bjarne i Aalborg. 

 

 
Ellen Sørensen og Svend Sørensen 

 
 

   VI  Poul Sørensen født d. 07 Apr 1928, Brønderslev, død d. 10 Apr 1948, Brønderslev,   
   Poul startede som karl på broderen Jacobs ejendom i Flyvbjerg. Jacob og Astrid havde overtaget Astrids  
   fødehjem. Her mødte Poul Gunnar Hansen, som kom fra en naboejendom. De to blev venner og foretog en del 
   cykleture sammen. De var bl.a. på Samsø, hvor Pouls bror Henry arbejdede på  Mejeriet. Da Gunnar Hansen i 
   2009 fortæller om deres oplevelser pointerer han, at han var meget glad for Henry også, "Ingen havde et smil 
   som Henrys. Det smil glemmer jeg aldrig". Poul kom i gartnerlære, men døde kun 20 år gammel af tuberkulose. 
   Moster Ellen har fortalt, at Poul som gartnerlærling kom til at fryse så meget under arbejdet, at han blev syg, og 
   det satte sig til tuberkulose. 
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Poul Sørensen 

 
 

 
42. Kristian Sørensen født d. 21 Mar 1893, Tårs, døbt d. 16 Apr 1893, Tårs, død d. 04 Aug 1957, Hundelev, begravet d. 07 Aug 
1957, Jelstrup Kirke,  Landmand,  (gift d.  19 Nov 1916, Hæstrup Kirke, Margrethe Dusine Sørensen født d. 08 Mar 1888, 
Sønderbroen/Ilbro, døbt d. 25 Dec 1888, Vrejlev Kirke, død d. 24 Mar 1972, Hundelev, begravet ved Jelstrup Kirke, født 
Sørensen,  Husmoder, (Datter af Mads Sørensen og Maren Sørensen ) )  
   Kristian Sørensen blev konfirmeret den 7. april 1907 i Tårs Kirke. Han blev landmand. Han og hustruen 
Margrethe fik deres første ejendom på Sønderbroens mark, som naboer til broderen Johan og dennes hustru Laura. Begge 
ejendomme var frastykket Kristian Sørensens svigerfaders gård Sønderbroen. Dernæst boede de en del år i Lundhøj ved 
Hjørring, 2 forskellige steder i Smidstrup og overtog i 1929 gården "Woldshøj" i Hundelev.  Omtalt i Danske Landmænd og deres 
indsats side 218.  Woldshøj blev efter Kristians død overtaget og videreført af sønnen Mads Christian Sørensen og senere igen 
af dennes søn Niels Sørensen. 
 

 
Kristian og Margrethe med deres børn 

 
 
   Børn : 

 33



 17 Jun 2011 Efterkommere af Lorentz Christoffersen Fitz 

    I  Mary Simonsen født d. 17 Sep 1917,  Sørensen,  (gift d.  31 Mar 1946, Aksel Møller Simonsen født d. 25  
   Feb 1919, ) 

 

       
Mary Simonsen     og       Aksel Møller Simonsen 

 
 

    II  Mads Kristian Sørensen født d. 02 Sep 1919, død d. 03 Okt 1989, Hundelev, begravet d. 08 Okt 1989,  
   Jelstrup,  (gift d.  Kirstine Sørensen født d. 06 Sep 1915, død d. 19 Dec 2002, Lundgården i Vrå, begravet d. 
   21 Dec 2002, Jelstrup Kirke, )  
   Kristian blev i de unge år kaldt "Kesse". Kesse og Didde drev landbrug og overtog gården Woldshøj i Hundelev 
   efter Kesses forældre. De drev den indtil Kesse døde i 1998.  
 

 
Mads Kristian Sørensen 
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Gården Woldshøj i Hundelev. 

 
 
 

 
 
    III  Ejner Sørensen født d. 10 Jun 1921,  Lærer,  (gift d.  Karen (Sørensen) født d. 18 Jun. 1925, Roskilde,   
    Lærer, )  

 

     
Ejner Sørensen      og             Karen Sørensen 

 
  
 
 

   IV  Egon Sørensen født d. 06 Jul 1922,  Pens. lærer,  (gift d.  Emilie (Sørensen) født d. 26 Aug 1932,  Lærer, )   
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Egon Sørensen 

 
 
    V  Karl Sørensen født d. 07 Aug 1924,  (gift d.  Olga Sørensen født d. 29 Jan 1928, )  

 

      
Carl Sørensen             og             Olga Sørensen 

 
 
 
    VI  Ella Sørensen født d. 05 Apr 1926, Hjørring, død d. 02 Jun 2003, Vennebjerg, begravet d. 06 Jun 2003,  
   Vennebjerg Kirke, (gift d.  05 Okt 1948, Jelstrup, med Bent Falck Sørensen født d. 02 Dec 1921, død d. 15  
   Feb 1987, Vennebjerg, begravet d. 20 Feb 1987, Vennebjerg Kirke,  Landmand, )  
   Nekrolog i Stiftstidende den 13. juni 2003. Ella Sørensen, Vennebjerg, 77 år. Ella Sørensen var opvokset i  
   Hundelev og var i sin ungdom pige på landet med, hvad det indebar af arbejde både i mark og stald. Hun søgte 
   dog senere pladser i Byen og var i en periode ansat i amtmandsboligen. Ella Sørensen deltog ivrigt i det  
   foreningsliv, der dengang udfoldede sig på landet, og dygtig som hun var til klaverspil, leverede hun musikken 
   til bl.a. gymnastikken. Det var også i foreninger, hun traf sin kommende mand, Bent Falck Sørensen. Han var 
   landmandssøn fra Jelstrup, nabosognet, og de giftede sig i 1948. Deres første hjem var en lille ejendom på  
   Gjølstrup Hede, og her er også deres to børn født. Senere erhvervede de sig en ejendom i nærheden af  
   Vennebjerg Kirke, og her faldt deres lange arbejdsliv. I 1986 overtog sønnen Thorkild gården, og Bent og Ella 
   Sørensen flyttede ind i et nybygget hus i Vennebjerg by, bygget af sønnen, som er uddannet tømrer. Her døde 
   Bent Sørensen efter kun fire måneder, og siden da har Ella Sørensen boet alene, de sidste år med hjælp  
   udefra, da hun igennem 12 lange år har været plaget af sygdom. Til trods herfor formåede hun at fastholde en 
   god vennekreds, og hun var altid at finde ved klaveret, når der stod sang på programmet, hvad enten det var 
   på dagcentre eller i foreninger. Musikken var det, der holdt hende oppe i vanskelige tider. Datteren Anni er gift 
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   og bosat i Skagen og har to sønner. Sønnen Thorkild bor med sin familie stadig på familiegården, og også her 
   er der to sønner. Hertil er naturligvis kommet svigerdøtre og ét oldebarn. 
 

        
Ella  Falck Sørensen   og         Bent Falck Sørensen 

 
 

 
    VII  Lisbeth Pedersen født d. 22 Mar. 1932, Hundelev,  Sørensen,  (gift d.  Martin Pedersen født d. 25 Jul 1921, 
   Landmand, ) 

 

         
Lisbeth Pedersen      og      Martin Pedersen 

 
 

 
 
43. Margrethe Knudsen født d. 30 Dec 1895, Tårs, døbt d. 03 Feb 1896, Tårs, død d. 25 Dec 1966, Tårs, begravet d. 30 Dec 
1966, Tårs,  Sørensen,  Husmoder,  (gift d.  28 Dec 1917, Kresten Knudsen født d. 09 Dec 1895, Skærum Sogn, død d. 01 Apr 
1976, Tårs,  Tårs Kirkegård,  Tømrermester, (Søn af Martin Knudsen og Ann Knudsen ) )  
   Margrethe Knudsen, født Sørensen, blev født den 30. dec. 1895 i Hvidsted, konfirmeret den 18. april 1909. Hun 
havde arbejde flere forskellige steder, som pige i huset, inden hun den 28. dec 1917 blev gift med Kresten Knudsen. De boede i 
de første år i Hvidsted på vejen op til Ilbjerge nær Margrethes hjem i et hus, som havde tilhørt Peter og Sidsel (Tante Johannes 
forældre). Derfra flyttede de til Houstrup, hvor Kresten startede sin egen tømrerforretning. Senere flyttede de ind på et tidligere 
malerværksted med lejlighed ovre i Tårs, og her boede de, mens de byggede huset og tømrerværkstedet på Fredensvej (nu 
Paxvej). Margrethes søster Karen var pige i huset hos dem, og under byggeriet boede hun hos postens i Villa Pax. Da Dorthea, 
Margrethes mor, blev enke, flyttede hun op i to af værelserne på 1. sal, og her kom hun til at bo i 23 år og nød en sjælden, stor 
godhed og opofrelse fra både Krestens og Margrethes side. Kresten blev distriksforstander for Husmandsbrandforsikringen, 
ligesom hans svigerfar havde været det i 25 år før ham. Margrethe var også meget udadvendt og sad i mange bestyrelser og 
lignende, f.eks. var hun tilsynsførende i børneværnet og medlem af menighedsrådet. Efter Margrethes død den 25. dec. 1966 
blev Kresten boende i huset indtil han døde 1. april 1976. De er begge begravet i familiegravstedet ved sydsiden af Tårs kirke. I 
graven ligger Dorthea og Kristian Peter samt Carl, Margrethes bror. VT: Taars 30-12-1943 Sølvbryllupsfest Tømrermester Chr. 
Knudsen og Hustru fejrede i går deres Sølvbryllup. Naboer og Venner havde i Løbet af Natten opsat en Æresport med Flagallé. 
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Om Morgenen blev Ægteparret vækket med Sang og Hornmusik. I Løbet af Dagen modtog det mange Gratulanter, bl.a. en stor 
Blomsterkurv fra Håndværkerforeningen. Der var en stor Pengegave fra en Del af Beboerne i Hvidsted og Taars. Ved Festen om 
Aftenen paa Hotellet blev der talt af Lærer Chr. Knudsen, Aarhus, Lærer Niels Dissing, Houstrup, Jens Libak Hansen, Lille 
Agdrup, og Knud Nalholm, Taars, m. fl. Der var i Dagens Anledning skrevet 7 Sange, der gjorde stor Lykke. VT: Dødsfald: 
Tømrermester Kr. Knudsens hustru, fru Margrethe Knudsen, Fredensvej, Tårs, døde 1. juledag på centralsygehuset  i Hjørring, 
knap 72 år gammel. Fru Margrethe Knudsen boede hele sit liv i Tårs. Hun var født i Hvidsted og boede fra ungdommen af i Tårs 
by. Hun var kendt som en dygtig hustru og mor, et kærligt midtpunkt i familielivet, og selv om hun havde en stor børneflok, 
passede hun i en lang årrække sin gamle mor. Også udadtil var fru Knudsens gode sindelag kendt, og hun var altid parat til at 
række en hjælpende hånd til et godt formål såvel kirkeligt som folkeligt. Den sidste tid svigtede helbredet, og en blodsygdom 
blev årsag til flere hospitalsophold. Nu sidst blev hun indlagt først i december. Hun overleves foruden af sin mand af en søn, der 
bor i Hirtshals, samt syv døtre, hvoraf en bor i Ålborg og de andre i Vendsyssel. VT's nekrolog: Begravelse: Tømrermester 
Kresten Knudsens hustru, fru Margrethe Knudsen, Fredensvej, Tårs begravedes i går på Tårs kirkegård. Efter en andagt i 
centralsygehusets kapel i Hjørring kørte det store følge til Tårs kirke, hvortil der var sendt et væld af blomsterbuketter og kranse, 
deriblandt mange med bånd. Pastor Chr. Sønderby talte ud fra verset af Brorsons julesalme "Lad verden mig alting betage" og 
han sagde bl.a. - Fru Knudsen var en god kvinde og et stort menneske først og fremmest for sine egne, som hun fulgte med råd 
og dåd, men også på så mange andre områder øvede hun en stilfærdig, men påskønnelsesværdig gerning. Pastor Sønderby 
mindedes bl.a. fru Knudsens støtte ved sammenkomster for ældre i præstegården. Overlærer A.E.Trinskjær takkede på 
familiens vegne for den store deltagelse. Følget fyldte derefter Tårs forsamlingshus. Her talte svigersønnen, kontorpakmester 
Alfred Jensen, Hjørring, på børn og svigerbørns vegne, og A.E.Trinskjær omtalte Margrethe Knudsens indsats som medlem af 
børneværnet i Tårs i 17 år. Desuden blev der talt af tømrermester Ejner Thomsen, Serritslev, fru Anna Nygaard, Tårs, fru Karen 
Christiansen, Hirtshals, Mathiesen, Tårs, samt Kr. Knudsen. 
 

