Åstrup sogn - diverse 1692-1814
1708 Paschatos blef Hans Clemensens hustru af Terpling introduceret
1708 dnica Exaudi blef min hierte allerkiæreste hustru introduceret.
1708 dom 2 a trinitatis blef Niels Mortensens hustru af Katbøl introduceret
1708 dom 5 a trinitatis blef Niels Thomsens hustru af Terpling introduceret
1708 dom 12 a trinitatis blef Laurids Jørgensens hustru i Åstrup introduceret
1708 dom 25 a trinitatis blev degnen Bernt Jørgensens hustru af mig introduceret
1708 dom (1 adventis) blef Anders Eskesens hustru af Gjettrup introduceret
1708 dom 2 adventis blef Christen Ostensens hustru i Glejbjerg introduceret
1708 dom 3 adventis blef Niels Christensens hustru af Tvilho introduceret
1709 dom 5 epiphan blef Niels Jensens hustru af Katbøl introduceret
1709 dom septuagesima blef Søren Sørensens hustru af Tvilho introduceret
1709 dom esto mihi blef Anders Pedersens hustru af Gjettrup introduceret
1709 dom ???? blef Oluf Christensens hustru af Terpling introduceret
1709 dom rogate blev Jørgen Grummesens hustru af Tvile introduceret
1709 dom 3 pentacostes blev mons. Anders Gregersens hustru af Bolding introduceret
1709 dom trinitatis blev min hjerte allerkæreste introduceret af vor fader hr. Buch i Øse
1709 dom 25 a trinitatis blef Niels Michelsens hustru i Grene introduceret
1710 dom 2 a epiphan den 19 januar blef Niels Christensens hustru i Tvile introduceret
1710 dom sexagesima den 23 februar blev Peder Møllers hustru af Åstrup introduceret
1710 dom invocavit blef Søren Laursens hustru af Glejbjerg introduceret
1710 dom lætare blef Hans Andersens hustru af Tvilho introduceret
1710 dom pascatos blef Søren Nielsens hustru af Terpling introduceret
1710 dom rogate blef Niels Mortensens hustru af Katbøl introduceret
1710 dom exaudi blef Jens Olufsens hustru af Åstrup introduceret
1710 dom pentacostes blef Niels Sillesens hustru af Terpling introduceret

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Gørding\Åstrup\Åstrup sogn diverse 1692-1814.doc

Horsbøl

Side 1 af 12

Åstrup sogn - diverse 1692-1814
1710
1710
1711
1711 dom reminiscere blev Peder Raskes hustru af Terpling introduceret
1711 dom pur mariæ blev Hans Andersens hustru af Tvilho introduceret
1711 dom cantate blev Bernt Jørgensen degns hustru af Åstrup introduceret
1711 dom 4 a trinitatis blev Hans Clemmensens hustru af Terpling introduceret
1711 dom 6 a trinitatis blev Anders Eskesens hustru af Gjettrup introduceret
1711 dom ? a trinitatis blev min aller kjæreste hustru introduceret
1711 dom ? blev Søren Sørensens hustru i Tvile introduceret
1712 ? blev mons Anders Gregersens hustru af Bolding introduceret
1712 ? blev Niels Christensens hustru introduceret
1712 ? juli blev Anders Eskesens hustru af Gjettrup introduceret
1712 ? blev Niels Michelsens hustru i Grene introduceret
1712 ? blev Søren Nielsens hustru i Terpling introduceret
1712 ? december blev Jørgen Grummesens hustru i Tvile introduceret
1713 ? introducerede jeg Jens Olufsens hustru af Åstrup
1713 ? introducerede jeg Niels Mortensen hustru af Katbøl
1713 ? introducerede jeg Niels Jepsens hustru af ?
