Grene sogn – diverse 1811 til 1813
1813 Konfirmerede 25 apr.
Gregers Nielsen Billund. Døbt 1797 dom oculi. Faderen Niels Gregersen landmand i Billund.
Peder Hansen Krog. Døbt 17 maj 1795. Faderen Hans Nielsen Krog avlsbruger, bødker og
tømmermand.
Maren Jensdatter Billund. Døbt 23 mar. 1797. Jens Galisen bonde i Billund.
Johanne Nielsdatter Plougslund. Døbt 1797 dom 2 p trin. Niels Christophersen bonde i
Plougslund.
Fortegnelse over døde, føde og ægteviede i Grene sogn fra den 29 apr 1811 til den 1 apr 1812,
således som samme af underskrevne i præstevacancen af mangel på ministerial bog privat er
antegnet.
Foranstående fortegnelse at være rigtig bevidnet her med min underskrift og hostrygte signet.
Ao 1812. Iver Jul, Anchelboe skole den 2 april.
Ærbødigst anmoder jeg de herrer præster som i vacancen har forestået embedet i Grene at de
herpå behageligen vilde erklære dem hvorvidt forestående antegnelser af degnen ere rigtige
og især at det dem behageligen måtte rette hvor hjemmedåbsdagen alene er indført og
kirkeindlæsningen forsømt, hvilket jeg ærbødigst anmoder S.T. hr provst Esmann om at måtte
behageligen foranstalte det snarest muligt. Grindsted Præstegård den 10 mai 1812. Jens
Høhne.
Mine højtærede herr medbrødre vilde efter hl. Høhnes forlangende behageligen erindre
erindre dem de dage, de have forrettet ministerielle forretninger i Grene i sidste vacance og
attestere hvilke indlæsnings dagen før de døbte børn, samt i øvrigt om forestående fortegnelse
er rigtig, hvorefter dette sendes fra Vorbasse til Grindsted Præstegård. Ølgod Præstegård den
11 maj 1812. Esmann.
Til S.T. hl. Pastor Hjort.
At jeg har hjemmedøbt i Grene d. 3 jun 1 barn er rigtig. Kom og afsendt den 12. Hiort.
Foss. Herfra den 14 maj. Foss.
Fabricius.
Frost og Høhne.
At jeg den 21 jul har holdt ligtale over en mand fra Lille Løvlund i Grene sogn og for resten ei
har havt flere ministerielle forretninger i vacancen, bevidnes herved. J. Foss.
At jeg den 21 sep som ovenmeldt har hjemmedøbt et barn i Grene forholder sig rigtig, da der i
Grene ingen ministerialbog fandtes hvori sligt kunne indføres har jeg pålagt degnen at holde
nøjagtig fortegnelse over de i vacancen faldende forretninger hvilket efter hans forklaring
også forhen havde været ham betroet. Videre fortegnelse er ej ført af mig. Ægteviet har jeg
ingen. Ansager Præstegård den 18 maj 1812. W. Fabricius.
Ved at sammenligne degnen Juhls ovenstående anmeldelse med de optegnelser, som var
skete, deels før, deels i min embedstid, i Vorbasse og Grene sognes kirkebog ere følgende
navn at tilføje eller berigtige: Peder Christensens og hustru Johanne Nielsdatters søn Christen
ere indlæst i kirken af hr. pastor Vandall på 4de søndag efter trinit. Den 7 juli 1811.
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Samme dag er Søren Pedersens og hustrus søn Niels Peder indlæst i kirken.
Når dagen for Christopher Skrædders datter og Christen Mortensens søn ere blevne døbte i
kirken, er mig ubekendt, da jeg ei har forrettet denne handling og hermed ei heller er bleven
mig tilkiendegiven til indførsel udi kirkebogen.
Christen Christensens og hustrus datter Bodil er af mig indlæst i kirken den 12 feb d.a.
Niels Pedersen i Billund og Sidsel Marie Nielsdatter ere af mig ægteviede den 25 mar d.a.
Ifølge kirkebogen er Peder Hansens enke Kirsten Jepsdatter af Krog jordet af hr. Vandel ikke
den 19 men den 23 maj 1811.
Af mig selv ere følgende jordede på hosfølgende dage:
Christen Pedersen i Elkjær, døde den 27 august og blev jordet den 1 sep 1811.
Peder Christensens datter Karen i Silkeborg jordedes på anførte dag rigtig den 27 sep f.a.
De øvrige, nemlig Niels Pedersens hustru, Christopher skrædders datter, Jens Iversens hustru
og Niels Olesens blev af mig jordet på de af degnen rigtig anførte dage, 15 dec f.a., 12 feb, 19
jan og 22 mar d.a. Vorbasse Præstegård den 21 maj 1812. Frost.
Således udi den henseende indhentet al muelig berigtigelse. Grindsted Præstegård den 31 maj
1812. Høhne.
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