 
Margrethe og Kresten med deres børn 

 
   Børn : 
 
    I  Gerda Madsen født d. 17 Dec 1919, Hvidsted/Tårs, døbt d. 25 Jan 1920, Tårs, død d. 02 Okt 2008, Hjørring 
   Sygehus, født Knudsen, (gift d. 09 Apr 1939, Tårs, med Niels Juul Madsen født d. 19 Aug 1916, død d. 29  
   Sep 1990,  Landmand, (Søn af Anton Madsen og Kristine Marie Christiansen ) )  
   GERDA KNUDSEN, født den 17. december 1919 i Hvidsted. Niels Juul Madsen har i sin ungdom  tjent ved  
   landbruget og 1939 købte de en ejendom i Hvidsted, som de drev til 1943. I 1943 flyttede de til Tårs og Juul 
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   overtog mælkesalget efter sin far og denne rute havde han i 16 år. En del år kørte han desuden fragt fra  
   stationen i Tårs til de forskellige forretninger. Han startede med hest og vogn, men siden kørte han lastbil. Efter 
   1970 arbejdede han hos en murer i Tårs. Gerda Knudsen har efter giftermålet været medhjælpende hustru og 
   siden arbejdede hun på en rejefabrik i 11 år. Hun var siden medhjælper i en kontorforsyning, hvor hun passede 
   telefon og regnskab og er nu leder af Lokalhistorisk Arkiv i Tårs. I ægteskabet er der 4 børn. Avisudklip fra  
   1985: Så skal der styr på lokalhistorien i Tårs og omegn. -----Pirrer duften af dampende gløgg i næseborene, 
   når man gør juleindkøb på butikstorvet i Tårs, kan man roligt regne med, at det er en aktiv efterlønsmodtager, 
   der står og holder gryden i kog. Og skal man i fremtiden  have styr på den lokale historie i Tårs og omegn, er 
   det den samme aktive kvinde, der udfolder sig. Gerda Juul Madsen, Risdalsvej 4 i Tårs, sidder ikke med  
   hænderne i skødet. Sidder hun, er det som regel med et eller andet håndarbejde. <men også fremover bliver 
   det også med billeder, avisudklip, breve, og hvad der eller kan fortælle om lokalhistorien. Og man kan næppe 
   få nogen bedre til at sætte tingene på plads. Den nu 65-årige Gerda Madsen er født i Tårs sogn, og hele sit liv 
   har hun boet her. Siden sit sjette år i selve Tårs. Hun har gennem tiden været yderst aktiv, og nu sidst, da man 
   skulle have den lokalhistoriske forening stablet på benene, var hun i front. - Det bliver nu spændende, når vi nu 
   for alvor skal i gang med at samle de ting, der fortæller om egnens historie, siger Gerda Madsen. - Foreningen, 
   der blev startet i efteråret, har allerede over 100 medlemmer, og der er mange aktive her imellem. I vinter har vi 
   været en tur på Lokalhistorisk Museum i Hjørring, hvor vi er blevet forklaret en hel masse om arkivering, og nu 
   skal vi i gang med at prøve det selv. Vi håber, at der er mange , som vil komme til os med gamle ting, som kan 
   indgå i arkiv og samling, og  jeg tror, at folk gerne vil overlade noget til en sådan lokalhistorisk samling, for så 
   ved man også, at der bliver passet på tingene. Allerede ved vinterens studiekreds har vi fundet en hel masse 
   historie frem, ikke mindst om de forskellige gårde på egnen. Og der skal nok komme mere frem. Men det er  
   ikke historie det hele. Gerda Madsen er en kvinde, der lever i nutiden. Hun har altid været i sving. Først på den 
   ejendom, som hun og manden, Niels Juul Madsen, drev i Tårs, senere var hun på rejefabrik, så var det job i en 
   butik og sidst bestyrede hun miniteriet for forretningerne på butikstorvet. Det skabte nye kontakter, og selv efter 
   at miniteriet er lukket,  holdes disse kontakter ved lige, f.eks. ved juletid, når Gerda Madsen står for gløgg- 
   serveringen på Torvet.- Det var. da min mand blev en slags pedel ved banken, og selv kom til at leve miniteriet, 
   at vi begyndte at bruge Lokalbanken, og det har vi bestemt ikke fortrudt. Vi har haft lønkonto der, og nu er det 
   altså også min efterløn, som går ind, siger Gerda Madsen. - Og det er da hyggeligt at komme ind og snakke  
   med bank-folkene, som vi kender så godt - ja, og de kender altså også os. Faddere ved Gerdas dåb var Aksel 
   Nielsen og  hustru. Nekrolog i Stiftstidende: GERDA MADSEN, Søholmvej 15, Tårs, 88 år. Gerda Madsen var 
   ældste barn i søskendeflokken på otte hos tømrermester Kresten Knudsen og hustru, Margrethe, i Tårs. Hun fik 
   tidligt i sin barndom ansvar for at passe mindre søskende, men havde ellers en god og tryg barndom på   
   Paxvej. Da hun var færdig med at gå i skole, fik hun lov til at komme på handelsskole i Østervrå. Gerda havde 
   en drøm om et job på et kontor, men det blev til en elevplads som syerske. Senere har hun brugt denne  
   lærdom til sine børnebørn og senere oldebørn. Gerda Madsen blev i 1939 gift med Niels Juul Madsen. De  
   bosatte sig på en ejendom i Hvidsted, men flyttede senere til Tegldal i Tårs. Gerda har altid været flittig. Udover 
   at passe dyrene på ejendommen, når Juul kørte mælk, havde hun et job på teglværket med at adskille sten.  
   Senere var hun på Launis rejefabrik og på 3K kontorforsyning i Tårs. Gerda Madsen var en af initiativtagerne til 
   oprettelsen af Lokalhistorisk Arkiv i Tårs. Her havde hun i mange år sin gang med hjælp til arkivering og var  
   med til at udgive de to Tårs-bøger. Gerda og Juul fik deres otium på Risdalsvej, hvor de byggede deres hus. 
   De fik der 25 gode år sammen, indtil Juuls død i 1990. Gerda flyttede derpå i en lejlighed på Søholmvej, hvor 
   hun boede til sin død. Hun var et ualmindeligt gæstfrit menneske, som nød at få besøg af sine venner, familie 
   og ikke mindst sine børnebørn og oldebørn. Hun nød de  sidste år godt af hjælpen fra hjemmeplejen, hvilket  
   hun var meget taknemmelig for. Gerda Madsen efterlader  fire børn og svigerbørn, Helge og Inga i Hirtshals, 
   Erling i Herborg, Agnete og Frode i Odder og Jonna og Sven i Tårs samt 13 børnebørn og 16 oldebørn. 
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Gerda Madsen            og            Juul Madsen 

 
 

    II  Ester Hansen født d. 27 Apr 1923, Houstrup/Tårs, døbt d. 27 Maj 1923, Tårs, død d. 18 Aug 1996, Hjørring,  
   begravet d. 23 Aug 1996, fra Bidstrupkirken, Hjørring, født Knudsen,  (gift med  Jens David Hansen født d. 20 
   Jul 1917, død d. 29 Sep 1993, Hjørring, begravet d. 02 Okt 1993, Hjørring,  Handelsmand, )  
   Nekrolog: Ester Hansen var født og opvokset i Tårs. Hun blev gift med Jens Hansen, der også var fra Tårs. De 
   første år boede de i København, men flyttede så tilbage til hjemegnen, og de boede de sidste mange år i Sct. 
   Knudsby. Ester Hansen var udlært syerske, og hun syede mange af de kjoler, som hendes mand kørte rundt i 
   landsdelen og solgte. Desuden strikkede hun mange trøjer og sokker til familiens børn. Ester Hansen mistede 
   sin mand i 1973 og blev selv ramt af sygdom straks derefter. Hun overleves af sønnen Peter samt    
   svigerdatteren og to små børnebørn i Astrup. (VT. d. 29. aug. 1996) Faddere ved Esters dåb var: Gotfred  
   Hansen og Sven Sørensen.  

 

 
Ester Hansen og Jens David Hansen 

 
    III  Ejvind Carl Knudsen født d. 03 Maj 1925, Houstrup/Tårs, døbt d. 31 Maj 1925, Tårs, død d. 09 Apr 2006,  
   Hjørring, 12 Apr 2006, Tårs Kirkegård,  Tømrer,  (gift d.  Valborg Haastrup død d. 23 Aug 1999, Hjørring,  
   begravet d.  27 Aug 1999, Hjørring Kirkegård, født Haastrup, )  
   Faddere ved Ejvinds dåb var: Alfred Knudsen og Karen Sørensen. Dødsfald: Ejvind Knudsen, Vester  alle 56, 
   Hjørring, 80 år. Ejvind Knudsen stammede fra Tårs og var eneste drengebarn blandt otte søskende. Han kom i 
   lære hos sin far, tømrermester Kresten Knudsen og afsluttede uddannelsen på  Hørby Håndværkerskole.  
   Efterfølgende arbejdede han som svend hos tømrerfirmaerne Adolf  Thomsen og Højer Samuel i Hirtshals.  
   Ejvind Knudsen lod opføre et hus til sig selv i Hirtshals og byggede desuden et sommerhus i Harerenden. Her 
   holdt han af at opholde sig i fritiden, og huset blev samtidig et yndet samlingssted for familie og venner. Som 
   60-årig gik Ejvind Knudsen på efterløn og flyttede til en lejlighed på Vester Alle i Hjørring. Han forblev ugift,  
   men for en snes år siden traf han ved et bankospil Valborg Hostrup, som blev hans gode veninde, og de fik ti 
   gode år sammen, indtil hendes død i 1995. Ejvind Knudsen var meget musikalsk og kunne håndtere både  
   violin, harmonika og sav. Han var en dygtig fotograf og forstod kunsten at finde de rette lysforhold og vinkler  
   til sine motiver, hvad enten det var naturoptagelser eller portrætfotografering. Han var et hjælpsomt og gavmildt 
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   menneske med et dejligt lune og et positivt livssyn. Ejvind Knudsen overleves af fire søstre samt niecer og  
   nevøer.  

 

     
Ejvind Carl Knudsen         og      Valborg Hostrup 

 
 

    IV  Ellen Sørensen født d. 26 Dec 1926, Tårs, døbt d. 06 Feb 1927, Tårs, død d. 30 Jul 1995, Hjørring, født  
   Knudsen,  (gift med  Svend  Sørensen født d. 26 Feb 1926, Brønderslev, død d. 07 Maj 1986, Aalborg, (Søn af 
   Carl Johan Sørensen og Lavrine Povline Sørensen ) )  
   Vendsyssel Tidendes nekrolog d. 11. august 1995: Ellen Sørensen, Vester Alle 52, Hjørring, er død. 67 år  
   gammel. Ellen Sørensen var født og opvokset i Tårs. Hun blev som ung gift med Svend Sørensen, der var fra 
   Brønderslev. De bosatte sig i Aalborg. Foruden at passe sit hjem , havde Ellen i mange år arbejde i køkkenet 
   på Arresthuset i Kong Hansgade, et job, hun var glad for, selv om det ofte var hårdt  arbejde. For en del år  
   siden mistede hun sin mand, og da hun de sidste år har været  svagelig, ønskede hun at flytte til Hjørring, hvor 
   de fleste af hendes søskende bor. For seks måneder siden fik hun så sit ønske opfyldt, hvilket hun var meget 
   glad for. Ellen Sørensen var trods sygdom altid ved godt humør og parat til at give en hjælpende hånd, så  
   længe hendes kræfter slog til. Hun overleves af sine tre børn, Villy i Århus, Susanne i Lystrup og Bjarne i Mou. 
   Faddere ved Ellens dåb var: Valdemar og Johanne Sørensen. 
 

 
Ellen og Svend Sørensen 

 
    V  Herdis Madsen født d. 01 Jun 1928, Tårs, døbt d. 29 Jul 1928, Tårs, født Knudsen,  (gift d.  10 Aug 1947, Tårs 
   Kirke, Cecilius Thumann Madsen født d. 16 Mar 1922, Lønstrup,  Stationsforstanderass., (Søn af Marius  
   Madsen og Marie Tomine Madsen ) )  
   Faddere ved Herdis's dåb var: Karen og Evald Christiansen. Se iøvrigt under Cecilius Th. Madsen. 
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    VI  Inger Margrethe Jensen født d. 02 Aug 1929, Tårs, døbt d. 22 Sep 1929, Tårs, født Knudsen,  (gift d.  19 Nov 
   1950, Tårs Kirke, Alf Jørgen Jensen født d. 03 Okt 1928, død d. 21 Maj 1998, Hjørring,  Postfunktionær, )  
   Faddere ved Ingers dåb var: Harald Krogh og Margrethe.  
 

 
Inger og Alf Jørgen Jensen 

 
    VII  Else Christensen født d. 20 Maj 1932, Tårs, død d. 25 Jul 2006, Brønderslev, begravet d. 29 Jul 2006,  
   Serritslev Kirke, Knudsen,  (gift med Verner Lund Christensen født d. 16 Aug 1923, død d. 03 Jul 1998, Tårs,  
   begravet d. 08 Jul 1998, Tårs Kirke, )  
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Else og Verner Christensen 

 
    VIII  Bodil Hansen født d. 05 Sep 1934, Tårs, død d. 28 Sep 1989, Hjørring Sygehus,  Tårs Kirkegård, født  
   Knudsen, senere gift Clausen, Hjemmehjælper,  (gift d.  Egon Clausen )  (gift d.  Søren Hansen ) 
 

 
Bodil og Søren Hansen 

  
 
44. Aksel Sørensen født d. 19 Nov 1896, Tårs, døbt d. 27 Dec 1896, Tårs, død d. 11 Maj 1960, Tårs, begravet d. 16 Maj 1960, 
Tårs,  Landmand,  (gift d.  25 Maj 1920, Tårs Kirke, med Hansine Kristine Elisabeth Sørensen født d. 25 Maj 1897, Grøndal 
Hus, Fjeldsted, Sindal, døbt d. 19 Sep 1897, Sindal, død d. 15 MAR 1991, Tårs, begravet d. 18 Mar 1991, Tårs Kirke,  født 
Jensen,  Husmoder, (Datter af Niels Jensen og Sara Johanne Jensen )   
   Aksel blev konfirmeret den 9. april 1911 i Tårs Kirke. Han blev uddannet som landmand og var den eneste af 
brødrene, der blev soldat. Efter giftermålet med Kristine overtog de Kristines hjem, som omtalt under Kristine. 
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Aksel Sørensen                                                                                           Kristine Sørensen 

 
 
   Børn : 
    I  Niels Kristian Sørensen født d. 11 Apr 1921, Hvidsted/Tårs, døbt d. 16 Maj 1921, Tårs Kirke, død d. 7 Feb  
   1998, Hjørring  Sygehus,  13 Feb 1998, Tårs Kirke,  Autoforhandler,  (gift d.  20 Sep 1945, Sct. Olai Kirke,  
   Hjørring, med Karoline Margrethe Sørensen født d. 01 Nov 1922, Hørmested, Teglgaarden, Horns Herred,  
   døbt d. 07 Jan 1923, Hørmested Kirke,  Husmoder, (Datter af Petry Carl Emil Kristensen og Helga   
   Christiansen ) )  
   Niels Sørensen døde kl 22.30 d. 7. feb 1998.  Den 13. dec 1997, havde han fået en blodprop i hjernen.  
   Langsomt blev hans tilstand bedre; men den 13. om aftenen blev han pludselig meget dårlig og sov stille  
   ind.(Flemming). 
 