1713 ? introducerede jeg Otto Nielsens hustru af Skovbølling
1713 dom joh bap den 27 december introducerede jeg Niels Christensens hustru i Tvile
1714 ? introducerede jeg mons Anders Gregersens hustru af Bolding
1714 fer 3 pentacostes introducerede jeg Peder Møllers hustru af Åstrup
1714 dom 2 a trinitati introducerede jeg Peder Raskes hustru af Terpling
1714 dom ? a trinitati introducerede jeg Hans Andersens hustru i Tvilho
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1714 dom 20 a trinitati introducerede jeg degnens hustru i Åstrup
1714 dom 22 a trinitatis introducerede jeg smedens hustru af Terpling
1714 dom 1 adventus introducerede jeg Niels Hansens hustru i Åstrup
1715
1715
1715 ? introducerede jeg Anders Eskesens hustru i Gjettrup
1715 dom 8 a trinitatis den 13 august introducerede jeg Søren Nielsens hustru i Terpling
1715 dom 1 adventus introducerede jeg Hans Andersens hustru i Tvilho
1716 dom cantate introducerede jeg Jens Olufsens hustru i Åstrup
1716 dom rogate introducerede jeg Søren Sørensens hustru i Tvilho
1716 dom ? introducerede jeg Eskild Eskildsens hustru i Terpling
1716 dom 8 a trinitatis introducerede jeg Peder Thomsen Rasksens hustru i Terpling
1716 dom 3 adventus introducerede jeg Peder Møllers hustru i Åstrup
1717 dom plamarium introducerede Otto Nielsens hustru i Skovbølling
1717 dom miscericordia introducerede jeg Berent Jørgensens hustru i Åstrup
1717 dom jubilate introducerede jeg Niels Michelsens hustru i Grene
1717 dom rogate introducerede jeg Hans Andersens hustru i Tvilho
1717 fer 3 pentecostes den 18 maj introducerede jeg Niels Hansens hustru i Åstrup
1717 dom 4 a trinit introducerede jeg Niels Pedersens hustru i Terpling
1717 dom 13 a trinitatis introducerede jeg Peder Smids hustru i Terpling
1718 festo epiphan den 6 januar introducerede jeg Christen Christensens hustru i Åstrup
1718 dom ? den 10 april introducerede jeg Silles Nielsens hustru i Terpling
1718 dom 4 a trinitat introducerede jeg Søren Nielsens hustru i Terpling
1718 dom 5 a trinitatis introducerede jeg Peder Thomsen Rasksens hustru i Terpling
1718 dom 10 a trinit Peder Jensens hustru i Bolding.
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1718 dom 11 a trinit introducerede jeg Hans Lauridsens hustru i Skovbølling
1718 dom 12 a trinit den 4 september introducerede jeg rytteren i Åstrup Henrich Hunichs
husrtru
1718 dom 14 a trinit introducerede Otto Nielsen hustru i Terpling
1719 dom 3 a epiphan den 27 januar introducerede jeg Hans Andersens hustru i Tvilho
1719 den 23 april introducerede jeg Eskild Davidsens hustru i Terpling
1719 dom 5 a trinit introducerede jeg Peder Møllers hustru i Åstrup
1719 dom 8 a trinit introducerede jeg Jens Olufsens hustru i Åstrup
1719 dom ? introducerede jeg Christen Sørensens hustru i Åstrup
1720 den 7 april introducerede jeg Michel Jørgensens hustru i Skovbølling
1720 den 21 april introducerede jeg Hans Lauridsens hustru i Skovbølling
1720 dom ? introducerede jeg Niels Pedersens hustru i Terpling
1720 dom ? introducerede jeg Christen Sørensens hustru i Åstrup
1721 den ? januar introducerede jeg Gregers Andersens hustru i Bolding
1721 den ? januar introducerede jeg Peder Jensens hustru i Bolding
1721 den 27 april introducerede jeg Otto Nielsens hustru i Terpling
1721 ? introducerede jeg Iver Christensens hustru i Nør Starup
1722 den 15 februar introducerede jeg Peder Møllers hustru i Åstrup
1722 ? introduceret Peder Jensens hustru i Bolding
1723 den 7 februar introduceret Niels Pedersens hustru i Terpling
1723 fest ascens christi introduceret Anders Andersens hustru i Gjettrup
1723 ? introduceret Otto Nielsens hustru i Terpling
1724 den 23 januar introducerede jeg degnens Jens Stephansens hustru Maren Sørensdatter
1724 den 3 februar introducerede jeg Christen Sørensens hustru i Åstrup
1724 den ? marts introducerede jeg Jens Nielsens hustru i Tvile
1724 den ? marts introducerede jeg Niels Jørgensens hustru i Terpling
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1724 den ? april introducerede jeg Christen Christensens hustru i Åstrup
1724 ? introducerede jeg Peder Jensens hustru i Bolding
1724 ? maj introducerede jeg Jens Olufsens hustru i Åstrup
1724 dom 4 a trinitatis introducerede jeg Hans Lauridsens hustru i Skovbølling
1724 den 4 november introducerede jeg Gregers Andersens hustru i Bolding
1724
1724
1724
1724 ?
