
37 (c) Henning Karlby

12  Ole Lauritsen
Ole blev født den 8. marts 1891 i  Vinding 
sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing amt. Han 
blev døbt den 11. marts i kirken.

Hans forædre var Husmand og Snedker Peder 
Christian Lauritsen og hustru Inge Kathrine 
Olesen. 27 Aar gammel.

Faddere
Båret af Husmand Anders Boutrup Pe-
dersens Hustru Karen Marie Olesen af 
Hulmose.
Husmand Anders Boutrup Pedersen, 
ibd.
Gårdmand Ole Kristensen af Trug i Nr. 
Felding
Pigen Kirstine Olesen, ibd.

Konfi rma  on
Ole blev konfi rmeret i Vinding kirke den 16. 
april 1905. Forældrene står som Gaardmand 
Peder Christian Lauritsen og Hustru Inger Ka-
thrine Olesen af Svenstrup. Han blev konfi r-
meret af Sognepræst J. P. Jensen.

Bryllup
Han blev gift med Annie Andrea Marie Niel-
sen den 6. juni 1921 i Furreby kirke, Børglum 
herred, Hjørring amt.

Børn
Første barn får navnet  Gunnar Lauritsen 
blev født 21. maj 1922 i  Vester Svenstrup, 
Vinding sogn, Ulfborg herred, Ringkøbing 
amt.

Forældrene var Gaardmand i Vester Svend-
strup Ole Lauritsen og hustru Annie Andrea 
Marie født Nielsen. Ole er 31 år og Annie er 
30 år. Han blev døbt 11. juni af Sognepræst 
F. Fangel.

Faddere
Barnet Moder

Inger Kathrine Lauritsen, Enke efter 
Gaardmand Peder Chr. Lauritsen af Ho-
stebro
Gaardmand Johannes Bredtoft og
Hustru Karen Marie født Lauritsen af 
Nr. Omme.

Den 16. juli 1925 får de endnu en søn, han 
får navnet  Aksel Lauritsen. Han bliver døbt 
2. august 1925 i Vinding kirke af Sognepræst 
F. Fangel.

Forældreoplysningerne er de samme som for 
Gunnar.

Faddere
Barnets forældre
Gårdmand Peder Lilbæk og
Hustru Kirstine født Olsen af Vinding 
sogn.

Den 29. marts 1927 nedkommer Annie med 
en datter, hun bliver døbt den 18. april 1927 
og får navnet  Inger Dorthea Lauritsen. Hun 
bliver døbt af sognepræst til Vinding kirke K. 
Larsen i kirken.

Forældrene var de samme som ovenfor.
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Faddere
Barnets forældre
Pige Laura Nielsen
Gaardmand Kristian Barslund begge af 
Maabjerg.

Det næste barn bliver endnu en søn, han bliver 
født den 19. februar 1929 i Vester Svenstrup, 
han bliver døbt den 29. marts og får navnet 
 Laurits Kaustrup Lauritsen. Han bliver 
døbt af Sognepræst K. Larsen i kirken.

Forældrer oplysningerne er de samme som 
ovenfor.

Faddere
Forældrene
Inger Kathrine Lauritsen, Vildbjerg sogn
Niels Martinus Olesen
Olivi Margrethe Olesen, Trug, Nr. Fel-
ding sogn.

Den 24. september 1935 kommer det sidste 
barn, det bliver en søn. Han bliver døbt den13. 
oktober og får navnet  Peder Christian Lau-
ritsen. Han bliver døbt af Sognepræst K. La-
resen i Vinding kirke.

Forældrene er de samme som nævt tidligere.

Faddere
Forældrene
Sadelmagermester Mads Møller og 
Hustru Ingeborg Lauritsen
Rentier Inger Kathrine Lauritsen af 
Vildbjerg.

I folketællingen i 1930 har de en tjenestekarl 
ved navn Jens Nørgaard Poulsen, han var født 
den 18. marts 1910 i Vind.

På dette tidspunkt har de 4 levende børn og 1 
som er død. Der opgives en værdi på 2.900 kr.