 
45. Carl Sørensen født d. 20 Maj 1900, Hvidsted, døbt d. 17 Jun 1900, Tårs, død d. 27 Jun 1923, Hvidsted, begravet d. 30 Jun 
1923, Tårs Kirke,  Landbrugsmedhjælper,  
   Carl blev konfirmeret den 4. oktober 1914 i Tårs Kirke. Han blev som sine brødre landmand. Han tjente bl.a. på 
gården Smørkrogen ved Linderum, men var meget af tiden hjemme for at passe hjemmet, da faderen ofte var ude på cykel for 
Husmandsbrandkassen. Carl døde som ung af meningitis på gården Lundhøj nordvest for Hjørring, hvor han tjente hos broderen 
Christian sammen med sin ældste bror Søren. 
 

 
Carl Sørensen 
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46. Karen Christiansen født d. 21 Aug 1903, Hvidsted, døbt d. 11 Okt 1903, Tårs, død d. 30 Jun 1988, Hirtshals, begravet d. 05 
Jul 1988, Hirtshals, født Sørensen,  Husmoder,  (gift d.  05 Jun 1928, Tårs, med Frederik Evald Christiansen født d. 06 Mar 
1903, Terpet, døbt d. 04 Maj 1903, Tårs, død d. 05 Jun 1963, Hirtshals, begravet d. 09 Jun 1963, Hirtshals,  Skibstømrermester, 
(Søn af Karl Peter Kristiansen og Vilhelmine Kristiansen )   
   Om sin barndom fortæller Karen, at hun gik i skole i Houstrup, som alle hendes søskende havde gjort. Efter 
skoletid var hun til daglig "høwer" (hyrde), idet ejendommens kreaturer hver dag skulle drives på græs i engene syd for 
Tårsvejen og hentes hjem igen til malketid. Som barn var Karen meget syg. Hun kom først ud at tjene, da hun var 14 år og gik til 
præst samtidig med at hun var pige hos Laura og Johan. Hun blev konfirmeret den 30 september 1917. I 1925 var hun pige hos 
broderen Kristian og dennes hustru, Margrethe,  på Sønderbroens mark. Hun blev senere uddannet syerske i Tårs på Ingeborg 
Christiansen's (senere Mikkelstrup's) systue. Karen blev gift med Evald Christiansen den 5. juni 1928. Se nærmere her om 
beskrivelsen af deres fælles liv. Efter Evalds død blev Karen boende i huset i Højersgade i nogle år. Men 1. august 1967 flyttede 
Karen til Jernbanegade 23, st. tv. Hun boede her lige indtil hun døde på Hjørring Sygehus efter en længere sygdomsperiode. 
Hun ligger begravet sammen med Evald på Hirtshals Kirkegård. VT's nekrolog: "Karen Christiansen, Jernbanegade 23, 
Hirsthals, er død på Hjørring Sygehus, 84 år. Hun var fra en ejendom i Hvidsted og blev uddannet som sygeplejerske (NB! Der 
skulle stå syerske). Karen Christiansen blev gift i 1928 med tømrer Evald Christiansen fra Sønderskov. Efter at have boet i Tårs 
flyttede parret i 1928 til Vidstrup for at drive en tømrerforretning. I 1938 flyttede familien til Hirtshals og drev fra 1950 til 62 
skibstømrerværksted på havnen syd for Havnegade. Karen Christiansen blev alene i 1963 og helligede sig familie og venner. 
Karen Christiansen overleves af fem børn, hvoraf fire bor på Sjælland og kun et i Vendsyssel." 
 

    
Karen som ung 
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Karen og Evald med deres børn ca. 1958 

 
 
   Børn : 
    I  Hanne Christiansen født d. 21 Apr 1929, Vidstrup, døbt d. 20 Maj 1929, Tårs, død d. 29 Aug 2010, Dianalund,  
   begravet d. 04 Sep 2010, Tersløse Kirke. ( Kisten nedsat d. 7. sep 2010 på Hirtshals Kirkegård),  Pens.  
   Overlærer.   
   Hanne er født i Vidstrup. Faddere ved hendes dåb var, Aksel og Christine Sørensen. Hun nåede at starte i  
   skolen i Vidstrup før familien flyttede til Hirtshals. Her fortsatte hun indtil hun i 1943 forlod skolen og kom i huset 
   hos damefrisør fru Frederiksen. I juni 1944 startede hun på kontoret på Hirtshals Station. Juli 1946 blev hun  
   flyttet til banens hovedkontor i Hjørring. I 1948 blev hun bogholderske hos Otto Heerfort, brændsel og   
   landbrugsmaskiner også i Hjørring. Samtidig blev hun i april 1949 færdig med handelsmedhjælpereksamen og 
   fik præmie for bedste resultat (bedste resultat på handelsskolen i 30 år). I juli 1950 rejste hun til Haderslev,  
   hvor hun havde fået stilling på kontoret  hos DOFO, Danske Ostemejeriers Fællesorganisation, først som  
   almindelig kontorassistent, senere som bogholderske og til sidst kassererske. 1. december 1953 vendte hun 
   hjem for at passe hus og de mindre søskende, da hendes mor var blevet opereret. 1. maj 1954 startede hun 
   hos Brd. Lind i Århus (autotilbehør m.v.). 1. oktober samme år skiftede hun til Tage Vanggaards Kjolefabrik  
   som  bogholderske og var der indtil 1. august 1957. Startede på Hjørring seminarium 21. august i   
   præparandklassen. Tog lærereksamen 16. juni 1962. Blev 1. september ansat ved Tersløse sogns centralskole 
   i Dianalund, hvorfra hun blev pensioneret 1. september 1996. Hanne er oprindelig døbt Johanne, men ønskede 
   navneforandring til Hanne. Dette skete ved følgende: Ved navnebevis af Vestsjællands Amt 29. aug. 1975 nr. 
   310 - 349 - 75 navneforandring til Hanne Christiansen, LA for Nordjyllands Amt 39671975 4. sep. 1975.  
   Nekrolog i Nordjyske Tidende d. 8. sep 2010: Hanne Christiansen, Kildeparken 16, Dianalund, 81 år. Hanne 
   Christiansen blev født i Vidstrup. Hun nåede  at starte i skolen i Vidstrup før familien flyttede til Hirtshals. Her 
   fortsatte hun indtil hun i 1943 forlod skolen og kom i huset hos damefrisør fru Frederiksen. I 1944 startede hun 
   på kontoret på Hirtshals Station, senere blev hun flyttet til banens hovedkontor i Hjørring. I 1948 blev hun  
   bogholderske hos Otto Heerfort, brændsel og Landbrugsmaskiner, også i Hjørring. Samtidig blev Hanne  
   Christiansen i 1949 færdig med handelsmedhjælpereksamen og fik præmie for bedste resultat (bedste resultat 
   på handelsskolen i 30 år). 1950 rejste hun til Haderslev, hvor hun havde fået stilling på kontoret hos DOFO,  
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   Danske Ostemejeriers Fællesorganisation, først som almindelig kontorassistent, senere som bogholderske og 
   til sidst kassererske. I 1953 vendte hun hjem for at passe hus og de mindre søskende, da hendes mor var  
   blevet opereret. 1954 startede hun hos Brødrene Lind i Århus (autotilbehør m.v.). Samme år skiftede hun til  
   Tage Vanggaards Kjolefabrik som bogholderske og var der indtil 1957. Hanne startede på Hjørring Seminarium 
   august 1957. Tog lærereksamen 16. juni 1962. Blev 1. september 1962 ansat ved Tersløse sogns centralskole, 
   Holbergskolen, i Dianalund,  hvorfra hun blev pensioneret 1. september 1996. Hanne forblev ugift, og da hun 
   ikke selv fik børn nød søskendebørnene stor glæde af hendes opmærksomhed. Hanne Christiansen spillede 
   håndbold i sin ungdom, roede som kaproer i  Haderslev Roklub, fra 1965 aktiv leder i KFUM-Spejderne og  
   kasserer til sin død. Hanne var med i Chorus Soranus fra korets start og nåede adskillige koncerter i indland og 
   udland. Hanne var de seneste år ivrig deltager i Koret "Livstræet" og med til at arrangere sangaftner med  
   Visens Vennerne. Dertil kom en stor interesse for Slægtsforskning og lokalhistorie. Hanne Christiansen deltog 
   ivrigt i arbejdet på det Lokalhistoriske Arkiv i Dianalund, var kasserer i boligforeningen Kildeparken og i Røde 
   Kors afdelingen. En særlig betydning for Hanne havde de mange udenlandsrejser samt livet omkring   
   fritidshuset i Kjul. Hanne følte til det sidste en stærk tilknytning til Vendsyssel og ønskede at blive stedt til hvile i 
   familiegravstedet på Hirtshals Kirkegård. 

 

 
Hanne Christiansen 2010 

 
 
 
      II  Ejnar Christiansen født d. 21 Dec 1930, Vidstrup, døbt d. 11 Jan 1931, Vidstrup,  Kirketjener,  39761295,  
   sommerhus:  48716601,  (gift d.  14 Maj 1960, Samuels Kirke, Nørrebro, med Anna-Lise Christiansen født d. 
   30 Jul 1939, København,  født Labæk,  Kirkeassistent, (Datter af Frederik Labæk og Else Labæk ) ) 
 
   Ejnar Christiansen er døbt i Vidstrup Kirke. Faddere var Chresten Knudsen og Ingeborg Mikkelstrup. (Egentlig 
   er navnet indført i kirkebogen som Einar.)  Fra Vangede kirkeblad: NUMMER 1. 1985. 50. ÅRGANG 
 
   FESTLIGT 25-ÅRS JUBILÆUM Ejnar Christiansen, kirketjener ved Vangede kirke siden 1960 kan   
   nu d. l. februar fejre 25 års jubilæum med hyldest fra mange sider. For hvem i Vangede kender ikke Ejnar?  
   Som gammel spejder har han haft varig tilknytning til KFUM og K spejderne, både små og store i mange år og 
   brugt megen fritid på at hjælpe og vejlede, ligesom  han ved at organisere drengespejdernes juletræssalg har 
   stivet deres økonomi af. - Han har kontakt  med konfirmanderne, når de møder til undervisning og kirkegang. - 
   Under opførelsen af den ny kirke fulgte han håndværkernes arbejde i alle faser - og blev ven og formidler i  
   mange forhold, hvad enten det angik arkitekt, ingeniører eller håndværkere. - Som ganske ung havde han fået 
   en omfattende handelsuddannelse, og senere en kordegneuddannelse.  Skønt disse uddannelser ikke har  
   noget tilfælles med kirkebyggeri, gik han i den grad op i byggeriet, så han i dag kender kirkens indretninger og 
   deres funktioner bedre end nogen anden og dertil har en levende interesse i og dygtighed til at holde alt ved 
   lige, så det fungerer, godt støttet af sin kone Anna-Lise som kirkeassistent.  Ved kirkens store arrangementer 
   som fx. den årlige 2 dages basar ville meget sikkert gå i fisk uden hans talent for at organisere og være den  
   allesteds nærværende og glade hjælper. Trods al tjenstlig travlhed får han - med kort nattesøvn alligevel tid til 
   en række hobbies som lystfiskeri, opdrætning af mere eller mindre sjældne stuefugle, fotografering og   
   frimærkesamling.  Kort sagt, han er altid i aktivitet og altid parat til at give en hjælpende hånd.  Han er ikke blot 
   aktiv, han er et AKTIV for kirken. Familiens adresse var i disse år, hvor de boede i den særlige kirketjenerbolig: 
   Vangede Bygade 135, 2820 Gentofte. 