1731 dom 8 a trinit introducerede jeg Niels Pedersens hustru i Terpling
1731 dom 11 a trinitatis den 5 august introducerede jeg Peder Lauridsens hustru i Åstrup
1731 dom 12 a trinitatis introducerede jeg Anders Sørensens hustru i Tville den 12 august
1732 dom judica den 30 marts introducerede jeg Peder Nielsens hustru i Tvile
1732 dom miscericordia den 27 april introducerede jeg Thomas Frandsens hustru i Vejsig
1732 dom jubilate den 4 maj introducerede jeg Jens Nielsens hustru i Bolding
1732 dom cantate introducerede jeg Ib Christensens hustru i Terpling
1732 dom 11 a trinitatis introducerede jeg Oluf Hansens hustru i Åstrup
1732 dom 16 a trinitatis introducerede jeg Niels Mortensens hustru i Katbøl
1733 den 2 januar introducerede jeg Hans Jørgensens hustru i Tvile
1733 festo puris mariæ introducerede jeg Laurids Pedersens hustru i Åstrup
1733 dom sexagesima introducerede jeg Niels Jørgensens hustru i Åstrup
1733 dom oculi introducerede jeg Christen Smeds hustru i Åstrup
1733 fer 3 pascatos den 7 april introducerede jeg Mathias Jørgensens hustru i Skovbølling
1733 festo pentacostes den 29 maj introducerede jeg Søren Mortensens hustru i Tvilho
1733 dom 10 a trinitatis den 3 august introducerede jeg Peder Nielsens hustru i Tvile
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1733 dom 11 a trinitatis den 10 august introducerede jeg hr. Johan Arnt Rosos kæreste i
Gørding
1733 dom 2 adventis den 6 december introducerede jeg Peder Lauridsens hustru i Åstrup
1733 dom 3 adventis den 13 december introducerede jeg Niels Sørensens kone i Terpling
1733 den 27 december introducerede jeg Jens Mortensens hustru i Bolding
1734 den 7 februar introducerede jeg Niels Jørgensens hustru i Terpling
1734 dom invocavit den 14 marts introducerede jeg Peder Pedersens hustru i Grene
1734 dom judica introducerede jeg Grumme Jørgensens hustru i Grene
1734 fer 3 pascat introducerede jeg Thomas Frandsens hustru i Vejsig
1734 fer 3 pentacostes introducerede jeg Mads Hansens hustru i Tvile
1734 festo ? trinitatis introducerede jeg Søren Mortensens hustru i Tvilho
1735 dom 4 a epiphan den 30 januar introducerede jeg Claus Christensens hustru i Terpling
1735 dom ? den 6 februar introducerede jeg Anders Sørensens hustru i Tvile
1735 den 20 marts dom lætare introducerede jeg Hans Jørgensens hustru i Tvile
1735 den 1 maj dom jubilate introducerede jeg Niels Jørgensens hustru i Åstrup
1735 den 31 juli dom ? a trinitatis introducerede jeg Laurids Pedersen Møllers hustru i Åstrup
1735 den 21 august introducerede jeg Christen Christensens hustru i Glejbjerg
1736 dom 1 a trinitatis introducerede jeg Michel Nielsens hustru i Tvile
1736 den 2 juli introducerede jeg Jens Nielsens hustru i Bolding
1736 den 22 juli introducerede jeg Thomas Frandsens hustru i Vejsig