1. Avisar  kel
I 1971 kunne man læse følgende i den lokale 
avis.

Forhenværende gårdejer Ole Lauritsen og hu-
stru Annie Lauritsen, Tværvej 3, Sørvad, kan 
søndag den 6. juni fejre guldbryllup.

Ole Lauritsen, der fornylig fyldte 80 år, er født 
i Øster Spåbæk i Vinding. Som ung kom han 
i lære som tømrer og arbejdede ved dette fag, 
indtil han i 1919 overtog gården Nr. Sven-
strup. Gården blev drevet frem, og også hans 
håndværksmæssige uddannelse kom i anven-

Gården her er Nr. Svenstrup.
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delse, idet gårdens bygninger blev istandsat 
over det hele. Ole Lauritsen har igennem åre-
ne haft fl ere tillidsposter, bl. a. var han kas-
serer i menighedsrådet i 16 år. og var med 
ved stiftelsen af Vennevold Transformatorfor-
ening, hvis kasserer han var i 23 år. Ligeledes 
har han en årrække deltaget aktivt i arbejdet 
inden for soldatervennerne.

Annie Lauritsen, der er 79 år, stammer fra 
Løkken. Som und virkede hun som sygeple-
jerske, bl. a. på Holstebro Sygehus. Annie 
Lauritsen har trofast støttet sin mand i arbej-
det på gården, og hun var også altid perat til at 
række en hjælpende hånd, når der var sygdom 
i nabolaget. i 1959 solgte ægteparet gården og 
fl yttede ind i et hus i Sørvad. Der er en datter 
og fi re sønner i ægteskabet. - På grund af svig-
tende helbred fejres dagen kun sammen med 
den nærmeste familie.

2. Avisar  kel
I 1976 er Ole igen i avisen, denne gang er det 
hans 85 års fødselsdag der er årsagen. Teksen 
lyder således:

Mandag den 8. marts fylder forhenværen-
de gårdejer Ole Lauritsen, Plejeboligerne, 
Parkvænget, Holstebro, 85 år.

Den gamle hædersmand, der er født i Øster 
Spåbæk i Vinding, blev uddannet som tømrer 
og ernærede sig i dette fag indtil han i 1919 
overtog gården ”Nr. Svenstrup”, som han drev 
indtil 1959 med fl id og dygtighed sammen 
med hustruen Annie Lauritsen.Öle Lauritsen 
havde en god produktion og et tilfredstillen-
de udkomme under de vekslende konjukturer, 
og han istandsatte ”Nr. Svenstrup”s bygning-
er fra nederst til øverst, så de fi k en meget 
fi n standard. Han var jo også en fortræff elig 
håndværker, der vidste, hvordan tingene skul-
le gøres, men det er beundringsværdigt at han 
kunne overkomme det.

Han havde endda overskud og lyst og ener-
gi til at deltage i udadvendte aktiviteter, og 
passe de i årenes løb adskillige tillidshverv 

med omhu og interesse. Han var således i 16 
år kasserer i menighedsrådet, et arbejde, han 
med sin kristelige indstilling satte stor pris på, 
og han lagde også mange kræfter i den lokale 
soldatervennekreds’ virke for de unge værne-
pligtige.

Ole Lauritsen har altid været godt tilfreds med 
med tilværelsen. Han har helt underkastet sig 
sin skæbne med dens byrder og oplivende 
momenter og han er også glad for at være på 
Parkvænget, hvortil han og hustruen fl yttede i 
1973. Fra 1959, da de forlod de erhvervsakti-
ves rækker, og indtil da boede de på Tværvej i 
Sørvad, og her fejrede de guldbryllup i 1971.

Ole og Annie Lauritsen har en datter og fi re 
sønner, de kan se tilbage på en god opvækst i 
et dejligt hjem og miljø, der gav dem de bedst 
tænkelige udviklingsmuligheder.

Død
Ole blev 89 år gammel, han døde den 25. maj 
1980 og blev begravet på Vinding kirkegaard, 
sammen med Annie.