 47



 17 Jun 2011 Efterkommere af Lorentz Christoffersen Fitz 

 

 
Ejnar og Anna-Lise Christiansen 2010 

 
 

 
 
    III  Elna Vilhelmine Hansen født d. 19 Sep. 1933, Vidstrup, døbt d. 15 Okt 1933, Vidstrup, født Christiansen,   
   Husmoder, Kontoruddannet,  42 31 42 78,  (gift d.  5 Mar. 1955, Hirtshals kirke, med Arthur Hansen født d. 9. 
   Jan. 1932 i Asdal, døbt d. 28. Mar. 1932 i Asdal, død d. 5. Jan. 2007 i Frederiksværk, begravet d. 13 Jan 2007, 
   fra Kregme Kirke, Maskiningeniør, (Søn af Søren Christian Kastor Hansen og Elly Hansen ) )  
   Elna er født i huset ved siden af centralen i Vidstrup. Ejnar og Hanne fik en morgen besked om, at de skulle  
   over til Madseline. De blev beværtet med boller og chokolade. Op ad formiddagen fik de besked, at nu skulle 
   de hjem igen, for der  var sket noget derhjemme. Hanne blev meget begejstret for den lille søster, men Ejnar 
   blev sur og ville have en dreng. Drengen, der boede på første sal, gik  ned til Gerhard i Vidstrup brugs og  
   fortalte, at Karen og Evald havde fået en pige. Han, drengen, syntes godt, hans mor kunne have gået ned og 
   have taget  hende, da storken havde lagt hende på trappen. Elna blev døbt i Vidstrup Kirke. Faddere var  
   Margrethe og Kresten Knudsen samt Niels Vogdrup. Elna er opvokset i Hirtshals. Efter skolegangen i Hirtshals 
   Skole fortsatte hun på Hjørring Private Realskole og tog Mellemskoleeksamen i 1949. Derefter blev hun  
   uddannet på kontor dels ved Møller Lee og dels på Hirtshals Mejeri. I 1952 blev Elna ansat i Hirtshals   
   Sparekasse som kasserer. I november 1955 stoppede Elna i Sparekassen og fødte d. 21. november datteren 
   Jette. Familien flyttede i 1958 til Gørlev, Hvor Arthur blev ingeniør på Sukkerfabrikken. Den 1. feb. 1960 flyttede 
   de til Kyndby og d. 4. juni flyttede de ind i et hus, som de selv havde bygget på Fyrrebakken i Frederikssund. 
   Efter i mange år at have arbejdet ved forskellige virksomheder som rådgivende ingeniør, startede Arthur op for 
   sig selv både arbejdsmæssigt og familiemæssigt. Elna flyttede derefter til Græse Bakkeby lidt nordøst for  
   Frederikssund, ikke langt fra hvor datteren Jette og Knud tidligere boede. Elna har de senere år engageret sig 
   meget i Sct. Georgs Gildet og i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Frederikssund. 
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Elna Hansen                  og                   Arthur Hansen 

 
 

    IV  Karl Bent Christiansen født d. 15 OKT 1938, Hirtshals,  Hirtshals kirke,  Seminarierektor,  98831484,  (gift d.  
   26 Okt 1963, Viskum Kirke, Inge Grethe Jensen Christiansen født d. 02 Feb 1941, Amtssygehuset i Viborg,  
   født Thisted, Primærsygeplejerske,  V.G, (Datter af Harald Jensen Thisted og Esther Bertheline Thisted ) )  
 
    Bent, som han hedder til daglig, er født den 15. oktober 1938 i Hirtshals som søn af skibstømrer  Frederik  
   Ewald Christiansen og hustru Karen Sørensen. Han gik i skole i Hirtshals, og bestod realeksamen 1955. Først 
   tog han ud at sejle 1 år med et norsk tankskib, M/T Evina. Derefter blev han uddannet som maskinarbejder hos 
   Ove Christensens maskinværksted på Hirtshals havn, og var udlært 1959. Bent blev derefter optaget på Rønde 
   Kursus, og tog klassisk-sproglig studentereksamen 1962 og startede som stud.teol i Århus. Studiet blev dog 
   afbrudt af en indkaldelse til søværnet. Han aftjente sin værnepligt ved søværnet, dels i Auderød og dels ved  
   Marinestation Århus, og hjemsendtes i oktober 1963 og blev gift med Inge en uge senere. Han blev nu  
   værktøjsmager ved G.A.L. Thorsen i Lystrup, og senere montør ved Nestlé i Hjørring. I 1964 blev Bent optaget 
   på Hjørring Seminarium, og dimitteredes som lærer i 1967. August samme år fik han  ansættelse som lærer  
   ved Holmegårdsskolen i Hjørring. Han har interesseret sig meget for arbejdet med K.F.U.M. spejderne, og har 
   virket som leder en del år. Han var bl.a med i den danske stab så tidligt som ved deltagelsen i    
   Jubilæumsjamboreen i England 1957. 1981 blev Bent fagkonsulent i Direktoratet for Folkeskolen, i 1986  
   Forstander for Dansk Sløjdlærerskole i København. Fra 1992 rektor for Aalborg Seminarium. Måske var det  
   turen ud i verden som sømand, der gav ham en stor trang til udlængsel. Noget han bragte med sig ind i de job 
   han fik. Han deltog i disse år fortsat i læseplansudvalg på sløjdområdet for undervisningsministeriet. Ligeledes 
   deltog han i præsidiet for det nordiske forum for forskning og udvikling inden for de praktisk/æstetiske fag i  
   læreruddannelsen, NordFo, som han havde været med til at starte. Det internationale arbejde blev naturligt  
   opprioriteret, og hans internationale kontaktnet er stort. 1. november 1998 fratrådte Bent sin stilling som rektor 
   og gik på pension. Han var forinden blevet benådet med udnævnelse til  Ridder af Dannebrog. Han har   
   fortsatte tilknytningen til organisationen NordFo og plejede de internationale relationer. Ligeledes var han aktiv i 
   Dansk Husflidsselskab som amtskredsformand for Vendsyssel Husflidskreds fra 2000 til 2005. Han har været 
   medlem af bestyrelsen for Den Danske Husflidshøjskole i Kerteminde og formand for Seminariet for Kunst og 
   Håndværk i perioden, indtil deling af institutionen. Han er æresmedlem i Danmarks Sløjdlærerforening og i  
   Vendsyssel Sløjdlærerforening, som han i sin tid startede og var formand for. Hans største passion er føring af 
   et familieregister til gavn og glæde for alle som interesserer sig for familien. 
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Bent og Inge Christiansen 2000 

 
    V  Grethe Torm født d. 18. Nov. 1942, Hirtshals, døbt d. 20. Dec. 1942, Hirtshals, død d. 6. Feb. 2000, Herfølge, 
   begravet d. 11. Feb. 2000, Herfølge, født Christiansen,  Overlærer,  (gift d.  3. Aug. 1966, Hirtshals, med Erik 
   Agner Martin Torm født d. 13 Okt 1943, Mogenstrup,  Skoleinspektør, (Søn af Axel Torm og Ruth Torm ) )  
   (gift anden gang d.  14 Okt 1999, Køge Rådhus, med Per Levysohn  Læge, )  
 
   Grethe er født og opvokset i Hirtshals, hvor hun også sluttede skolegangen med realeksamen. Derefter var hun 
   et år i huset inden, hun begyndte at læse til lærer på Hjørring Seminarium. Hun blev lærer i 1965 og fik sin  
   første ansættelse i Roskilde. Allerede året efter kom hun til Herfølge skole, hvor hun siden har været ansat.  
   Hun blev gift med Erik Torm, som var under uddannelse til lærer. Året efter blev han også ansat ved samme 
   skole. De bosatte sig først i Herfølge, flyttede en gang og efter en tid i Dalby, bosatte de sig i Køge på   
   Egøjevej. Erik blev senere skoleinspektør i Greve og gled ud af ægteskabet, og Grethe fortsatte alene med  
   børnene og flyttede til Gåsebanken 30 A i Herfølge. Ved siden af skolearbejdet er hun medlem af   
   menighedsråd og Midtsjællands Kammerkor. Sognepræst Villy Nielsens manuskript til Grethes    
   begravelse: Begravelse fra Herfølge kirke, fredag den 11. feb. 2000 kl. 14.00. Grethe Torm. Salmer: 700 -  
   fløjtesolo - 367 - 111. Nåde og fred være med jer fra GUD vor Far og Vor Herre Jesus Kristus.  AMEN. Vi er  
   samlet i Herfølge kirke omkring en kiste, som rummer et menneske, som fik et alt for kort liv. Vi er her med sorg 
   og vemod, og nok tænker og anden eller mange: det kunne jo have været mig. Livet er farligt og er fra dets  
   begyndelse dømt til døden. Vi ved heldigvis ikke, hvornår, men ikke desto mindre kan der komme en tid med 
   en uhelbredelig sygdom, som Grethe fik, at man selv og ens nærmeste ved, at hvornår er ikke langt borte. Og 
   til sidst kan man ønske, at døden vil vinde, fordi lidelse og elendighed er for tung for alle parter, både for den 
   syge og familien. Grethe var klar over især i de sidste uger og dage, at håbets flamme blafrede svagere og  
   svagere, og I omkring hende var klar over det. Og så kom døden som en forløsning, det må erkendes; og  
   Grethe gik ind til det uafvendelig med værdighed, den værdighed, som I også kendte hende for i livets lysere 
   situationer og i jeres fællesskab. Og så begynder vi her, med døden som den klare virkelighed, at synge om  
   solen, der stiger op af havets skød, om at vi vil ånde luften i fulde drag og synge Gud en sang for den lyse dag 
   - at mig dagen fryder trods synd og død. Grethe har selv valgt, at det skal være sådan i dag, også de andre  
   livsbekræftende salmer, som vi skal synge. Der skal mod og håb til at gøre det, selv om fortvivlelsen hele tiden 
   lurer i sindet. Det er noget I, hendes nærmeste vil kunne bruge fremover, selv om I har mistet hende. Jeg er  
   sikker på, at I vil tale med hinanden om det - "at mig dagen fryder trods synd og død". Til syvende og sidst,  
   fordi Gud har sine øjne rettet mod alt, både menneskets liv og menneskets død. Han er med. Han er med, hvor 
   vi ikke kan være med længere. Han er også med, når en digter skriver dette: Døden er den største bygmester i 
   verden. Den byder dig bygge, før grunden er borte, For du skal dø i morgen! Kun sådan holdes livet i pris. Kun 
   døden gør livet værd at leve. Denne morgen fik du rakt Henover en afgrund, ingen kan lodde, Med møje fik        
   lyset fodfæste på din kyst. Med smerte fødtes solen af havets moderskød. Døden siger: Skynd dig at blive god 
   og varm, Mens blodet ruller glad og rødt i dine årer. Denne dag er din. I morgen tilhører den ikke dig, Den er en 
   andens bekymring og plage. Denne er dagen, som er gjort til dig; Den kalder på din omsorg, Gløden ulmer i dit 
   sind, Ordet ligger på din tunge, Værket venter i dine hænder. Dette digt indeholder såvel evangeliet som livet, 
   og døden som den sikre slutning. Og det indeholder det, at trods tab og savn gælder det stadig livet for os, der 
   har fået det en tid endnu. Værket venter i vore hænder. Jeg fornemmer, at Grethe i sit liv, så længe hun kunne, 
   vidste, at værket ventede i hendes hænder. Hun var et menneske med en konsekvent holdning til sine opgaver; 
   hun var en dygtig og velforberedt lærer, som ikke gav køb på sit arbejde, det vil sige, at hun var forberedt på 
   modargumenter, men også havde sine parat. Fra den tid, hvor jeg færdedes jævnligt på Herfølge skole, vidste 
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   jeg, at Grethe Torm kunne man lægge sig ud med, som det hedder, men der kunne altid findes en balance, så 
   tingene faldt i de rette rammer. Og respektere hende kunne man aldrig lade være med. Det har også gjort sig 
   gældende i Herfølge menighedsråd, hvor hun gjorde sit arbejde, så man måtte sige: ja, den kvinde kunne man 
   ikke lige slå af pinden, for nu at bruge et jævnt dagligdags udtryk, som hun givetvis selv ville have godkendt. 
   Der var konsekvens og en god portion stædighed. Og på hjemmefronten, som jeg kun kan vide fra det, jeg har 
   fået fortalt: hun var opofrende, jeg citerer: "den praktiske gris", som havde en perfektionistisk evne til at  
   organisere, når der skulle ske noget. Hun vidste, hvad hun ville og var samtidig  meget lydhør over for mand og 
   børn. Men der var ikke en ting, der blev glemt; hun havde sine sedler, som satte tingene på plads - og vel også 
   familien på plads. Men hun var også den "kærlige hønemor". Og så havde hun sine personlige interesser:  
   musikken, som også kommer til udtryk i dag, sine litterære interesser, sit engagement i naturen. - Og så skal 
   det også siges, at hun til det sidste havde sin personlige værdighed. Hun døde med værdighed, som nok ikke 
   mindst stak i de holdninger, som hun havde med hjemmefra. Nu er hun en  død krop i en kiste, som skal  
   nedsættes her på Herfølge kirkegård. Det kan ikke ske uden det budskab, som denne kirke bygger på, nemlig 
   opstandelsesbudskabet, budskabet fra Påskemorgen - som skal følge hende og følge os, når vi går herfra. Jeg 
   vil bede jer rejse jer og høre, hvad evangelisten Lukas fortæller ( side 103). Amen. Søn takker ved båren i  
   kirken. Sammenkomst i Sognegården.  
                                                                                        Fra "Folkeskolen": Den 6. februar døde Grethe Torm efter mere end et 
   halvt års kamp mod en uhelbredelig kræftsygdom. Grethe dimitterede fra Hjørring seminarium i 1965 og kom 
   efter et år i Roskilde til Herfølge skole den 1. august 1966. Det var en brydningstid på Herfølge skole, hvor  
   meget nyt, set i lyset af de kulturelle strømninger, skulle prøves af, I denne proces var Grethe en aktiv   
   medspiller, men blandt dem, der havde begge ben sundt placeret på jorden. Hun var fagligt kompetent og var 
   især optaget af børnene og deres ve og vel. Som klasselærer arbejdede hun gennem alle årene på at udvikle 
   et godt skole-hjem-samarbejde. I de senere år var hun ligeledes engageret i specialundervisningen. Grethe var 
   meget glad for at være lærer. Hun nød samværet med børnene og med kollegerne. Hun elskede sit liv med  
   familie og venner. I de senere år blev der desuden tid til at pleje den stor interesse for musik, teater og  
   litteratur. Det var et menneske med stor livsglæde, der i juni 1999 fik besked om, at hun af den uhelbredelige 
   sygdom. Grethe var meget åben om sin situation. Hun formåede at sprede lys og glæde til de mange, der  
   besøgte hende. Hun bevarede en nøgternhed om sin situation og formåede at tage stilling til og planlægge alt i 
   forbindelse med sin død på en værdig og nænsom måde. Fredag den 11. februar var Herfølge kirke fyldt med 
   familie, venner, kolleger og elever for at tage afsked med Grethe.- Måske var det i virkeligheden Grethe, der 
   tog afsked....Vore tanker går til hendes familie, der har lidt et smerteligt tab ved Grethes alt for tidlige død. Æret 
   være hendes minde.  Hans Christian Andersen  for kollegerne på Herfølge skole. 