1736 den 5 august introducerede jeg Peder Lauridsens hustru i Åstrup
1736 den 12 august introducerede jeg Grumme Jørgensens hustru i Grene
1736 den 7 oktober introducerede jeg Niels Jørgensens hustru i Terpling
1736 den 27 december introducerede jeg Søren Mortensens hustru i Tvilho
1737 dom 2 a epiphan introducerede jeg Niels Mortensens hustru i Katbøl
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1737 dom 3 a epiphan introducerede jeg Hans Andersens hustru i Gjettrup
1737 dom 4 a epiphan introducerede jeg Peder Pedersens hustru i Grene
1737 dom sexagesima den 7 februar introducerede jeg Claus Christensens hustru i Terpling
1737 dom esto mihi introducerede jeg Ib Christensens hustru i Terpling
1737 dom invocavit introducerede jeg Laurids Pedersen Møllers hustru i Åstrup
1737 dom cantate den 19 maj introducerede jeg Niels Jørgensens hustru i Åstrup
1737 dom 7 a trinitatis den 4 august introducerede jeg Michel Nielsens hustru i Vejsig
1737 dom 8 a trinitatis den 11 august introducerede jeg Christen Hansens hustru i Bolding
1737 dom 9 a trinitatis den 18 august introducerede jeg Hans Jørgensens hustru i Tvile
1737 den 7 november dom 22 a trinitatis introducerede jeg Anders Sørensens hustru i Tvile
1738 dom oculi introducerede jeg Christen Smeds hustru i Åstrup
1738 dom ? introducerede jeg Niels Sørensens hustru i Tvile
1738 dom 24 a trinitatis den 16 november introducerede jeg Ib Christensens hustru i Terpling
1738 den 27 december introducerede jeg Grumme Jørgensens hustru i Grene
1739 dom qvasimodo geniti introducerede jeg Christen Nielsens hustru i Åstrup
1739 dom jubilate introducerede jeg Niels Jørgensens hustru i Terpling
1739 den 14 juni introducerede jeg Jens Nielsens hustru i Bolding
1739 dom 4 a trinitatis introducerede jeg Niels Sørensens hustru i Terpling
1739 dom 6 a trinitatis introducerede jeg ? ? hustru i ?
1740 den 1 januar introducerede jeg Peder Munches hustru i Terpling
1740 den 1 maj introduceredes Hans Jørgensens hustru i Tvile
1740 den 21 maj introduceredes Andreas Madsens hustru i Tvile
1740 den 10 juli introduceredes Niels Jørgensens hustru i Åstrup
1740 den 17 juli introduceredes Niels Jørgensens hustru i Terpling
1740 den 7 august introduceredes Niels Møller Junior i Åstrup
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1740 den 18 september introduceredes Michel Nielsens hustru i Vejsig
1740 den 23 oktober introduceredes sl. Christen Smeds enke
1741 den 12 marts introduceredes Niels Sørensens hustru i Katbøl
1741 den 14 maj introduceredes Peder Pedersens hustru i Grene
1741 den juni introduceret Mette Lauridsdatter i Åstrup
1741 den 2 juli introduceret Grummes hustru i Grene
1741 den 9 juli introduceret Ibs hustru i Terpling
1741 den 22 oktober introduceret Søren Mortensens hustru i ?
