
2 møde

Indkomne skatteklager fra 1ste fra Anton
Lange Thomsen hans klage blev behandlet

og hans skat blev nedsat således at han skal svare

i skat 3 Kr 66 Øre.

Klage fra Ane Marie Balle angående hendes
fik

skatteansættelse hun fandt ingen nedsættelse

klagen kunde ikke tages til følge.

Klage fra Banevogter P. Jensen også om

skatteansættelse hans skat kunde heller ikke ned-

sættes altså  dertil fandt sognerådet ingen anledning

Angående sagen Dortea Dankels bliver denne

sag vist fremsat af sognerådet.

Til at revideret regnskabet for året 1888

valgtes Jens Balle og Rasmus Tomsen

Reparasjoner ved skolen af kostald

med tillæg af matiralier 1 Kr 30 Øre

Det blev bevilget at give Maren Sørensdatter
bageløn

2 Kr i bageløn og et læs kvasbrænde

Det overdrages Søren Peter Jensen at skaffe brænde

kørt til Maren Sørensen

Elev Sogneråd den 8 Februar 1889

Niels Andersen

Iver Thygesen M. Nielsen

Rasmus NielsenSøren Peter Jensen
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Dags dato holdt sognerådet møde regnskabet blev fremlagt

for året 1888 det viste et overskud af 382 Kr 84 Øre
det blev efterset samt godkendt og underskrevet af sognerådet
Til at være valgmand ved Amtsrådsvalget
den 23 Marts blev valgt Niels Andersen

Den fra skolekomitionen tilsendte samt til sognerådet
tilsendte skoleforsømmelsesliste blev fremlagt i mødet
og tilbagesendes uden bemærkning.

Det blev overdraget at forskaffe det tilstrækkelige antal for-
sømmelseslister til skolen som måtte finde nødvendigt

for dette år.

Restanceliste over kommuneskatter for Januar kvartal
lå til eftersyn og søges derfor aproberet til indrivelse

ved udpantning.

Elev sogneråd den 15 Marts 1889
Niels Andersen

Søren P. Jensen Rasmus Nielsen

Dags dato holdt sognerådet møde følgende sager blev forhandlet
Fra skolekomisjonen forelå en skrivelse angående istand-arbejde

sættelse af klattremaskinen ved skolen dette blev lovet
akkorderet til Tømrer Bjerregård for beløbet 7 Kr sognerådet
skaffer selv matrialerne på pladen, arbejdet skal være
udført inden 1ste Maj dette år

Peder Jensen Mogensen Elsted mark gav tilbud på at
modtage fattiglem Karen Kristensen på følgende vilkår

fra 1 Maj 1889 til November 1889 for betaling 20 Kr pr Måned
fra November til Maj 1890 21 Kr pr Måned for denne betaling
altså et år påtager han sig at give hende alt nødvendig forplej-skal

ning kost lys nærende opvartning derimod at sognerådet give
hende klæer og alt sygehjælp hvis det trænges pengene
kan fås månedsvis hos sognerådsmedlem Søren Peter Jensen
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Til at fungere formand i skolekommissjonen i vakar-
setiden har sognerådet udnævnt Rasmus Tomasen

Det blev bestemt at afholde licitasjon over rabataftagning
på Mosevejen Møllevejen gadejord og grusgrave Tirsdag
den 23 April efmd kl 4 rabatten skal være aftaget til
den 15 Maj og bortkørt til inden midten af Juni.

Elev sogneråd den 15 April 1889
M. Nielsen Rasmus Nielsen Niels Andersen

Søren P. Jensen Iver Thygesen

Kondisjonerne for planeringsarbejdet og
rabataftagning på Mosevejen og Elsted Terp
vejen arbejdet udføres efter en
af vejudvalget påbudt anvisning
således at vejen når rabatten er aftaget
og jorden lagt i smådynger på vejkanten
har en runding af 6 Tommer efter måle
passeren arbejdet skal være udført til

den 15 Maj dette år det ubydes således
at der gøres bud pr løbende favn så
kan enhver tage kan gøre underbud den
der får det laveste bud får så det anvist opråbte
stykke arbejdet antages af vejudvalget
Morten Nielsen og Ivar Thygesen
ligesom også pengene for antaget
arbejde udbetales af dem
Skulle arbejdet imidlertid ikke være

udførte til den fastsatte tid da er sognerådet
berettiget til at lade det udføre på vedkommende

licitasjonstagers regning sognerådet forbeholder sig ret til at for
kaste og aprobere budene
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Den 23 April holdt sognerådet licitasjon

over gravninger i gaden og grusgraven
Kresten Nielsen

Det stykke i den nordre side af byen og Brandvejen 70 Øre

Styket omkring kirkegården tilsloges Søren Frelsen 1 kr
Haven ved fattighuset tilsloges do 30 Øre

Grusgraven i Jens Balles mark tilsloges
Kresten Nielsen for 1 kr

Dags dato holdt sognerådet møde følgende
sager blev forhandlet. En tillægsligning

for halvåret 1889 blev lagt og følgende
blev sat i skat Niels Snogs pige Niels Andersen
og Jens Andersens hver 50 Øre Jens Møllers karl 50

Elev sogneråd den 21 Juni 1889
Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen
Rasmus Nielsen

Skrivelse fra Framlev med flere herreders provsti den
11 Juli 1889. Da der ved behandlingen af vedlagte forsømmelsesskema
for Elev skole i Jul Juni måned dette år hverken fra
den ærede skoleskommisjon eller fra det ærede sogneråds
side er taget tilbørligt hensyn hensyn til ministeriets
cirkulære af 7de Januar d.å. hvilket bedes gennemlæst
og da lovens bestemmelser om mulktering ikke
ses at være overholdt, sendes den hermed tilbage
til ny behandling hvorefter skoledireksjonen
venter sig den tilstillet igen snarest muligt

Modtaget den 15 Juli med bemærkning fra skolekommisjonen at
den finder ingen særlig grund til at minde sognerådet om mulktering for

de fem forsømmelser.
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Dags dato holdt sognerådet møde og følgende

sager blev forhandlet en liste over udviste

skoleforsømmelser var tilstillet sognerådet dette
fandt ingen anledning til at mulktere.
Til at føre tilsyn med maskiner i sognet
har sognerådet som tilsynsmand udnævnt
Tømrer Bjerregård som supleant Gårdejer
Jens Møller.
Militær og hundeloven blev lagt hen til
næste møde ligeledes børnehjemssagen
Til at fungere som udsending for sognerådet

at møde på sesjonen blev sognerådsmedlem
Søren Peter Jensen valgt.