 

         
Grethe Torm                  og              Erik Torm                   og               Per Levyson 

 
 

 
47. Julius Sørensen født d. 12 JUL 1906, Tårs, døbt d. 07 Okt 1906, Tårs, død d. 08 Jan 2000, Aalborg, begravet d. 15 Jan 
2000, Østre Kapel, Østre Kirkegård, Aalborg,  Snedker,  (gift d.  17 Apr 1930, Jerslev, med Jenny Sørensen født d. 11 Apr 
1907, Stenum, død d. 28 Sep 1941, Aalborg,  født Hansen, (Datter af Niels Christian Hansen og Carla Johanne Emilie 
Hansen ) )  
   Julius Sørensen blev født d. 12. juli 1906 i Hvidsted. Som sine søskende kom han også ud at tjene efter skolen. 
Han blev konfirmeret i Tårs Kirke den 3. oktober 1920. Sidst tjente han hos Frederik Jensen, Håsen, hvor han fik lyst til 
tømrerfaget. Han blev udlært tømrer hos tømrermester Thiel i Poulstrup. Han mødte her Jenny Hansen, født d 11 april ? i 
Stenum. Hun var datter af lærer N. C. Hansen i Jerslev. De blev gift d. 15. april 1930. Julius og Jenny boede først i Tårs et år. 
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Derefter flyttede de til Jerslev,  medens Julius arbejdede for tømrermester Thiel i Poulstrup. Det næste flyt blev til 
Dannebrogsgade i Aalborg. Her havde Julius eget snedkerværksted i 4 år i Vejgaard., Senere flyttede de til Solbakkevej i 
Aalborg, hvor Jenny døde d. 28. september 1941, og Julius Sørensen stod tilbage med to små børn. Efter Jennys død flyttede 
Julius til Cort Adelersgade. Her mødte han Karen Christensen, født d. 29. august 1919 i Astrup, Østjylland. Hun var oprindeligt 
kommet i hjemmet som husbestyrerinde. De blev gift d. 17. marts 1946, og købte et mejeriudsalg i Dannebrogsgade. Det 
passede Karen mens Julius arbejdede som tømrer. Mejeriudsalget havde de i 17 år. Senere flyttede de til Scheelsmindevej, 
hvor Karen døde d. 20. september 1983.  Derefter flyttede Julius til Lindholmsvej 50 i Nørre Sundby. Julius boede sidst på 
Langelandsgade 15 i Aalborg. I anledning af Julius's 90 års fødselsdag skrev Aalborg Stiftstidende d. 9. juli 1996: Tømrer Julius 
Sørensen, Langelandsgade 15, Aalborg, fylder fredag 90 år. Julius Sørensen er født i Hvidsted ved Hjørring. Som ganske ung 
var han en kort tid ved landbruget, men senere kom han i lære som tømrer i Poulstrup i Vendsyssel. Efter udstået læretid og 
efter at have været på Hørby Håndværkerskole flyttede Julius Sørensen til Aalborg og nedsatte sig som tømrermester i 
Vejgaard. Julius Sørensen har senere arbejdet hos forskellige entreprenørfirmaer i byen og har også beskæftiget sig med 
maskinsnedkeri. Bortset fra et dårligt syn er Julius Sørensen frisk og rask og tager hver dag en lang spadseretur, ligesom han 
selv klarer det meste af den daglige madlavning og rengøring. Julius Sørensen er hjemme på dagen indtil kl. 12. Dødsfald: Fhv. 
tømrer Julius Sørensen, Lollandsgades Plejehjem i Aalborg, 93 år. Julius Sørensen var født og opvokset i Hvidsted ved Tårs, og 
efter få år ved landbrug, sidst hos Frederik Jensen, Håsen, fik han lyst til tømrerfaget og blev udlært hos tømrermester Thiel i 
Poulstrup. Efter at han og Jenny havde giftet sig, boede de først i Jerslev, men flyttede så til Aalborg, hvor Julius Sørensen 
arbejdede i et tømrerfirma, til han gik på pension. Efter få år i Aalborg døde Jenny Sørensen, og Julius Sørensen stod tilbage 
med to små børn. Siden blev han gift med Karen, som var kommet i hjemmet som husbestyrerinde, og de fik mange gode år 
sammen. Om sommeren tilbragte de megen tid i Sæby, hvor deres campingvogn stod. Siden Karen Sørensens død for flere år 
siden har Julius Sørensen passet sit hjem, indtil han blev næsten blind. Så længe han kunne ville han gerne på rejser og ud at 
besøge venner. Familiens ve og vel lå ham stærkt på sinde, og han var meget afholdt som bror og onkel. Julius Sørensen var 
meget musikalsk, og sammen med et par brødre spillede han ofte op på sin harmonika, når de unge samledes til ladebal. 
 

    
 Julius Sørensen 
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Julius og Jenny 

 
   Børn : 
    I  Birthe Leffers født d. 27 Jan 1933, Jerslev, død d. 31 Okt 1999, Augustenborg, begravet d.  05 Nov 1999,  
   Augustenborg Slotskirke, født Sørensen,  (gift med  Ulrik Leffers født d. 17 Jan 1932, ) 

 

     
Birthe Leffers              og                Ulrik Leffers 

 
 

    II  Karl Sørensen født d. 27 Feb 1936, Aalborg,  Fabrikant,  (gift med  Sørensen )  (gift med  Helle Sørensen  
   født d. 15 Sep 1940, Aalborg,  Nielsen,  Keramiker, )  
 
   Nordjyske Stiftstidende: Smedemester Karl Sørensen, Dalsgaardsvej 24, Aalborg, fylder tirsdag 65 år. Han er 
   født og opvokset i Aalborg,  og efter udstået læretid rejste han nogle år som montør i blandt andet Tyskland og 
   Grønland. Senere, efter nogle år som værkfører, blev Karl Sørensen selvstændig smedemester i Aalborg med  
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   rustfrit stål som speciale. Det blev til nogle år med store leverancer af kantineudstyr og anden udrustning i  
   rustfrit stål, kobber og messing til blandt andet færger og krydstogtskibe på mange danske og udenlandske  
   værfter. Karl Sørensen blev søspejder i Aalborg i 1950 og var en periode tropfører og medlem af   
   korpsledelsen. Han var i den forbindelse med til at arrangere flere store landslejre og jamboretter, for hvilket  
   han modtog spejderkorpsets fortjenstlilje i bronze. I 25 år var han medlem af Sct. Georgs Gildet og havde flere 
   tillidsposter, blandt andet som gildemester. Sangen har altid været en vigtig del af Karl Sørensens liv. I mange 
   år var han kordegn og kirkesanger i Ulsted kirke og i Klosterkirken i Aalborg, ligesom han har deltaget som  
   solist i mange kirkekoncerter. Karl Sørensen underholder stadig rundt om i foreninger og andre steder med sin 
   sang. I mere end 30 år var Karl Sørensen medlem af Aalborg Operettekor og gav sammen med koret mange 
   koncerter rundt om i Europa og Amerika. For fem år siden dannede Karl Sørensen sammen med sin hustru,  
   Helle, og et par andre sangglade venner det nu velkendte Aalborgkoret, der også giver man koncerter rundt om 
   i landet. Tiden bruges nu i Aalborgkoret og Frimurerlogen Cimbria, men han lader tillige venner, børn og  
   børnebørn nyde godt af hans hjælpsomhed. Fødselsdagen markeres med åbent hus i hjemmet fra kl. 10.        
 
   Nordjyske Stiftstidende: 
   70 År. Fhv. smedemester Karl Sørensen, Dalsgaardsvej 24, Aalborg, fylder mandag 70 år. Karl Sørensen er 
   født og opvokset i Aalborg, og efter endt skolegang og læretid arbejdede han  i nogle år som montør i bl.a.  
   Tyskland og Grønland. Senere, efter nogle år som værkfører, blev Karl Sørensen selvstændig smedemester i 
   Aalborg med rustfrit stål som speciale. Det blev til nogle år med leverancer af kantineudstyr og anden   
   udrustning i rustfrit stål, kobber og messing til bl.a. færger og krydstogtskibe på mange danske og udenlandske 
   værfter. Karl Sørensen blev søspejder i Aalborg i 1950 og var i en periode tropsfører og medlem af   
   korpsledelsen. Han var i den forbindelse med til at arrangere flere store landslejre og jamboretter. I 25 år var 
   han medlem af Sct. Georgsgilderne i Aalborg, hvor han havde flere tillidsposter, bl.a. som gildemester. Sangen 
   har altid været en vigtig del af Karl Sørensens liv. I mange år var han kordegn og kirkesanger ved  Ulsted Kirke 
   og Klosterkirken i Aalborg, ligesom han har været solist ved mange kirkekoncerter. Karl Sørensen underholder 
   stadig rundt omkring i mange foreninger med sin sang og har deltaget i mange koncerter rundt omkring i  
   Europa og USA. Tiden bruges nu i Frimurerlogen Cimbria, men også venner, børn og børnebørn nyder godt af 
   hans  hjælpsomhed. Fødselsdagen markeres med åbent hus i hjemmet fra kl. 12. 
 

 
 
 
48. Kristian Ejnar Sørensen født d. 28. Jun. 1909, Tårs, døbt d. 29 Aug. 1909, Tårs, død d. 12. feb. 1988, Hellum, begravet d. 
18. Feb. 1988, Hellum,  Fodermester,  (gift med  Theodora Sørensen født d. 25. Nov. 1911, Tårs, død d. 21 Okt 2004, Jerslev, 
begravet d. 28 Okt 2004, Hellum Kirke, født  Nielsen, )  
   Ejnar Sørensen, som han normalt brugte at kalde sig, blev konfirmeret i Tårs Kirke den. 30 september 1923.  
Ejnar Sørensen var uddannet ved landbruget og tjente først på Tårsegnen. Mest kendt er han dog som fodermester i Vangen i 
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12 år og senere som "Mester" på Pilegårds Mølle i Hellum i 31 år. VT. bragte engang et portræt af Ejnar Sørensen, hvor han 
selv fortæller om sit liv: Et liv med køer. Kristian Ejnar Sørensen, 69 år og fra Hellum, har været fodermester i 46 år. Jeg har 
været beskæftiget med køer, siden jeg som 14 årig begyndte at tjene. Og jeg holder vældig meget af køerne. At leve op og ned 
ad dem synes jeg er dejligt. - Mit fulde navn er ganske rigtigt Kristian Ejnar Sørensen, men jeg bliver aldrig kaldt andet end 
"mester", griner Ejnar. Det er "chefen", Karl Christensen, 72 år, som kalder mig det. Jeg har været fodermester her på 
Pilegaards Mølle i godt 31 år, men på tirsdag er det slut. Så sælger vi de sidste syv gamle malkekøer til slagteriet i Aalborg. 
Bestanden her på gården har været mellem 44 og 50 malkekøer, ungkreaturer og en avlstyr, og nu er der bare syv tilbage. - Ja, 
det er for dyrt at holde køer, siger Karl Christensen. Det kan ikke betale sig. Måske skal vi have grise til foråret, men det vil tiden 
vise. - Før jeg blev fodermester her, var jeg i et år på Boller Hovedgård i Tårs, fortæller Ejnar videre. 12 år var jeg på gården 
Vangen, og så to år i Hjulskov. I alt er det blevet til 46 år. Men fra tirsdag vil jeg slappe af. Det er jo en hård arbejdsdag, jeg har 
haft. Op kl. 4 om morgenen, så malker jeg køerne og fodrer dem bagefter. Der er mest arbejde om vinteren, mens det ikke er så 
slemt om sommeren. Der går de jo ude og skal bare malkes morgen og aften, slutter "mester", Kristian Ejnar Sørensen, 69 år. 
 

 
Ejnar og Dora 

  
 
 
 
   Børn : 
    I  Grethe Sørensen født d. 29 Jul 1933, død d. 1995,  (gift d.  Svend Pedersen )  
 

 
Grethe Pedersen ( født Sørensen) 
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   II  Rigmor Nielsen født d. 17 Apr. 1935, Jerslev,  født Sørensen,  (gift d.  Svend Nielsen født d. 20 Mar 1929, )  

 

      
Rigmor                              og                    Svend Nielsen 

 
 

  
 
    III  Åse Jensen født d. 15 Apr 1936, Jerslev,  Sørensen, død d. 5. mar. 2012 i Svennum, Jerslev, begravet d. 9. 
   mar. 2012 på Hellum Kirkegård. Åse var gift med.  Møller Jensen født d. 28 okt. 1931,  Landmand,  død d. 14. 
   mar. 2012, Svennum, Jerslev, begravet d. 23 mar. 2012 på Hellum Kirkegård. 
 