1741 den 29 oktober introduceret Davids hustru i Terpling
1741 den 12 november introduceret Peder Olufsens hustru i Terpling
1742 den 1 april introduceret Peder Lauridsens hustru i Åstrup
1742 den 29 april introduceret Hans Andersens hustru i Gjettrup
1742 den 2 juli introduceret Anne Rasches i Terpling
1742 den 6 december introduceret Niels Sørensens hustru i Katbøl
1743 den 27 januar introduceret Niels Jørgensens hustru i Åstrup
1743 den 17 marts introduceret Hans Jørgensens i Tvile
1743 den 24 marts introduceret Stephans hustru i Åstrup
1743 den 25 introduceret Peder Munchs i Terpling
1743 den 12 maj introduceret Eske Andersens hustru i Gjettrup
1743 den 24 juni introduceret Søren Møllers hustru i Åstrup
1743 den 14 august introduceret Ib Christensens hustru i Terpling
1744 den 5 april introduceret Grumme Jørgensens hustru
1744 den 2 juni introduceret Gregers hustru i Terpling
1744 den 23 august introduceret Peder Jørgensens hustru i Tvile
1744 den 25 oktober introduceret Hanses hustru i Gjettrup

G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Gørding\Åstrup\Åstrup sogn diverse 1692-1814.doc

Horsbøl

Side 8 af 12

Åstrup sogn - diverse 1692-1814
1744 den 27 december introduceret Hans Jørgensens hustru i Gjettrup
1745 den 28 februar introduceret Peder Munchs hustru i Terpling
1745 den 7 marts introduceret Christen Nielsens hustru i Terpling
1745 den 11 april blev Niels Sørensens hustru i Tvile og Christen Jørgensens hustru i Tvilho
begge introducerede
1745 den 27 juni introduceret Hans Jørgensens hustru i Tvile
1745 den 18 juli introduceret Niels Jørgensens hustru i Åstrup
Publice absolverede
1692 dom 5 post trin blev Anders Eskesen i Gjettrup publice absolveret for sin forseelse mod
det 6 bud mad Maren Jørgensdatter i Åstrup.
1694 dom 1 adventus blev Maren Jørgensdatter i Åstrup publice absolveret for sin forseelse
mod det 6 bud med Peder Nielsen Smed af Gjerndrup i Brørup sogn som hun tilforn havde
(forseet).
1695 dom 23 post trin blev Margrethe Thomasdartter af Åstrup publice absolveret for sin
forseelse mod det 6 bud med coporal under major Claudes compagni nomine Hans
Christopher, som de offentlig blev udlagt og var det den anden gang hus således havde forseet
sig.
1697 fest johannis baptistæ blev Maren Thomasdatter I Terpling publice absolveret for hendes
barn hun hafde opprimeret, efter biskoppens tilladelse blev hun skriftet af mig her hjemme i
Åstrup kirke.
1698 dom sexagesima blev Niels Andersen Sjællandsfarer udi Åstrup publice absolveret for
letsindigheds omgang med Marën Jørgensdatter samme steds, dog efter deres afsigelse til
herreds ting kendt fri for barne fader.
1698 fest annunciationis mariæ blev Maren Jørgensdatter i Åstrup publice absolveret for
hendes letfærdighed, og var det tredie gang.
1699 fest visitationis mariæ blev Inger Christensdatter publice absolveret udi Åstrup kirke for
hendes forseelse imod det 6 bud med Johan Bendsen Grøn, som besov hende udi Præstkjærs
præstegård, og var det den (2) gang, jeg haver hl. Lucas Debes hans tilladelse, at der her måtte
ske.
1701 den 13 april blev Anne Hagensdatter i Bolding publice absolveret for sin forseelse mod
det 6 bud med Niels Hansen, som forleden år tjente min svoger Anders Gregersen i Bolding,
som hun da offentlig udlagde til barnefader.