Elev sogneråd den 17 September 1889
Niels Andersen

Rasmus Nielsen
Søren Peter Jensen

Dags dato holdt sognerådet møde følgende sager

blev forhandlet. Forsømmelseslisten for September
måned var fremlagt sognerådet vil ikke diktere
mulkter denne gang.

Snekastningsregulativet var fremlagt
hvorfor der bliver at affatte en liste

Angående skolens reparasjonsarbejde da over-
drager til Niels Andersen at sørge for at de
nødvendige reparasjonsarbejder bliver udført

Det overdroges Søren Peter Jensen at sørge
for anskaffelsen af andet beklædningsgenstand
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til fattiglemmerne Andrea og Karen Kristensen

samt Maren Sørensen og endvidere at give sidst
nævnte et par kr.

Elev sogneråd den 4 Oktober 1889

Rasmus Nielsen Niels Andersen
M. Nielsen Iver Thygesen Søren Peter Jensen

Dags dato holdt sognerådet møde det blev

bestemt at afholde licitasjon Mandagen den 11 November
eftermd Kl 1 over halm hø og brænde til skolen og
korn og brænde til de fattige samt af vejarbejde
stenkørsel stenslagning og grøftearbejdeLicitasjonen bekendtgøres i folkebladet og amtstidende.

Elev sogneråd den 16 Oktober 1889
Niels Andersen

Rasmus Nielsen
Iver Thygesen M. Nielsen

hvadAt bemeldte N N født den 4/11 84
i Elev og forsørgelsesberettiget i Elev sogn
fortiden ikke har modtaget nogen
urefunderet fattighjælp herfra
i de sidste 5 år bevidnes

Den 23 April 1889
N. N.

fmd

for sognerådet
i 
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Konditioner
over levering af 128 ℔ hø og 192 ℔ halm til skolen

af det kvantum som enhver påtager sig at levere

hvoraf 1/3 (af halmen) kan være rughalm det vil
sige små ikke strid rughalm resten byg eller
havrehalm eller bege dele det leveres i frisk sund
og god tilstand det opråbes således, at den der gør
lavest bud kan tage det hele kvantum ellers er
10 ℔ det mindste kvantum nogen kan tage det
leveres opbundet i 16 ℔ bundter ved skolen i månederne
Januar Februar og Marts.
Dernæst 15000 tørv til skolen og 6000 til fattigvæsenet
Formen hvori tørvene laves skal være 9 tommer lang 6 tommer

bred 3 tommer tyk det skal være god og fast bonitet og lever inden
midten af Juli måned Tørvene antages af sognerådet
og finder dette at tørvene ikke er gode da er det berettiget
til at købe andre tørv på vedkommende leverandørs regne regning
leverandøren skal selv bringe tørvene i hus i skolebygningen
ligeledes skal leveres 1 favne bøgetræ inden 1. oktober og 12 td.

havsand i løbet af året når læreren ønsker det.

Til fattigvæsenet skal leveres 300 ℔ rug og 250 ℔ byg frisk og god kvalitet

det leveres kvartalsvis efter sognerådets tilsigelse.

Til Lisbjerg vejen skal leveres 3 favne sten på mosevejen 3 favne

på Elsted vejen 1 favn stenen skal være leveret på vejene til 1 februar

og slagen til 1ste April de opsættes efter skabelon i 1/4 favne der må
ikke leveres jernsten og ingen større end en ½ allen i diameter når stenen
er slagen må de ikke være over 1½ tomme i diameter, det bemærkes

at dem der påtager sig at slå stenene kan fordre dem leveret på vejene
til hvilken tid de ønsker det når jorden da er bar og ikke ufrem-
kommelig for sne og is hvilket vedkommende leverandør må rette sig efter
Stenene antages af vejudvalget som og anviser hvordan steder på
vejene hvor de skal leveres. Angående grøfteoprensning og rabatarbejde
på mosevejen og Elsted Terp vejen da udføres dette arbejde

efter vejudvalgets anvisning det er Morten Nielsen og Iver Tygesen

Når varerne er leveret og arbejdet udført og antaget af sognerådet

kan pengene erholdes udbetalt af kommunekassen dog ikke førend

1ste Februar med undtagelse af stenslagning og grøft og rabatarbejde forbeholder sig ret til

Elev sogneråd den 11te November 1889
På dettes vegne

Niels Andersen

Sognerådet

at akordere eller forkaste
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Lisitationsforretning af 11 November 1889

Samtlige bud blev straks approberet

Navne sogn prexxxfortegnelse af vareKr Øre
Anton Nielsen Lisbjerg 128 ℔ hø a 52 Øre pr ℔ 66 56

Niels Andersen Elev 50 " halm 35 Øre pr ℔ 17 50
Peder Pedersen Lisbjerg 142 ℔ halm 36 Øre pr ℔51

12
Jens H Balle 15000 Tørv a 4,70 pr tusind 70 50
Morten Nielsen 1 favn Træ 22 k 22

Niels Andersen 12 Td sand 8 00
Jens Balle 6000 Tørv fattigvæsnet a 4,70 pr tusind 28 20
Jens Jørgensen 300 ℔ rug fattig 5,50 16 50

Ivar Tygesen 250 ℔ byg a 5,75 14 38
Vejvæsen

Jens Balle 3 favne sten på Lisbjerg vejen 9 kr favn27
Anders Sørensen 2 favne på mosevejen 8,90 17 80
Ivar Tygesen ½ favn do 5,85 5