       
Åse                                 og                Møller Jensen 

 
 

  
  
    IV  Eigil Sørensen født d. 02. jul. 1937, Jerslev,  Chauffør, død d. 26. sep. 2011, begravet på Hellum Kirkegård  
   (gift med Grethe Sørensen født d. 16. dec. 1942,  Sygehjælper, ) 
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Eigil                                      og                 Grethe Sørensen 

   
 
 
 
    V  Erik Sørensen født d. 16 JUL 1939, Jerslev, død d. 10 Sep 1986,  (gift d.  Tove (Sørensen) født d. 17 Okt  
   1939, )  
 

 
Erik Sørensen 

 
 
 
49. Ellen Marie Vogdrup født d. 07 Jul 1911, Tårs, døbt d. 20 Aug 1911, Tårs, død d. 30 Aug 2003, Hjørring, begravet d.  04 
Sep 2003, Tårs, født Sørensen,  Husmoder,  (gift d.  30 SEP 1930, Tårs, med Niels James Christensen Vogdrup født d. 28 
Jun 1891, Tårs, døbt d. 19 Jul 1891, Tårs, død d. 30 JUL 1965, Tårs, begravet i Tårs,  Gårdejer, (Søn af Christen Nielsen og 
Ane Marie Nielsen ) )  
   Ellen blev konfirmeret i Tårs Kirke den 4. oktober 1925. Ellen Vogdrup fortæller om sig selv og sin barndom i 
Sognebladet i Tårs 1992, v. lokalhistorisk forening: "Elev i Houstrup skole i 1919. Jeg begyndte at gå i skole, da jeg var 7 år, i 
1919 i Houstrup skole, der ligger ca. 8 km øst for Hjørring. Der var to skoler, en lille og en større. I den lille var der en lærerinde, 
som hed Grethe Poulsen. Der var fire klasser med 25 elever i hver. Jeg begyndte hos lærerinden i 1. klasse og gik der i to år. Så 
kom jeg i anden klasse, hvor der i den første tid var en gammel lærer, der hed Lauritsen. Senere kom Niels Dissing som lærer. 
Jeg tror nok, det var hos Grethe Poulsen, vi lærte mest, for hun var skrap. Der måtte vi ikke være inde i frikvartererne, vi var ude 
i en lille kold gang eller ude på legepladsen, når vejret var til det. Grethe Poulsen havde blomster i vinduerne, og de blev jo 
støvede, hvis vi var inde. Ovre i den store skole måtte vi godt være inde i frikvartererne. Der var en stor kakkelovn midt i 
skolestuen og fire stænger rundt omkring den og en mægtig stor tørvekasse foran. Jeg kan huske, at det første, Dissing gjorde, 
når han kom ind til timerne, var at lukke et vindue op. Han var en herlig lærer. Der var en fælles legeplads til skolerne, her 
spillede vi bold eller trillede kugler. Dengang var der jo ingen gymnastiksal, så der var bomme og ribber ude på legepladsen. 
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Dem legede vi også meget ved. Det gjaldt om at kunne gå på bommene og springe over hesten for at se, hvem der var bedst til 
det. Når vi havde gået i 2. klasse i to år, kom vi over til lærerinden i 3. klasse. Der havde vi piger håndarbejde. Vi strikkede 
strømper og hæklede blonder til at sy i forneden af bukserne eller til at sætte foroven af vores særke, som vi syede i hånden. Vi 
syede også bukser i hånden. De var af hvidt lærred. Senere broderede vi også tunger både på bukser og særke. Da jeg 
begyndte at gå i skole, var der nogle lange borde med bænke. Der plads til 5-6 elever, Nedenunder pladen var der en hylde til 
vores bøger, og foroven var der en smal fordybning til vores grifler, blyanter, penneskaft og penne, der var der var også tre 
huller, der lige kunne gå blækhuse ned i. Senere i skolen fik vi borde, vi kunne sidde to og to ved. Drengene sad i den ene side 
af stuen og pigerne i den anden. Lærerens børn var tit inde i skolen i timerne. De sad mange gange på den store tørvekasse. På 
begge skoler var der to toiletter ude i udhuset, et til drengene og et til pigerne. Men der var jo også kasser med spande under. 
Der var også en gris ude i udhuset. På toilettet var der ikke indlagt vand, men ude i skolegården stod en pumpe med en øse ved 
til at drikke af. Når vi havde gået i 3. klasse i to år, kom vi over i 4. klasse, og det var der, vi blev konfirmerede. Jeg kan ikke 
huske, om vi gik i skole fra 8.00 - 14.00 eller om det var fra 9.00 -15.00. Jeg mener, vi mødte tidligere i skole om sommeren, 
men da gik de store børn kun i skole tirsdag og fredag. De fleste af os var jo fra landet, så vi skulle jo hjælpe til derhjemme med 
forskellige ting. Om vinteren gik vi i skole hver søgnedag. Der var ikke noget, der hed ekstraundervisning dengang - de der ikke 
kunne følge med, blev sat på den nederste bænk. De var ikke ret meget klogere, når de gik ud af skolen, end dengang de 
startede. De sad tit efter, det var en time længere end os andre. Jeg husker aldrig, jeg sad efter. Det var sådan, at hvis en havde 
lavet et eller andet, de ikke måtte, ikke kunnet lektierne, været oppe at slås eller lignende, så skulle de sidde efter. Hvis en kom 
for sent, gik han eller hun bare ind og satte sig på sin plads. Vi havde historie, kristendom, geografi, skrivning, regning og 
læsning. Hver morgen, når vi kom, stod vi ved siden af bordene og sang morgensang. Vi læste jo et lille stykke af det, vi havde 
for èn og èn. Jeg husker en gang, vi læste, da faldt Dissing i søvn. Vi syntes, det var sjovt, så vi sad stille et stykke tid. Så var 
der en, der sagde: "Nu sover du, Dissing!". Da så han ned på os og sagde: "Det gjorde jeg sandelig også". Vi skiftedes også til 
at skrive på den store tavle, hvis det var et svært regnestykke eller et svært ord, der skulle staves. Vi skulle også vise på det 
store atlas, hvor de forskellige byer og floder og andre ting var. Vi lærte mange byer udenad og skulle sige dem på remse efter 
hinanden. Vi respekterede vores lærerinde, vi var mange gange bange for hende. Hvis vi ikke sad stille, når hun læste eller 
fortalte noget for os, kunne hun godt gå ned og give ham eller hende en på øret. Men vi havde ikke megen respekt for vores 
lærer, jeg kan ikke huske, han slog nogen af os, men han blev så ked af det, når der var en, der ikke var ordentlig . Selv om det 
var i en time, så kunne en eller to af os piger blive sendt ned med mad fra fru Dissing til en gammel kone, som boede tæt ved 
skolen. Det var altid sjovt. Engang imellem hentede vi også brænde ind, det var lige meget, om det var i en time eller i et 
frikvarter. Der var ikke noget særligt, jeg ikke brød mig om. Jeg kan aldrig huske, at jeg fik klø, eller der på anden måde var 
noget at være ked af. Vi var dus med lærerne, måske fordi det var på landet, og både lærerinden og læreren med kone kom 
meget omkring i de forskellige hjem."  
Om Ellen Marie Vogdrup's videre liv: Efter skolen kom Ellen ud at tjene hos storesøster Margrethe og hendes mand Chresten 
Knudsen. Medens hun var fæstet der, byggede de huset og værkstedet på Fredensvej, nu Paxvej, i Tårs. Siden tjente hun i 
Thise et år og kom også til Rønnebjerg en tid, men blev så hentet hjem til Hvidsted for at hjælpe til med at sy, da søster Karen, 
som ellers var hjemme som sypige, blev gift og flyttede hjemmefra. Ellen og Niels blev gift i 1930 og overtog senere Niels's 
hjem, gården Øster Vogdrup. Niels's mor Ane Marie var på aftægt hos dem indtil hun døde i 1945. I hjemmet opvoksede de to 
døtre Erna og Ragna, og samtidig nød mange feriebørn, deriblandt jeg selv, Bent Christiansen, den utrolig varme og skønne 
atmosfære i hjemmet. For mange af os feriebørn forblev "Øster Vogdrup" barndommens Paradis, et sted, som satte sig varige 
spor og uforglemmelige minder, indbegrebet af kærlighed og omsorg. I 1955 overdrog Ellen og Niels gården til datteren Erna og 
hendes mand Tage og flyttede til Tårs. Men allerede i 1957 blev Øster Vogdrup solgt. Erna, Tage og børnene flyttede så også til 
Tårs og de boede dør om dør med Ellen og Niels. Da Erna og Tage senere flyttede til Hjørring, fulgte Ellen, som nu var blevet 
enke, med og boede i en lejlighed øverst i huset på Løkkensvej. Endnu engang fulgte Ellen med, da familien flyttede til en 
nedlagt gård i Hundelev. Efter at have mistet begge døtre flyttede Ellen til Hjørring, hvor hun fik en lejlighed nær plejehjemmet 
Vesterlund. Nekrolog over Ellen Marie Vogdrup født den 7. juli 1911 i Hvidsted pr. Tårs og død på plejehjemmet Vesterlund i 
Hjørring den 30. august 2003. Dødsfald Ellen Marie Vogdrup, Plejehjemmet Vesterlund, Hjørring, 92 år. Ellen Marie Vogdrup var 
født og opvokset i Hvidsted ved Tårs.  Hun gik i Houstrup skole, og tidligt kom hun til at hjælpe til med arbejdet derhjemme. Efter 
skolegangen kom hun ud at tjene bl.a. på Øster Vogdrup i Tårs, og her traf hun sin senere ægtemand, Niels James Vogdrup. 
Ellen Marie og Niels Vogdrup blev gift i 1930, og snart overtog de hans hjem, Øster Vogdrup, som i 25 år kom til at danne 
ramme om deres hjem og de to døtres opvækst. Et varmt og gæstfrit hjem, som desuden blev samlingspunkt for begges 
familier, og mange søskendebørn og feriebørn har haft uforglemmelige oplevelser her. I 1955 overdrog Ellen Marie og Niels 
Vogdrup gården til datteren Erna og hendes mand Tage Olesen, og de flyttede til Tårs, hvor Niels døde i 1965. Senere boede 
Ellen Marie Vogdrup på Løkkensvej i Hjørring og en tid i Hundelev. Efter at have mistet begge døtre, Erna og Ragna, flyttede 
Ellen Marie Vogdrup til en lejlighed på Vester Alle i Hjørring og senere ind på Vesterlund. På trods af sorg og modgang, som 
også rummede tab af svigersøn og to børnebørn, forblev Ellen Marie Vogdrup et positivt, varmt og gæstfrit menneske med stor 
interesse i at følge med i verden omkring sig. Lige til det sidste beholdt hun sit gode humør, store lune og taknemmelighed og 
ikke mindst en omfattende kærlighed til familie og venner. Hun overleves af fem børnebørn og ni oldebørn. 
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Ellen Marie Vogdrup                 og          Niels James Vogdrup 

 
 

 
Øster Vogdrup 

 
 

   Børn : 
 
    I  Erna Olesen født d. 17 DEC 1933, Tårs, død d. 15 Feb 1997, Hjørring, begravet d. 19 Feb. 1997, Tårs, født 
   Vogdrup,  Husassistent,  (gift d. 28 Maj 1955, Tage Olesen født d. 05 Maj 1931, Sæsing, død d. 27 Aug.  
   1999, Hjørring, begravet d.  31 Aug 1999, Tårs Kirkegård,  Apotekerassistent, (Søn af Hans Christian Olesen 
   og Victoria Olesen ) )  
 
   Erna er født og opvokset på slægtsgården Øster Vogdrup ved Taars. Lise Munk Petersens tale ved Ernas  
   bisættelse 19.02.97, Tårs. Salmer: 367 - 677 - 727. Jeg vil gerne begynde med at fortælle jer en historie om en 
   dreng, der mistede sin far. Faderen døde, og der var stor sorg i familien. Alle var kede af det og sørgede  
   meget, og drengen lagde især mærke til, at hans mor var meget ulykkelig. Derfor besluttede drengen, at han 