1705 dominica festi trinitate den 19 juli blev Maren Bertelsdatter ægteviv til en rytter som
endnu lever publice absolveret her i Åstrup kirke for sin forseelse imod det 6 bud med en
ægtemand her i sognet navnlig Peder Green, som hun da offentlig udlagde til barnefader,
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endskønt hun tilforn altid var bleven ved Peder Lauridsen coporal under landmilitsen efter
hendes bekandelse over dåben hos præsten til Rødding og Skrave som hans attesttation dateret
Rødding den 16 marts 1705 klarligen udviser og her hos findes indtil jeg bedede begge mine
medhjælpere til overværelse, da hun fortrød og angrede sin forrige løgn og urigtige rejser og
udlagde Peder Green.
1705 dominica 13 a trinitate den 6 september blev Peder Pedersen i Grene publice absolveret
for sin forseelse mod det 6 bud med Maren Bertelsdatter begge ægteviede, han til Bodil
Jørgensdatter og hun til en rytter ved navn Casper Dreis.
1706 dominica oculi den 7 marts blev Maren Povlsdatter publice absolveret for sin forseelse
mod det 6 bud med Anders Enevoldsen af Suderkrog som hun året tilforn tjente med i
Bolding hos herredsskriveren mons Anders Gregersen og hun da offentlig udlagde.
1706 festo viridium den 1 april blev Anders Enevoldsen her i Åstrup kirke publice absolveret
for sin forseelse mod det 6 bud med Maren Poulsdatter, som begge året tilforn tjente i Bolding
hos herredsskriveren mons Anders Gregersen.
1707 midfaste søndag den 3 april blev Maren Pedersdatter degnens tjenestepige publice
absolveret for sin forseelse mod det 6 bud med Peder Gregersen i Åstrup dragon og degnens
søn som hun da offentlig udlagde til barnefader.
1707 dom 14 a trinitate den 25 september blev Anne Hansdatter Binich publice absolveret for
sin forseelse mod det 6 bud med Laurids Olufsen sin medtjener i Bolding, hvilken hun og
offentlig udlagde til sin barnefader.
1707 dom 15 a trinitate den 2 oktober blev Laurids Olufsen publice absolveret for sin
forseelse mod det 6 bud med Anne Hansdatter Benich sin medtjenerinde i Bolding samme år.
1711 festo bacchanaliorum den 15 februar blev Anne Andersdatter af Skovbølling publice
absolveret for sin forseelse mod det 6 bud med Jens Pedersen rytter indkvarteret i Grene, som
hun offentlig udlagde til sin barnefader.
1711 dom 5 a trinitate den 5 juli blev Anne Enevoldsdatter Frands Crones hustru af Tvile
publice absolveret for sin forseelse mod det 6 bud med Jens Pedersen også rytter indkvarteret
udi Grene hvilken hun offentlig og sandfærdig udlagde til sin barnefader. Fødte to drengebørn
begge døde før de kunne døbes.
1714 dom judica den 18 maj blev Else Christensdatter i Åstrup publice absolveret for sin
forseelse mod det 6 bud med Niels Jørgensen udi Tvile, hvilken hun offentlig angav og
udlagde til barnefader.
1714 dom 6 a trinitate blev Niels Jørgensen udi Tvile publice absolveret for sin forseelse mod
det 6 bud med Else Christensdatter af Åstrup, dog efter benægtelsesed til herreds ting kendt
fri for barnefader.
1717 dom 1 a trinitate den 30 maj publice absolveret degnen Bernt Jørgensen og hustru
Margrethe Andersdatter for deres uvidendes og uforvarendes forseelse mod det 5 bud at udi
søvne opprimeret deres eget spædbarn 12 uger gammel.
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1718 dom 3 adventus den 14 december blev Hans Lauridsen i Skovbølling og hustru Karen
Pedersdatter publice absolveret for sin forseelse mod det 5 bud efter biskoppens befaling
dateret Ribe den 26 november 1718.
1719 dom septuagesima den 5 februar blev Voldborg Lasdatter i Terpling publice absolveret
for sin forseelse mod det 6 bud med Niels Hansen i Åstrup en ægtemand, hvilken hun og at
være barnefader navngav offentlig.