85

Rasmus Hansen ½ favn på Elsted vejen 5,75 5 75
Rasmus Nielsen 1 favn på Elsted vejen 8,90 8 90
Niels Andersen for sammenkørsel af sten 2,70 2 70

Konrad Pedersen Lisbjerg 3 favne Lisbjerg vejen a 10 k pr. f. 30 00
D D Elsted vejen 1 favne 10 10 00

19,50Mosevejen

Jens Larsen Lystrup 3 favne a 9,75 pr favn
29 25

D D og D ½ favn Mosevejen 4,80
for de samxxx 15,75 18 kr 19 67

Povl Bugges Lisbjerg grøftegravning på mosevejen 11 
Niels Kristpan Hansen oprensning og rabat på møllevej 12 øre fv 12
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De til sognerådet fremsendte forsømmelses-

lister fandt afgørelse på den måde at sognerådet

besluttede at diktere mulkter

Angående en forsørgelsessag om sognerådet
fandttilstrækkelig bevis for at Hans Peter Kristensen
var forsørgelsesberettiget her Elev i sogn dette

sognerådet at kendekunde ikke anerkende for tiden efter

de fremførte oplysninger

Elev sogneråd den 11te November 1889

Niels Andersen

Rasmus Nielsen
Iver Thygesen

Søren Peter Jensen

M. Nielsen

Amtet har under dags dato tilskrevet

Mårslet sogneråd således (Den 28 Maj).
Foranlediget af en skrivelse af 28 Februar

dette år med bilag hvori Elev sogneråd begærer
det pålagt sognerådet for Mårslet kommune
som tjenestekarl Søren Jensens forsørgelseskommune
at udrede det denne pålagte Alimentationsbidrag
til at af pigen Marie Kathrine Dorthea Dankart
fødte uægte barn, skal jeg efter modtagelsen
af sognerådets behagelige skrivelse af 21 ds ikke
undlade Tjenstlig at meddele, at da ommeldte
Søren Jensen er født i Mårslet Sogn og der
ikke har kunnet fremskaffes oplysninger om at
han ved 5 årrigt ophold efter sit 18 år har erhvervet
forsørgelsesret i nogen anden kommune, vil sognerådet i over-

ensstemmelse med lov 20 April for år § 4 have at refundere det
nævnte bidrag. Hvilket tjenstlig meddeles til behagelig efterretning

1 bilag følger Rexxxx til Elev sogneråd 1889  71.
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Debr

Under 9 dennes har Mårslet sogneråd
tilskrevet os således

Da man er bleven underrettet om at den
i hosfølgende resulution nævnte barnefader
tjenestekarl Søren Jensen af Moesgård
indtil 1ste November dette år have ophold

kommune

på Studegård i Frørup sogn på Fyn
og da han endnu antages at have ophold
der så skal man herved ikke undlade efter
lovgivningens bestemmelser desangående at
henvise det ærede sogneråd at henholde sig
til barnefaderens opholdskommune om at
erholde bidraget som så igen ville kunne
erholde bidraget det nævnte bidrag fra hans
forsørgelseskommune hvis barnefaderen

ikke selv kan betale det.
P. S. V.

Anders Jensen

(Tilbagesendt fra amtet) sålydendeTilstilles med bilag tjenstlig Mårslet sogneråd til
behagelig erklæring Aarhus Stiftamt 13 Debr 1889 Regenburg

Tilbagesendes med bilag tjenstlig Elev kommune sogneråd med
bemærkning, at sognerådet når barnefaderens Opholdssted kendes
i henhold til lov 20 April 1888 § 4 vil vil have at henvende sig
til hans opholdskommune om bidraget, efter at den i nævnte
Lovparagraf omtalte attest for at barnemoderen ikke er
i stand til at forsøge sit barn, er tilvejebragtÅrhus Stiftamt den 28 Januar 1890 Regenburg

Tilstillet Trørup sogneråd med anmodning om hertil at
indbetale det halvårlige Alimentationsbidrag 18 Kr for Tjenestekarl

Søren Jensen af Mårslet som af Mårlset sogneråd påpeget skal have
ophold på Studegård i Frørup kommune. Samtlige bilage
en Resulutionsdom en Amtsresulution og 2 bilage følger.
Det ærede sogneråd vil heraf finde det tilstrækkelige materiale
om sagen. Elev sogneråd den 4 Januar 1890. Niels Andersen
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Angaende

Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager blev forhandlet

Overslag over kommunens indtægter

og udgifter i året 1890 blev lavet

Dernæst blev ligningen lagt som

udviser omstående udviser.

Til afløsning af pligtarbejde for huse

og boliger på landet for årene

1890 til 92 blev valgt Søren Peter

Jensen og Jens Balle.

Angående hundeloven da besluttes
at lade sognefogden udføre alt det fornødne
med tilsynet der anskaffes da en prottokol
og de fornødne hundetegn efter forudgået lovlig
bekendtgørelse.

Det vedtoges at afholde møde Mandag
den 30 December. Ligningen vil
da blive fremlagt til underskrift.
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Overslag over Elev kommunes

indtægter og udgifter i året 1890

Kr Øre
Udgifter til fattiges forsørgelse 500

300 ℔ Rug 16 50
250 ℔ Byg 14 38
6000 Tørv 28 20

Tilskud til de fattiges kasse 50 "
Tilskud til sygekassen 50 "

Skolelærerens Lønninger emullumenter 100
"

5 ℔ Rug 55 "
31 ℔ Byg 341 "

128 ℔ hø 66 56

192 " halm 68 62
15000 tørv 70 50
1 favn træ 22 "
12 Td sand 8 "

Andre ordinære udgifter til bøger m.m. 20
Udgifter til bygningers vedligeholdelse 100
Vedligeholdelse af vejene 350

"

Vandsynsmændene 6
Afløst pligtarbejde 20
Tilskud til amtsfattigkassen 3 57

1890 33
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Det vedtoges at ligne 10 Kr og 56 Øre pr td hartkorn

for året 1890 er ialt 899 Kr 80 Øre

På formue og lejlighed 8 890" 80
Kr 1790 60 1790 60

Ialt2406 76

Elev sogneråd den 17 December 1889

Niels AndersenRasmus Nielsen

Søren Peter Jensen Iver Thygesen M. Nielsen

1890 33

Tilskud til Skolefonden 7 00

Tilskud til Amtsrepartiojonsfonden 373 00

Lokale og skrivemateriel 34 00

En vej til Elev skolelod 8 00
2312 33

Uforudsete udgifter 94 43

Ialt2406 76

Indtæt i 1890

Overskud fra 1889 350 00

Tilskud fra Trige Ølsted260 00

1½ ℔ afgift af livelsynet hartkorn 2 16

Græsning af grusgravenene 4 00
616 16
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Dags dato holdt sognerådet møde følgende
sager blev forhandlet hovedligningen blev fremlagt

og underskreven af det samlede sogneråd.