 59



 17 Jun 2011 Efterkommere af Lorentz Christoffersen Fitz 

   ikke ville tale mere til nogen om sin fader, men i stedet for begyndte han at drømme om ham om natten. Om 
   natten mødte han sin far i drømme, så talte de sammen om alt muligt, og de havde det så sjovt og godt, som 
   de havde haft det inden faderen døde. Men der var noget underligt ved disse drømme, og det var, at der altid 
   var en tredje person med, en mand i en hvid kittel, som cyklede omkring i horisonten på en sort ladcykel. En 
   nat spurgte drengen sin fader, hvem manden på den sorte cykel var, og faderen svarede ham, at der   
   "kuldrageren". "Jeg cykler omkring i verden for at samle alle sorgens sten sammen", sagde manden. "Verden 
   er alt for tynget af sorg". " Jeg kan se på dig", sagde han til drengen, "at dit hjerte også er fuldt af sorg, men nu 
   skal jeg hjælpe dig af med den". Så stak kuldrageren sin hånd ind på drengens bryst og tog en stor sort sten ud 
   og kiggede på den. "Det er virkelig en meget stor sten, og den er alt for tung til sådan en lille dreng som dig", 
   sagde han, og så tog han en hammer og slog stenen i stykker. Og da kom stenens kerne til syne som en lille 
   klar og funklende diamant. Så strøg kuldrageren drengen over håret og sagde til ham" Du skal forstå, dreng, at 
   inden i selv den største sorg findes der en smuk og funklende diamant, og den diamant er dannet af   
   kærligheden. Al den kærlighed, der var mellem dig og din far, findes i den her diamant, og den skal du bære i 
   dit hjerte hele dit liv. Sorgens store tunge sten kan du ikke bære, og den er du nødt til at give fra dig, men  
   kærligheden skal du altid have hos dig, for den gør dit liv smukkere". Så satte kuldrageren stenen tilbage i  
   drengens bryst og forsvandt med sin cykel. Og efterhånden drømte drengen ikke så tit om sin far, men i stedet 
   for kunne han tale om ham, og når han tænkte på sin far, tænkte han på det, kuldrageren havde lært ham.----- 
   Det var måske en lang historie, men jeg kom til at tænke på den, efter at jeg besøgte jer i mandags. For det er 
   vist en hel usædvanlig god og dejlig mor I børn har mistet. Det er også en usædvanlig god kone og god datter, 
   som er død alt for tidligt. Og derfor bærer I hver især på en stor, tung sorg, som i tiden, der kommer, skal finde 
   ud af at få slået i stykker, så kærlighedens diamant kommer frem. Erna skulle haft mange gode år endnu, men 
   hun var syg, og havde måske været det længere, end I har vidst det, for hun ville ikke bekymre jer med noget, 
   og der var ingen grund til at gå rundt og klage sig over sine forskellige dårligdomme. Hun har altid været robust 
   og stærk og haft en usædvanlig evne til bare at gå i gang med udfordringerne. Som helt ung tog hun til  
   England, og hendes tid der gav hende nogle oplevelser, hun aldrig glemte, og som hun levede på resten af sit 
   liv. Så blev hun gift med dig, Tage, og I fik hurtigt mylder i huset. En hel række af børn, der kom hurtigt efter  
   hinanden, og på den måde blev der skabt en familie med et stort sammenhold og med en stor omsorg for  
   hinanden. Men foruden jeres far og mor, der var gode til at hjælpe hinanden, havde I også Bedstemor til at give 
   en ekstra hånd med ved alt det arbejde, som en stor familie kræver. På et tidspunkt flyttede I til Hjørring, og  
   mens I var der, arbejdede Erna på Vesterlund. Hun var der i mange år, og jeg er sikker på, at de gamle der  
   også var glad for hende, for hun kunne få tingene til at glide og lod sig ikke gå på af småting. I har fortalt mig, at 
   det også var i de år, I mistede Mona, og det kom Erna aldrig over, for ingenting rammer et menneske så hårdt, 
   som det at miste sine børn. Derfor tænker vi også i dag særlig på jeres Bedstemor, som på kun et halvt år har 
   måttet følge begge sine døtre til graven Jeres familie har mistet den faste ankerplads, og du, Tage, har mistet 
   din gode kone og ven gennem mange, mange år. I havde jo solgt jeres hjem oppe i Hundelev, inden Erna  
   døde, men du har ikke fundet ud af, hvor du skal flytte hen. Det ville Erna gerne haft styr på, men det nåede  
   hun altså ikke. Men du har dine børn, og de er gode med dig, har jeg set, og Erna lever i dem alle sammen,  
   både i store og små, og det kan du glæde sig over i den svære tid, som nu kommer.---- At Erna nu er død,  
   skaber altså et sort tomrum i jeres familie. Centralen har I ikke længere hos jer, og I skal til og i gang med at 
   stable en ny central eller et nyt netværk på benene, der kan holde sammen på familien. Hver især sidder med 
   en stor tung sorgsten i brystet, som er så tung, at I næsten ikke kan bevæge jer, men da skal I vide, at også  
   jeres sorgsten har en diamant som kerne. Diamanten er opstået af al den kærlighed, I har fået fra Erna, og den 
   kærlighed, som er i jeres familie. Men også den kærlighed, som kommer fra Gud, for det er en kærlighed,  der 
   ligger som fundament under al menneskelig kærlighed. Gud skabte kærligheden, da han skabte mennesket, 
   men mennesker er ikke altid så gode til at forvalte den kærlighed. Derfor sendte Gud sin søn til verden, og  
   sønnen levede som et helt almindeligt menneske på jorden og blev kaldt Jesus af Nazaret. Han lignede et  
   almindeligt menneske, men han var Guds søn, og han opgave blandt mennesker var at gøre plads for Guds 
   kærlighed, så den kunne slå rod på jorden. Han blev henrettet som en simpel forbryder, selv om han aldrig  
   havde gjort andet end godt. Så døde han, men opstod igen og havde på den måde vundet livets kamp over  
   døden. Det bliver vi mindet om, hvis vi i de her dage går en lille tur i vores have. For selv om vejret de sidste 
   dage har været trøstesløst, og vi alle har haft en fornemmelse af, at vinteren og kulden aldrig vil give slip på os, 
   så er forårets blomster faktisk alligevel på vej. De har brudt den frosne jord, og de er det bedste billede på Jesu 
   opstandelse en påskemorgen for længe siden. For påskens evangelium lover os jo en opstandelse, der ligner 
   Jesu opstandelse, sådan at døden ikke skal få det sidste ord i vores liv heller. Det lovede Gud os, da vi blev  
   døbt, og det løfte står Gud ved, men hvordan, det vil ske og hvornår,  det vil ske, det ved kun Gud. I dåben  
   lovede Gud os også at være med os alle dage, indtil verdens ende, og det er også godt at tænke på, når man 
   siger farvel til en af sine kære. For det betyder, at Guds kærlighed følger med jeres Erna ind i døden, hvor I  
   ikke længere kan følges med hende, men det betyder også, at Guds kærlighed er hos jer, der står tilbage.  
   Guds kærlighed, al den kærlighed I har fået livet igennem af jeres datter og kone og mor og svigermor og  
   bedstemor, den lever nu jer som en klar og funklende diamant, selv om den måske nu er dækket af en skal af 
   tyk sort kulstøv. Men I ved jo, at diamanter vokser, og jeres diamant vil vokse af alle de gode minder, I har om 
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   Erna, og af al den kærlighed og omsorg, I har for hinanden i jeres familie. Når I derfor ser foråret begynde at 
   myldre frem i de kommende måneder i den natur og de haver, som Erna elskede og nød så meget, så skal det 
   minde jer om Jesu opstandelse og minde jer om at kærligheden lever I jer, hvor mørkt det end ser ud. I den tro 
   og i det håb siger vi i dag farvel og tak for alt til Erna. Guds fred være med Erna Olesen og Guds fred være  
   med os alle. Amen.  

 

        
Erna Olesen og Tage Olesen 

 
 

    II  Ragna Vogdrup født d. 11 Okt 1936, Tårs, død d. 13 Aug. 1996, Aalborg, begravet d. 17 Aug. 1996, Tårs,   
   Overlærer,  
 
   Nekrolog: Overlærer Ragna Vogdrup, Fyrrebakken 36, Hasseris,  er pludselig død, 59 år. Ragna Vogdrup, der 
   var født i Øster Vogdrup ved Tårs, forlod folkeskolen allerede som 13-årig, da hun var så dygtig en elev, at  
   skolen ikke mente at kunne tilføre hende flere kundskaber, end dem hun allerede havde tilegnet sig. Herefter 
   var Ragna Vogdrup en sommer (1952) elev på Halvorsminde Ungdomsskole, hvorpå hun påbegyndte en  
   læreruddannelse på Ranum seminarium. Efter at være færdiguddannet i 1960 fik Ragna Vogdrup arbejde ved 
   Aalborg skolevæsen  og blev ansat på Hobrovejens skole, hvor hun virkede i 32 år. Da denne skole blev  
   nedlagt,   kom hun til Mellervangsskolen, hvor hun virkede til sin død. Ragna Vogdrup var meget engageret i sit 
   arbejde og var afholdt såvel af kolleger som elever. Fritidsinteresser havde Ragna Vogdrup mange af, f.eks. 
   var hun glad for at opleve andre lande og skikke og rejste meget i Europa samt i Nordafrika. Også fotografering 
   og akvarelmaling havde hendes interesse, og her kom hendes kreative evner rigtig til udtryk. Hun ejede et  
   åbent sind for naturen, og megen tid blev tilbragt sammen med en veninde i de smukke omgivelser i Rødhus. 
   Ragna Vogdrup overleves af sin mor, Ellen Vogdrup, samt af søsteren, Erna, der begge bor i Hundelev. Kirsten 
   Munkholts tale ved Ragnas begravelse 17. august 1996: Om natten den 13. august 1996 døde på Aalborg  
   sygehus Ragna Vogdrup, og snart gik budskabet over fjorden hjem til Vendsyssel til Ragnas nærmeste -  
   hendes søster og mor, og da det blev dag gik budskabet så her til Tårs, for her havde hun sin rod. Her  
   begyndte hendes jordeliv, og her vil det slutte i den grav, hvor hendes far hviler, og hvor hendes mor engang vil 
   komme til. Og jeg kendte ikke Ragna, og alligevel kom der jo billeder frem i mig ved bare at høre navnet, for  
   Vogdrup er jo en kendt lokalitet her i sognet, og det er navnet på en slægt, der er kendt for arbejdsomhed og 
   orden - en slægt, der fra gammel tid har været oplyst og solid, og det er så at sige også nogle gamle rødder, 
   Ragna har her, for her blev hendes far født i 1891, og han var som sådan ikke nogen helt ung mand, da han 
   blev gift og fik børn. Det er det, man kan læse ud af sognets kirkebog, når man har fået de papirer ind ad  
   døren, som følger en begravelse. At være et såkaldt gammelmandsbarn giver som regel tryghed og stabilitet i 
   barndommen, og det er nok også det de to piger, som Ellen og Niels Vogdrup fik, husker fra deres barndom, fra 
   hjemmet i Vogdrup, hvor bedsteforældrene boede, og hvor forældrene var omkring deres to piger for at hegne 
   og værne, men også for at opdrage og for at kalde flid og dygtighed frem. Af de to børn hos Ellen og Niels  
   Vogdrup var Ragna den yngste. Hun kom til verden den 11. oktober 1936, og hun viste sig at være en dygtig 

 61



 17 Jun 2011 Efterkommere af Lorentz Christoffersen Fitz 

   og påpasselig og kreativ pige, men også en pige med et lidt nervøst gemyt, og dog er det min fornemmelse,  
   efter at have snakket med jer, der stod hende nær, at hun fik nogle af de træk, som de lærde siger kendetegner 
   lillesøsteren, barn nr. 2 i en familie, for hun blev omgængelig og nem til at tilpasse sig, og nok var hun som sagt 
   af et sart gemyt, men hun var også stærk. Hun havde den styrke, der næres i kampen mod det ældste barn, for 
   som den yngste må man altid sno sig for at vinde frem, og som den yngste så får man nok mindre   
   opmærksomhed i opdragelsen og overbærenheden hos forældrene er større, Og de egenskaber, som Ragna 
   var født med , og som hun udviklede i barndom og ungdom, brugte hun så senere i livet, da hun viste sig at  
   være en bogligt begavet pige, og derfor fik hun en uddannelse som lærer på Ranum Seminarium. Her blev hun 
   dimitteret fra i 1960 og blev derefter ansat som lærer i Aalborg kommune på Hobrovejens skole og senere på 
   Mellervang. I 36 år har hun tjent skolen - flittigt og påpasseligt, dygtigt og ordentligt, og da hun ikke selv fik  
   familie, kunne hun hellige sig sit arbejde, og der er i dag helt givet mange børn, der tænker tilbage på hende og 
   hendes virke med glæde, og det er jo også det, I gør, jer, der sidder her i dag, og som i hende har mistet et  
   barn, en søster, en moster, en kollega eller en god veninde. Alle jeres tanker går i dag her i kirken til hende  
   som en sidste ære og som en tak for hvad der gennem hende blev givet jer. Men nu er altså hendes liv og virke 
   iblandt jer forbi. Det kom uventet, og så dog - for for nogle år siden blev Ragna opereret for brystkræft og  
   derved mindet om, at livet her, det er et lån, som der er sat os en ubekendt tidsfrist på. Den viden var for hende 
   tung at bære, så selv om lægerne faktisk erklærede hende rask, så havde hun svært ved at tro dem på deres 
   ord, når de ikke kunne give hende en garanti med, men en sådan garanti gives jo ikke. Derfor blev sygdommen 
   tung for hende, en kolos, hun næsten ikke kunne bære, men måske har hun selv kunnet føle sygdommen i sig. 
   I hvert tilfælde blev hendes mor ikke helt overrasket, da hun pludselig fik bud om sit barns død. Hun havde som 
   mor haft en anelse om, at hendes barn ikke bare var nervøs. Der var også noget andet og mere, og det er i dag 
   godt for Ellen, at hun fik dette indblik, havde denne anelse, for det er uoverskueligt smertefuldt for en mor at  
   skulle følge sit barn til graven, og derfor er det godt trods alt at have set smerten og tyngden af livet. At have 
   set døden som en befrielse og en fred, for det må vi aldrig glemme, at døden også bringer. Døden er en del af 
   livet her, det er den sidste kostbare stund vi har - hvor alt er forbi for at begynde et andet sted sammen med os, 
   der er tilbage, fordi vi husker, aldrig glemmer kærlighed. Og det er her på livets tærskel, ved dødens besøg, at 
   evangeliet har noget at sige os mennesker. Ikke om døden, for døden er, siger evangeliet, en del af   
   menneskelivet, og den undgår ingen, end ikke Guds egen søn. Men også i døden er Gud, det er hvad   
   evangeliet vil have os til at forstå. Bl.a. evangeliet til i morgen, hvor det jo forkyndes at Jesus altid ser og går 
   ind i den levende død. At han har øjne, der ser synderinden i farisæerens hus, og at han har viljen og   
   kærligheden til at række efter hende og trække hende ind i livet og lyset igen, og det trods de andres foragt og 
   protester. Og det skal være evangeliet til jer, der i dag må græde, at også jer vil Gud nu række ud efter, for at 
   trække jer tilbage til livet og lyset og kærligheden her eller hisset, hvis I vel at mærke som kvinden kommer til 
   ham med det I ikke selv kan bære. Sorgen og smerten er også - ligesom døden - en del af livet her, som vi  
   mennesker skal igennem, som vi skal have lov at komme igennem, for det kræver sin tid, men vi må aldrig hylle 
   os ind i mørket og det onde. Vi skal altid søge lyset, række efter det. Og derfor er det heller ikke Ragna  
   Vogdrups død, vi her til slut vil beklage og begræde. Tværtimod vil vi her i dag i Tårs kirke vende os mod  
   hendes liv og den gave det var for jer alle, og vi vil her takke for det liv, takke for den måde, hun forvaltede sine 
   pund på, takke for den kærlighed, hun gennem ord og hænder rakte videre til jer alle, der kom hende nær,  
   mens hun kunne. Ved at huske det gode vil vi ære hendes minde, og ved at gå videre i samme spor vil vi takke 
   hende. Og på en bøn om, at vi må få kræfter og evne til det, vil vi lægge hende i graven, i tro på, at hun også 
   nu er i Guds hånd og gemt i hans fred, og i håb om, at den samme fred og vished om Guds nærhed vil følge 
   hendes mor og søster og alle os andre, når vi nu går tilbage til livet - livet med hinanden. Der i livet har vi alle 
   vores plads og opgave, den opgave, der igennem livets tilskikkelser, de lyse som de mørke, består i at elske 
   andre mer og os selv lidt mindre, lærer at hjælpe, hvor vi ser der er nød at lindre, gemmer på hvert et kærligt 
   ord og slipper hvert bittert minde, for det er kun i kærlighedens spor, der er fred at vinde. AMEN.  
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Ragna Vogdrup 