1719 dominica sexagesima den 12 februar blev Niels Hansen i Åstrup en ægtemand publice
absolveret for sin forseelse mod det 6 bud med Voldborg Lasdatter i Terpling.
1720 den 3 marts publice absolveret Johanne Sørensdatter i Terpling for hendes forseelse mod
det sjette bud med Niels Jørgensen i Tvile Skrædder, hvilken hun offentlig udlagde.
1720 den 3 april publice absolveret Niels Jørgensen i Tvile for sin forseelse imod det sjette
bud med Johanne Sørensdatter.
1722 den 21 september oplod sig hos mig Anne Pedersdatter og Jens Christensen tjenende
tilhobe i Skovbølling hos Mathias Jørgensen ? som trofaste ? Michel jørgensen og Hans
Olufsen af Åstrup som begge ? ? ? passerede der de begeærte afløsning. Søndag derefter for
deres mod ? ? mod det sjette bud.
1722 dom 17 a trinitate den 21 september publice absolverede Anne Pedersdatter tjenende
Mathias Jørgensen i Skovbølling for hendes forseelse imod det sjette bud med et fremmet som
?ke tjenende hos hende i Skovbølling navnlig Jens Christensen hvilken hun offentlig udlagde
til barnefader.
1724 dom reminiscere den 12 marts blev Niels Jørgensens hustru i Terpling til åbenbar
skriftemål admitteret for denne hendes synd og grove uagtsomhed at hun sit spæde barn i
søvne havde opprimeret efter biskoppens befaling dateret Ribe den 9 Marts. L. Thura.
1725 dom 3 a trinitate den 7 juni absolverede jeg publice Bendix Mortensen i Tvile for hans
begangen forseelse ? ? mod den allerhøjeste guds og den kongelige majestæts allernådigste
lov antholdet sig fra actens ? ? ? for hans ?
1727 25 januar absolverede jeg publice Anne Andersdatter af Terpling for hendes forseelse
imod det sjette bud med Morten Lauridsen af Vrenderup.
1727 den 2 februar absolverede jeg publice Morten Lauridsen af Vrenderup for hans forseelse
mod det sjette bud med Anne Andersdatter af Terpling.
1729 dom 2 a trinitate den 26 juni absolverede jeg publice Mette Nielsdatter af Gjestlunde i
Tvile for hendes forseelse mod det sjette bud med Peder Nielsen i Tvile som hun offentlig
udlagde til barnefader.
1729 dom 9 a trinitate den 14 august absolverede jeg publice Peder Nielsen i Tvile for hans
forseelse mod det sjette bud med Mette Nielsdatter ibidem.
1739 dom 17 a trinitati den 4 september absolverede jeg publice Niels Jørgensen i Terpling
med sin hustru Kirsten Andersdatter for deres synd og forseelse mod det femte bud efter
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biskoppens ordre dateret Riber bispegård den 20 august.
1734 dom cantate den 23 maj absolverede jeg publice Anne Pedersdatter Ogerspil en
ægtekvinde for hendes forseelse med an anden ægtemand Oluf Hansen begge i Åstrup mod
det sjette og tiende bud, efter at mand tilforn havde åbenbaret sligt ved missive til deres
velædle højærværdighed bispen S. Mathias Anchersen udi Ribe og til begge deres herskaber
både på Endrupholm og Kjærgård. Til Endrupholm den 13 maj 1734.
1734 dom rogate den 30 maj absolverede jeg Oluf Hansen i Åstrup for hans forseelse mod det
sjette bud med anden mands hustru, efter at mand tilforn havde åbenbaret sligt ved missive til
deres velædle højærværdighed bispen S. Mathias Anchersen udi Ribe og til begge deres
herskaber både på Endrupholm og Kjærgård. Til Kjærgård den 13 maj 1734.
1744 den 19 juli absolverede jeg Anne Pedersdatter, Christen Nielsens hustru i Åstrup for
hendes forseelse mod det femte bud.
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