Det anmeldes for skifteretten af sognerådet
om fordring på Anders Jensens arv efter hans
fader han er bortrejst til Amerika.

Det vedtoges at give Maren Sørensen en ekstra hjælp

med 4 kr.

Til formand for det kommende år gen-
valgtes Niels Andersen.

Alle de øvrige valg angående udvalg for
de forskellige bestillinger blev ved som det var

Til vejmand for det næste år antoges Peder Dideriksen
på samme vilkår som tidligere

Elev sogneråd den 30 December 1889

M. Nielsen Iver Thygesen Niels Andersen
Rasmus Nielsen Søren Peter Jensen

1ste møde

Dags dato holdt sognerådet et møde for

at vælge et af sognerådets medlemmer til valgbestyr

elsen til folketingsvalget i Skjoldelev den 21 Januar
dette år Til at være medlem af valgbestyrelsen
ved valget i Skjoldelev den 21 valgtes Niels Andersen
Til listefører valgtes Iver ThygesenElev sogneråd den 18 Januar 1890

Niels Andersen
Søren Peter Jensen Rasmus Nielsen

Iver Thygesen M. Nielsen
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Skrivelse fra Trige Ølsted sogneråd sålydende
Det meddeles herved Trige sogneråd at

ugift Inger Marie Kristensen på Ølsted
mark den 3die Januar 1890 har født et
pigebarn hvortil hun har udlagt som barnefader
afdøde husmand Jens Andersen på Elev mark.
Moderen tjente 10 måneders dagen før sin nedkomst
hos ovennævnte mand. Trige provstegård 15 Januar 1890
Jørgensen sognepæst for Trige Ølsted pastorat
Til sognerådet for Trige Ølsted.

Tilstilles tjenstlig Elev sogneråd med
anmodning om at den befalede fødsels-
notering må blive foretagen med for-
ventning om tilståelse for at dette er
sket. Trige Ølsted sogneråd 19 Januar 1890

P. S. V. Søren Møller formand.

Skrivelse fra Framlev mfl herreders provsti 20 Januar
1890

i anledning af den af skolekommisjonen meddelte beretning

om gymnastikkens tilstand i 1889 i Elev skole undlader

jeg ikke herved på skoledirektionens vegne tjenstlig at

opfordre det ærede sogneråd til at anskaffe

de manglende apløjmger gymnastikapparater.

Tovge springbukke og ligevægtsbrædt.

Ligesom jeg samtidig opfordrer den ærede skolekommission

til senest i begyndelsen af April d.å behageligst

hertil at ville indberette, om apparaterne ere

komne tilstede. Framlev m.fl. herreders

Provsti den 20 Januar 1890 P.S.V. L Jensen

Til Elev skolekommission og sogneråd
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2det Møde

Dags dato holdt sognerådet møde følgende sager

blev forhandlet. Regnskabet for året 1889 blev

fremlagt af formanden det viste et overskud 238 k 56 øre

Regnskabet blev efterset og godkendt af de tilstedeværende
sognerådsmedlemmer.

Skrivelse fra Ørting Falling sogneråd af 30 Marts 1890

Tjenestepige Maren Jensen på Åkjær har hen henvendt

sig til sognerådet her med anmodning om, at få

det hende efter vedlagte Alimentationsdom forlig til-

kommende underholdningsbidrag fra Jens Marius Jensen

inddrevne i henhold til lov af 20de April 1888 § 4

Da alimentanten forgæves har været efterlyst af Politiet

og han ifølge vedlagte Alimentationsforlig er født i Elev sogn

ved Århus 22 Maj 1862 og her intet er oplyst om at han

har vundet forsørgelsesret andet sted så er man herved så fri
at udbede sig underholdningsbidraget indbetalt hertil for et år
til 20de Februar 1890 med 40 kr af Elev kommunes kasse.
At barnemoderen er forsørgelsesberettiget her i landet og
trængende til bidraget attesteres. Leveattest for barnet med
flere bilage følger de bedes tilbagesendt P.S.V. Niels Sørensen fmd.

Jens Marius Jensen er for tiden kusk for pakkeposten i Århus som udgår fra Fredenstorv
At Inger Marie Kristensen opholdte sig hos Jens Andersen

på Elev mark 10 måneders dagen før sit uægte barns fødsel
den 3die Januar 1890 erkender nu efter at have fåt Tillite
forhør over hende og os tilstillet gennem stiftamtet
Til at revidere kommuneregnskabet for året

1889 har sognerådet valgt gårdejerne Søren

Knudsen og Niels S. Nielsen

Det vedtoges at anskaffe de manglende gymnaaparater
med undtagelse af det ene tovge knudetovejet

Den af sognepræstens i Trige hertil anmeldte fødselsnotering
for ugifte Inger Marie Kristensens uægte barn kan
nu foretages efter det afholdte forhør det bliver derfor
anført i Elev sogns kirkebog.
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Det vedtoges at lade forespørge der hos den bortrejste

til Amerika Anders Jensen om han er villig til

at lade værgen Jens Møller i Elev udbetale det
beløb som af Elev kommunes kasse er betalt til dato
for hans uægte barn (Adr St Creux Wisconsin).

Angående skrivelse fra Ørting Fallings

sogneråd om Jens Marius Jensen angående

alimentationsbidrag besluttedes det at søge nærmere

oplysninger i denne sag.