 
 

 
50. Svend Mogens Sørensen født d. 15 Aug. 1893, Tårs, døbt d. 24 Sep. 1893, Tårs, død d. 20 Maj 1965,  (gift d.  08 Jul 1922, 
Politimesteren i Hjørring, med Ester Kathrine Sørensen født d. 09 Jun. 1898, Taars, død d. 04 Jun. 1979,  Født Andersen, 
(Datter af Peder Andersen og Christine Pedersen ) )  
   Svend Sørensen blev konfirmeret den 6. oktober 1907 i Tårs Kirke. I Danske Landmænd og Deres Indsats side 
207 kan læses: Sørensen, Svend Mogens, Husmand, Frejsbo, Boller Mk. pr. Taars. Født 15. August 1893 i Taars, søn af Peder 
Chr. Sørensen. Gift med Ester Sørensen, født Andersen, født 9. Juli 1898 i Taars, datter af Peder Andersen. Bygningerne er 
opført og overtaget af Sørensen 1922. Der var da opdyrket 12½ Td. Ld., hvilket er det samme som nu. - Ejendomsskyld Kr. 
13.800, Grundskyld Kr. 5.100. Besætningen er 2 Heste, 7 Køer, 4 Ungkvæg og 14 Svin. Sørensen har været på Kvissel 
Højskole 1914 - 15. 
 

 
Svend Mogens og Ester Kathrine Sørensen med de to døtre. 

 
   Børn : 
 

   I  Ruth Sørensen født d. 1922,   
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    II  Grethe Dissing født d. 14 Dec 1925, Boller Mark, Tårs, døbt d. 14 Feb. 1926, Tårs Kirke,  født Sørensen,  (gift 
   med  Frode Dissing født d. 02 Nov. 1922, Bjørnstrup, Tårs, døbt d. 14 Jan 1923, Tårs Kirke, død d. 2001,  
   Brønderslev,  Landmand, (Søn af  Christen Dissing og Marie Sofie Dissing ) )  
   Grethe blev efter Karens udsagn gift med en bror til Laurits Dissing 
 
51. Søren Sørensen født d. 15 Aug. 1893, Hvidsted, Tårs Sogn, døbt d. 24 Sep. 1893, Tårs, død d. 1965,  (gift d.  24 Maj 1918, 
Taars Kirke, med  Anna Sørensen født d. 21 Sep. 1895, Taars sogn, død d. 1969,  Født Petersen, (Datter af Peter Christian 
Petersen og Kristine Antomine Thomsen ) )  
   Søren Sørensen blev konfirmeret den 6. oktober 1907 i Tårs Kirke.  
 
I Danske Landmænd og Deres Indsats side 207 kan læses: Sørensen, Søren, Gdr., Renden, Taars. Født 15. August 1893 i 
Taars, søn af Peder Chr. Sørensen. Gift med Anna Sørensen, født Pedersen, født 21. Sep. 1895 i Taars, Datter af Chr. 
Pedersen. Gårdens Navn er "Renden", Bygningerne er opført 1912, 1934 og 1944 og overtaget af Sørensen 1922. Der var da 
opdyrket 32 Tdr. Ld., hvilket er det samme som nu. Ejendomsskyld Kr. 22.000, Grundskyld Kr. 9.200. Besætningen var ved 
Overtagelsen 2 Heste, 10 Køer, 6 Ungkvæg, 10 Svin og 1 får, den er nu 2 Heste, 12 Køer, 10 Ungkvæg og 16 Svin.(1945) 
 

 
Anna og Søren Sørensen 

 
   Børn : 
 
    I  Kjeld Kragdrup Sørensen født d. 15 Maj 1919, Houstrup, Tårs, døbt d. 15 Jun. 1919, Tårs Kirke,  (gift d.  05 
   Dec 1943, Tårs Kirke, Herdis Christensen født d. 11 Sep. 1922, )  
 
    II  Ragna Kragdrup Sørensen født d. 26 Nov. 1923, Renden, Tårs, døbt d. 26 Dec 1923, Tårs Kirke,  (gift d.  29 
   Apr. 1947, Tårs Kirke, Carl Emil Andersen født d. 21 Jan 1918, Veggerby sogn, )  
 

   III  Tage Kragdrup Sørensen født d. 06 Mar. 1934, Renden, Tårs, døbt d. 22 Apr. 1934, Tårs Kirke,   
   Faddere ved Tages dåb var: Forældrene og Søren Nielsen og Kristiane Dissing, Dals Mølle. Tage overtog  
   fødehjemmet "Renden" i 1969. I Tårsbogen står: "Den nuværende ejer  Tage Sørensen er søn af den forrige 
   ejer. Han er født i 1934 og overtog "Renden" i 1969. Gården er i dag på 17 ha eller knap 31 tdr. land, men  
   Tage Sørensen driver desuden 2 ha, der er forpagtet. Tage Sørensen har moderniseret stuehuset, og i 1971 
   blev der bygget kombineret lade og kostald. I 1985 blev der bygget nyt maskinhus. På årsbasis er der 45  
   kreaturer på gården, heraf 20 køer af Jerseyracen samt 2-3 køer af racen Limousine. Tage Sørensen var elev 
   på Halvorsminde Efterskole 1950-51."  
 
52. Karen Marie Kristensen født d. 21 Maj 1897, Tårs, døbt d. 20 Jun. 1897, Tårs Kirke, død d. 1950, Tårs,  født Sørensen 
Kragdrup,  (gift d.  01 Aug. 1922, Taars, Karl Marinus Kristensen født d. 06 Jan 1896, Vennebjerg, død d. 1984, Tårs, (Søn af 
Jens Kristensen og Karen Marie Jensen ) )  
 
   Karen Marie blev kaldt Mie og er konfirmeret den 1. oktober 1911 i Tårs Kirke. Hun bliver gift og får sammen 
med Karl et husmandssted i Houstrup ved Tårs. Ejendommen er omtalt i Tårs-bogen 2 som Sæbyvej 790: Denne ejendom har 
haft usædvanlig mange ejere - i alt 20 - og er altså ofte blevet handlet. Jens Jensen Hammerholt havde den 1836- 57, og 1881-
98 var Kristen Nielsen ejer. I 1922 blev ejendommen overtaget af Karl Marinus Kristensen, der i 1963 afhændede den til den 
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nuværende ejer, svigersønnen Jens Laurits Andersen. Jens Laurits Andersen er fra Sct. Olaj sogn, født 1925, og er gift med 
Margrethe Kristensen. Sæbyvej 790 er hendes hjem. Ved overtagelsen var ejendommen på 13 tdr. land, men er ved tilkøb 
forøget til 18 tdr. land. Dyrene på ejendommen er 6 stk. kødkvæg af blandet race. På markerne dyrkes der græs, roer og byg. 
Jens Laurits Andersen har været revisor i Houstrup Vandværk. 
 

 
Karen Marie og Carl Marinus Kristensen med deres børn 

 
   Børn : 
    I  Karen Marie Kristensen født d. 21 Jan 1923, Houstrup, Tårs, døbt d. 25 Feb. 1923, Tårs Kirke,  
   Karen Maries efternavn er i kirkebogen stavet: Christensen 
    II  Peder Kristensen født d. 08 Maj 1924, Houstrup, Tårs, døbt d. 08 Jun. 1924, Tårs Kirke,  
    III  Svend Kristensen født d. 09 Jul 1925, Houstrup, Tårs, døbt d. 02 Aug. 1925, Tårs Kirke,  
   Svends efternavn er i kirkebogen stavet: Christensen 
    IV  Margrethe Kristensen født d. 31 Jan 1927, Houstrup, Taars, døbt d. 13 Mar. 1927, Tårs Kirke,  (gift i  Taars, 
   Jens Laurits Andersen født d. 1925, Sct. Olaj Sogn, )  
   Jens Laurids og Margrethe overtog hendes hjem i 1963. Margrethe gik i nogle år i Rejerne sammen med Ellen 
   Vogdrup, mens Ellen boede i Tårs. 
    V  Hans Kristensen født d. 15 Feb. 1929, Hvidsted, Tårs, døbt d. 17 Mar. 1929, Tårs Kirke,  
   Hans er tvilling. 
    VI  Hanne Kristensen født d. 15 Feb. 1929, Houstrup, Tårs, døbt d. 17 Mar. 1929, Tårs Kirke,  
    VII  Jens Bent Kristensen født d. 05 Dec 1930, Tårs, døbt d. 18 Jan 1931, Tårs Kirke,  
 
53. Morise Heip født d. 08 Aug. 1901, Vester Kragdrup, Tårs, døbt d. 25 Aug. 1901, Tårs Kirke, død d. 15 Nov. 1928, Tårs, 
begravet d. 22 Nov. 1928, Tårs Kirkegård,  født Sørensen,  Gymnastiklærer,  (gift d.  02 Jul 1926, Taars Kirke, med  Carl Holger 
Heip født d. 22 Feb. 1900, Skagen,  Gymnastiklærer, (Søn af Diedrich Wilhelm Heip og Ane Christine Jensen ) )  
 
   Morise er konfirmeret den 3. oktober 1915 i Tårs Kirke, kun godt otte måneder efter moderens død. Morise 
bliver gift Heip og kom til at bo på en mindre ejendom på Sørup Mark. Det bliver her de to yngste brødre kommer til at høre til. 
Da datteren Ingrid i 1927 bliver døbt, bor Morises far "Particulie Kristian Peder Sørensen" hos dem. (NB! navnene er byttet om 
idet der skulle stå Peder Kristian Sørensen, kaldet Per Kragdrup). Et år senere er han flyttet til Boller Mark. Ved ægteskabets 
indgåelse står Morise som husbestyrerinde af Sørup Mark. Carl Holger Heip står da som ungkarl og husejer af Sørup Mark. 
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Morise Heip 

 
   Børn : 
 

   I  Ingrid Heip født d. 08 Mar. 1927, Sørup Mark, Tårs, døbt d. 10 Apr. 1927, Tårs Kirke,   
 

   II  Thorkild Heip født d. 16 Feb. 1928, Tårs, døbt d. 03 Maj 1928, Tårs Kirke,   
 
 
 
 
54. Peder Svendsen Sørensen født d. 21 Okt 1905, Tårs, døbt d. 26 Nov. 1905, Tårs Kirke,  
   Rejste som ung i 1928 til Canada sammen med lillebroderen Frode. Målet var i første omgang en onkel, som 
allerede var bosat der. 
 

 
Peder Svendsen Sørensen 

 
 
 
55. Frode Jul Sørensen født d. 16 Dec 1909, Vester Kragdrup, Tårs, døbt d.  09 Jan 1910, Tårs Kirke, død d. 04 Nov. 1986, 
Aldergrove, British Columbia, begravet i  Murrayville, British Columbia,  (gift d.  28 Aug 1942, Danish Evangelical Lutheran 
Church in Vancouver, med Peggy Sorenson født i England, født Moore, )  
   Ved Frode Jul's dåb var der følgende faddere: Moderen. Pige Ane Pedersen og Pige Ane Sørensen, begge af 
Vester Kragdrup. Gårdmand Andreas Sørensen Vester Vogdrup, og Faderen. Frode Jul  boede sammen med storebror Peder 
hos søsteren Morise og hendes mand på Sørup Mark efter at familien var flyttet fra Vester Kragdrup. Frode Jul rejste i 1928 som 
18 årig til Canada sammen med storebroderen Peder, der var 22 på dette tidspunkt. 
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Frode Jul Sorenson 

 

 
Peggy og Frode Jul Sorenson 

 
   Børn : 
 
    I  John Peder Sorenson født d. 21 Jun 1943,  (gift i  Apr 1967, med Theresa Lorraine Jarvis født d. 08 Feb  
   1950, Divorced 1995) 
  
   De to fik to sønner og tre børnebørn. 
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John Peder Sorenson             og    Theresa Lorraine Jarvis 

 
 
 

   II  Patricia Parris  (gift med  George Parris )  
 
   De to har tre børn og  indtil videre fem  børnebørn  
 
 
 

 
Patricia med to af børnebørnene 

 
 
 
 

   III  Eileen Pihan  (gift med  Barry Pihan )  
 
   De to har to børn og tre børnebørn 
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 69

 
Eileen og Barry Pihan 

 