Det vedtoges at afholde lisitation over græsningen

i gaden og grusgravene Mandagen d 21 April kl. 7.

Elev sogneråd den 8 April 1890

Rasmus Nielsen Morten Nielsen Niels Andersen
Iver Thygesen

Ministeriet for kirke og undervisningsvæsenet
har under 23de d.m. tilskrevet skoledirektionen således:

I anledning af det med direktonen behage-
lige erklæring af 21de d M hertil indkomne andragende
hvori lærer Peder Kristensen ved Elev skole på grund
af svagelighed andrager om endtledigelse med
pensjon, skulde skulde ministeriet til behagelig
efterretning og videre bekendtgørelse tjenstlig melde,
at den således ansøgte endtledigelse, der er anbefalet
af skolerådet, herved bevilges fra udgangen

af indeværende måned at regne, samt at den an-
drageren tilkommende pensjon, som han dog først

skal være berettiget til at nyde fra den dag, han
ophører at oppebære embedets indtægter, fastsættes
til de to trediedele af dets reguleringssum 1167 kr
eller således til 778 kr årlig.
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Hvilket herved tjenstlig meddeles det ærede sogneråd

med anmodning om, at det vil drage omsorg for

embedets forsvarlige betjening under den indtræ-

dende vakanse og hertil indsende forslag desangående

såfremt da Hr Kristensen ikke skulde vedblive

at forestå embedet indtil en ny lærer er kaldet.

Endvidere anmodes sognerådet tjenstligt om

at opgive mig embedets indtægter i rette tid,

for at det snarest muligt kan blive opslået

vakant. Framlev mfl. herreders provsti d 26 April 1890

P. D. V. L. Jensen

Sognerådet har truffet aftale med lærer Kristensen

og ordnet sagen således at han oppebærer embedets

indtægter indtil en anden lærer er kaldet

forsåvidt at amtsrådet giver tilladelse dertil.
I anledning af Skolelærer Kristens endtledigelse
fra skolelærerembedet i Elev tillader man sig her
at ansøge det høje stiftamt om tilladelse
til at bruge skolelærerembedets indtægter til besørg-

else af børnenes undervisning i vakansen
Skolelærerembedets årlige indtægter
til Elev skole.

5 Td Rug 31 Td Byg efter kapittelstaket
Skolepenge 40 kr Offer og Akidenser 80 kr

Embedstillæg 60 kr 15000 Tørv og 1 favnxxx
og 1 favn bøgebrænde til skolen og lærerens eget brug

Fourase 2048 ℔ Hø og 3072 ℔ Halm
10 Td Strøsand Kirkesangerløn 20 kr
og løn som kirkebyens lærer 20 kr.

I anledning af Skolelærer Kristensens
endledigelse fra skolelærerembedet i
i Elev ansøger man herved
stiftamtet om tilladelse til at bruge
skolelærerembedets indtægter til besørgelse af
undervisning i vakansen
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Dags dato holdt sognerådet møde følgende sager
blev forhandlet: Til Skrivelse fra Hasle herred

om indstilling af faste vurderingsmænd for
umyndiges midler. Morten Nielsen blev
foreslået og dette blev vedtaget at indstille
ham for Elev kommunes vedkommende.

Tillægsligning for året 1890 følgende bliver
at ansætte Iver Thygesens karl Anton 50 Øre
Maren Sørensen har henvendt sig til
sognerådet om at få sine naturalier
til Elsted hos sin søn til hvem
hun flytter ind til første November.
Det vedtoges at give Jens Balle
3 kr for at levere tørvene i Elsted.
Fattiglem Andrea forlangte et par ny
sko det blev overdraget Søren Peter at besørge dette.

Elev sogneråd den 16 Juni 1890
Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen Iver Thygesen
Rasmus Nielsen

Mødet optoges på ny Morten Nielsen
foreslog at sognerådet skulle give betoerettil lærerembedet

indstillingsret dette forslag blev forkastet
For Elev sogneråd

Niels Andersen



Dags dato holdt sognerådet møde følgende sager
blev forhandlet: Til Skrivelse fra Hasle herred
om indstilling af faste vurderingsmænd for
umyndiges midler. Morten Nielsen blev
foreslået og dette blev vedtaget at indstille
ham for Elev kommunes vedkommende.Tillægsligning for året 1890 følgende bliver
at ansætte Iver Thygesens karl Anton 50 Øre
Maren Sørensen har henvendt sig til
sognerådet om at få sine naturalier
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hun flytter ind til første November.
Det vedtoges at give Jens Balle
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Elev sogneråd den 16 Juni 1890
Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen Iver Thygesen
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Mødet optoges på ny Morten Nielsen
foreslog at sognerådet skulle give betoeret

til lærerembedet
indstillingsret dette forslag blev forkastet

For Elev sogneråd
Niels Andersen



Dags dato holdt sognerådet møde der

Ansøgningerne angående lærer og kirkesanger-
embedet i Elev var tilstillet sognerådet for
at indstille 3 af de ansøgende og følgende

3 blev indstillet Søren Peter Nielsen Sejer som No 1 Daugbjerg som N 2
og Hans Peter Hansen fra Gram som No 3.

No 1 Lærer Søren Peter Nielsen Sejer fik
3 stemmer nemlig Søren Peter Jensen Rasmus
Nielsen og Niels Andersens.

No 2 Lærer P. Pedersen Daubjer fik 4 stemmer
nemlig Morten Niels Ivar Tygesen Rasmus

Nielsen og Niels Andersen.
No 3 Lærer Hans Peter Hansen fra Gram

fik 3 stemmer nemlig Rasmus Nielsen
og Søren Peter Jensen og Niels Andersens.

Indstillingen således foretaget og bliver
derfor at tilstille skoledirektionen
for Framlev mfl herreders provsti.

Elev sogneråd den 1 Juli 1890
Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen Iver Thygesen

Rasmus Nielsen



Dags dato holdt sognerådet møde der
Ansøgningerne angående lærer og kirkesanger-
embedet i Elev var tilstillet sognerådet for
at indstille 3 af de ansøgende og følgende
3 blev indstillet Søren Peter Nielsen Sejer som No 1 Daugbjerg som N 2
og Hans Peter Hansen fra Gram som No 3.
No 1 Lærer Søren Peter Nielsen Sejer fik
3 stemmer nemlig Søren Peter Jensen Rasmus
Nielsen og Niels Andersens.
No 2 Lærer P. Pedersen Daubjer fik 4 stemmer
nemlig Morten Niels Ivar Tygesen Rasmus
Nielsen og Niels Andersen.
No 3 Lærer Hans Peter Hansen fra Gram
fik 3 stemmer nemlig Rasmus Nielsen
og Søren Peter Jensen og Niels Andersens.
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Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen Iver Thygesen
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Tirsdagen den 9 September foretoges
valg af en valgmand for Elev
kommunes vedkommende til at
deltage i Landstingsvalget i Randers
den 30 September dette år
til dette hverv valgtes Gårdejer
Rasmus Thomsen

Valghandlingen således sluttet
I valgbestyrelsen for valget

Niels Andersen

Søren Peter Jensen

For Elev sogneråd den 9 September
1890

Iver Thygesen Rasmus Nielsen

M. Nielsen
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valg af en valgmand for Elev
kommunes vedkommende til at
deltage i Landstingsvalget i Randers
den 30 September dette år
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Dag dato holdt sognerådet møde hvor følgende

sager blev forhandlet. Det vedtoges at tætte vinduer

og døre samt istandsættelse af jernriste i ydermure og
gav

istandsættelse af gulvene i lærerens værelser sovekamre.

Dagligstuen tappeseres sovkamret tappeseres.

Der anskaffes en kakkelovn til skolen og en til
til Dagligstuen tillige anskaffes et komfur

Der anskaffes tillige en nodetavle og synge tavle
tillige Coliver at anskaffe et Europaskort.
Det vedtoges at lade en murer gøre melskjel
indstand i kohuset samt at lade taget pe
reperere med spån, samtlige materialer

komfurkakkelovne kalk og spån skaffes tilveje ved lejet
vogn. Til at tiltræde sej sesjonen udnævntes

Iver Thgesen.

Til vandsynsmænd udnævntes følgende
Rasmus Thomsen Niels Andersen og Peder Pedersen
og til supleant valgtes Peder Dideriksen
Til forligsmægler valgtes Lærer Daugbjerg
til supliant Morten Nielsen
Til ligsynsmand istedet for Lærer Kristensen
valgtes Søren Peter Jensen

Elev sogneråd den 29 September 1890

M. Nielsen Niels Andersen

Rasmus Nielsen



Dag dato holdt sognerådet møde hvor følgende
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Til vandsynsmænd udnævntes følgende
Rasmus Thomsen Niels Andersen og Peder Pedersen
og til supleant valgtes Peder Dideriksen
Til forligsmægler valgtes Lærer Daugbjerg
til supliant Morten Nielsen
Til ligsynsmand istedet for Lærer Kristensen
valgtes Søren Peter Jensen

Elev sogneråd den 29 September 1890
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Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager blev forhandlet.

Til at indgive votum til
kapitelstakstens fastsættelse har sognerådet

valgt Niels Snog.

Til hegnsynsmænd og vurderingsmænd

for mark og vejfred valgtes Morten Nielsen

Rasmus Holm og Iver Thygesen og

Søren Peter Jensen supleant Morten Nielsen
beskikkes som formand.

Jordbonnikeringsmænd valgtes Rasmus
Nielsen og Lars Sørensen

Til brandsynsvidner blev valgt

Rasmus Holm og Anton Pedersen

Det blev bestemt at påføre Lisbjerg
vejen 10 favne sten og gaden 2 favne
Stenene skal køres når vedkommende

slagere vil have dem kørt ialfald skal
de være kørt til første Februar
Stenene skal være slagen til 1 første April
betalingen kan erholdes hos sognerådet når
arbejdet er udført.
Til skolevæsenet skal leveres som sædvanlig

Sognerådet tilbyder at give gennemsnitsprisen
af de sidste 5 år for de leverede tørv hvilket
andrager 4,56 pr tørv og en favn Træ
Til fattigvæsenet som sædvanlig
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Rasmus Holm og Iver Thygesen og
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beskikkes som formand.
Jordbonnikeringsmænd valgtes Rasmus
Nielsen og Lars Sørensen
Til brandsynsvidner blev valgt
Rasmus Holm og Anton Pedersen
Det blev bestemt at påføre Lisbjerg
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de være kørt til første Februar
Stenene skal være slagen til 1 første April
betalingen kan erholdes hos sognerådet når
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Fattiglem Andrea skulle anbringes
fra 1 November foreløbig haves ingen

plads.
Det blev fremsat forslag om

anskaffelse af ny skoleborde det
blev ikke vedtaget at anskaffe
disse.

Elev sogneråd den 20 Oktober 1890
Niels Andersen

Iver Thygesen Søren Peter Jensen
Morten Nielsen Rasmus Nielsen

Kondisjoner

På Lisbjerg vejen skal leveres 10 favne
sten og 2 favne i gaden. Stenene kan for-
langes kørte på vejen af vedkommende
stenslager Vejlængder

Lisbjerg vejen
Skårupgårdsvejen

Byen

Trige vejen
Elsted vejen

Elsted-Terp vejen
Mosevejen

Vejen Lystrup Terp om ved Ole Peter
ialt

1960 alen

950 "

450 "

2200 "

1200 "

700 "

4230 "

700

12390
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Lisitation af 14 Nvbr 1890

Søren Peter Jensen 128 ℔ hø a 29 Øre37 12
Jens Jørgensen 40 ℔ halm a 20 8 00

Morten Peter Jensen 50 halm a 2412 00

Do 50 halm a 2412 00

Do 52 halm a 23 1196

1 Favn bøgetræ Holm
24 00

8 Tdr. havsand til skolen Niels Andersen 8 50

Fatigvæsenet 11 36

Jens Balle 6000 Tørv a 5 kr pr 1000 30 00

Rasmus Thomsen 300 ℔ Rug a 5,50 1650

Do 250 Byg 6,0015 00

Vejvæsenet
Jens Balle 1 favn sten på mosevejen 10 00

Jens Balle 1 favn på Lisbjergvejen 9 50

Rasmus Thomsen 6 favne på Lisbjergvejen 60 00

Anders Sørensen 1 favn på do 10 50

Niels Snog 2 favne i gaden a 10 20 00

Rasmus Nielsen 2 favne i gaden 9½ k 19 00

Stenslagning
a 15

Konrad Pedersen 8 favne på Lisbjergvejen
120 00

Anton Jensen Lisbjerg 4 favne i gaden a 15 k 60 00

Do 1 favn på mosevejen 15

Niels Snog 1 favn grus på Trige vejen 8 00

282



Lisitation af 14 Nvbr 1890

Søren Peter Jensen 128 ℔ hø a 29 Øre 37 12

Jens Jørgensen 40 ℔ halm a 20 8
00

Morten Peter Jensen 50 halm a 24 12 00

Do 50 halm a 24 12 00

Do 52 halm a 23 11 96

1 Favn bøgetræ Holm
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8 Tdr. havsand til skolen Niels Andersen 8 50

Fatigvæsenet 11 36

Jens Balle 6000 Tørv a 5 kr pr 1000 30 00

Rasmus Thomsen 300 ℔ Rug a 5,50 16 50

Do 250 Byg 6,00 15 00

Vejvæsenet
Jens Balle 1 favn sten på mosevejen 10 00

Jens Balle 1 favn på Lisbjergvejen 9 50

Rasmus Thomsen 6 favne på Lisbjergvejen 60 00

Anders Sørensen 1 favn på do 10 50

Niels Snog 2 favne i gaden a 10 20 00

Rasmus Nielsen 2 favne i gaden 9½ k 19 00

Stenslagning
a 15

Konrad Pedersen 8 favne på Lisbjergvejen

120 00

Anton Jensen Lisbjerg 4 favne i gaden a 15 k 60 00

Do 1 favn på mosevejen 15

Niels Snog 1 favn grus på Trige vejen 8 00

282



Det vedtoges at bevilge det tilstrækkelige

antal læsebøger til skolens brug det

vedtoges

at lade Lærren Morten Nielsen og

Niels Andersen i forening gøre indkøb

af læsebøgerne

Elev sogneråd den 14 November 1890
Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen

Rasmus Nielsen Iver Thygesen

Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager blev forhandlet det

vedtoges at give et andragende fra

Lærer Daugbjerg angående forskellige udgifter
ved skolens udhus bevilling.

Til at være ligsynsmand i stedet for

pensjonerede bortrejste Lærer Kristensen

har sognerådet vedtaget at indstille

Lærer Daugbjerg

Et Skema fra Ministeriet blev
gjort færdig af sognerådet



Det vedtoges at bevilge det tilstrækkelige
antal læsebøger til skolens brug det
vedtoges
at lade Lærren Morten Nielsen og
Niels Andersen i forening gøre indkøb
af læsebøgerne

Elev sogneråd den 14 November 1890
Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen
Rasmus Nielsen Iver Thygesen

Dags dato holdt sognerådet møde
følgende sager blev forhandlet det
vedtoges at give et andragende fra
Lærer Daugbjerg angående forskellige udgifter
ved skolens udhus bevilling.
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gjort færdig af sognerådet



I henhold til af 4 Juli 1850 § 2

anmoder sognerådet om at ville fore-

tage valg af en voldgiftsmand for
årene 1891 - 93 til afløsning af gårde og
boelsteder påhvilende hoveri og pligtarbejde

dertil valgtes Iver Thygesen.

Skrivelse fra Trige Ølsted sogneråd

angående den private vej mellem Elev

og Pannerup sognerådet vedtog i

henhold til skrivelsen at nægte

denne vej optaget på Regulativet
anden

På grund af det er en vej der ingen
videre færdsel på og der en anden
vej Skårupgård Pannerup vejen som
cirka er 200 favne længere
Og da Kommunen idethele taget
er bebyrdet med et stort vejvæsen
Den private vej mellem Elev og
Pannerup er i reglen altid ret
farbar for gående.
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Pannerup er i reglen altid ret
farbar for gående.



Overslag over Elev kommunes indtægter

og udgifter i året 1891

Kr Øre

Udgifter til fattiges forsørgelse300 00

300 ℔ rug 16 50

250 ℔ byg 15

6000 Tørv 30

Tilskud til de fattiges kasse 50

Tilskud til sygekassen 50

Skolelærerens lønninger og emullencer100
5 Tdr. rug 50
31 Tdr byg 310

128 ℔ hø 37 12
192 ℔ halm 43 96
1 favn træ 24 00

8 Tdr sand 8 50
For 15000 Tørv 6450

Andre ordinære udgifter til bøger m.m. 75 00
Udgifter til bygningers vedligeholdelse 150 00

Grundforbedring af vejene

Vedligeholdelse af vejene
375

Vandsynsmændene 6
Afløst pligtarbejde 20
Tilskud ti amtsfattigkassen 3 57

1732 15
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Kr Øre
Udgifter til fattiges forsørgelse 300 00

300 ℔ rug 16 50

250 ℔ byg 15

6000 Tørv 30

Tilskud til de fattiges kasse 50

Tilskud til sygekassen 50
Skolelærerens lønninger og emullencer 100

5 Tdr. rug 50
31 Tdr byg 310

128 ℔ hø 37 12
192 ℔ halm 43 96
1 favn træ 24 00

8 Tdr sand 8 50
For 15000 Tørv 64 50
Andre ordinære udgifter til bøger m.m. 75 00
Udgifter til bygningers vedligeholdelse 150 00

Grundforbedring af vejene
Vedligeholdelse af vejene
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Vandsynsmændene 6
Afløst pligtarbejde 20
Tilskud ti amtsfattigkassen 3 57

1732 15



Tilskud til skolefonden

Kr

1732

7

Øre

15

00

Tilskud til Amtsrepartitionsfond 372 00

Lokale og skrivemateriel 34 00

En vej til skolelodden 8 00

Til Ormslev børnehjem 5 00

2158 15

uforudsete udgifter 72 17

Ialt 2230 32

Indtægter i 1891
Tilskud fra Trige Ølsted 260

1½  afgift af Tiendeejehude skatten 2 16

Græsning af grusgrav m.m. 4 00

266 16

Det vedtoges at ligne 11 Kr 52 Øre
pr Td hartkorn (på hartkorn 981 Kr 54 Øre

På Formue og lejlighed 982,62
Kr 1964,16 1964 16

Ialt 2230 32

Elev sogneråd den 17 December 1890

Niels Andersen

M. Nielsen Rasmus Nielsen Iver Thygesen

Søren Peter Jensen
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En vej til skolelodden 8 00

Til Ormslev børnehjem 5 00
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uforudsete udgifter 72 17

Ialt 2230 32

Indtægter i 1891

Tilskud fra Trige Ølsted 260

1½  afgift af Tiendeejehude skatten 2 16

Græsning af grusgrav m.m. 4 00

266 16

Det vedtoges at ligne 11 Kr 52 Øre
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Søren Peter Jensen



Dags dato blev afholdt et sogneråds-

møde. Ligningen blev fremlagt og

underskrevet af det hele sogneråd.

Til valgmand for Elev kommunes ved-

kommende ved det forestående amtsråds-

valg den 14 Januar 1891 har sognerådet

valgt Rasmus Nielsen.

Til formand for næste år valgtes den

Niels Andersen

Til kasserer for næste år blev

Søren Peter Jensen valgt.

Til fattigvæsenet blev valgt Rasmus Nielsen

Til vejvæsenet Morten Nielsen og

Skolevæsenet Niels Andersen.

Det vedtoges at lade Peder Dideriksen
for næste år være vejmand på de sædvanlige
betingelser.

Det vedtoges at lade kommuneskatten
opkræve ved skattesedler.

Elev sogneråd den 31 December 1890
Niels Andersen

M. Nielsen

Søren Peter JensenRasmus Nielsen

Iver Thygesen



Dags dato blev afholdt et sogneråds-
møde. Ligningen blev fremlagt og
underskrevet af det hele sogneråd.

Til valgmand for Elev kommunes ved-
kommende ved det forestående amtsråds-
valg den 14 Januar 1891 har sognerådet
valgt Rasmus Nielsen.

Til formand for næste år valgtes den
Niels Andersen
Til kasserer for næste år blev
Søren Peter Jensen valgt.
Til fattigvæsenet blev valgt Rasmus Nielsen
Til vejvæsenet Morten Nielsen og
Skolevæsenet Niels Andersen.
Det vedtoges at lade Peder Dideriksen
for næste år være vejmand på de sædvanlige
betingelser.
Det vedtoges at lade kommuneskatten
opkræve ved skattesedler.

Elev sogneråd den 31 December 1890
Niels Andersen

M. Nielsen
Søren Peter Jensen

Rasmus Nielsen
Iver Thygesen



Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager blev forhandlet.

Skatteklage var fremkommen fra Jens
Møller den blev behandlet og fandt
sin afgørelse således at Jens Møller

fik 4 Kr og 16 Øres nedsættelse.

En klage fra Rasmus Thomsen

var fremkommen og blev behandlet

En nedsættelse af skatten fandt sted

således at det blev 2 Kr 4 Øre

Anders Jensens datter Ellen vedtoges

det at stryge på grund af hun er for

ung at beskatte.

De af læreren købte Roms lærebøger

fik bevilling af sognerådet.

Til at revidere kommuneregnskabet

valgtes Rasmus Hansen og Rasmus

Holm.

Til Maren Sørensen har Rasmus N købt

et læs træ der transporteres til vedkommende.

Det vedtoges at tilstille smeden svar på sin

regning 10 k at 8 Kr er tilstrækkeligt.

Elev sogneråd den 11 Februar

Niels Andersen
Rasmus Nielsen M. Nielsen

Iver ThygesenSøren P. Jensen



Dags dato holdt sognerådet møde
følgende sager blev forhandlet.
Skatteklage var fremkommen fra Jens
Møller den blev behandlet og fandt
sin afgørelse således at Jens Møller
fik 4 Kr og 16 Øres nedsættelse.

En klage fra Rasmus Thomsen
var fremkommen og blev behandlet
En nedsættelse af skatten fandt sted
således at det blev 2 Kr 4 Øre

Anders Jensens datter Ellen vedtoges
det at stryge på grund af hun er for
ung at beskatte.
De af læreren købte Roms lærebøger
fik bevilling af sognerådet.

Til at revidere kommuneregnskabet
valgtes Rasmus Hansen og Rasmus
Holm.
Til Maren Sørensen har Rasmus N købt
et læs træ der transporteres til vedkommende.
Det vedtoges at tilstille smeden svar på sin
regning 10 k at 8 Kr er tilstrækkeligt.

Elev sogneråd den 11 Februar
Niels Andersen

Rasmus Nielsen M. Nielsen
Iver Thygesen

Søren P. Jensen



Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager blev forhandlet.

Regnskabet blev fremlagt det viste et
overskud af 85 Kr 28 Øre det blev godkendt

og underskrevet af det samlede sogneråd

Angående oldenborrenes dræbning bestemtes

det at udstede en bekendtgørelse og lad dem

der vil påtage sig arbejdet give tilbud på det

inden en vis given frist betaling

for indsamling bestemmes siden

Andragende fra Lærer Daugbjerg om vederlag

for at holde aftenskole for hvad der er
medgået til lys og varme der bevilgedes 14 K

Klage fra Jens Møller om at få

den private mosevej istandsat denne
toges tilfølge og det blev bestemt at vejen

skal l sættes istand og afholde licitation sam-
tidig som der holdes lisitation med skolen

Det blev bestemt at afholde lisitation med skolen
Torsdag den formdag kl. 12 der lisiteres murar-
bejdet væk der forxxxxx 5 Td kalk 6 læs grus a 4 Td
Arbejdet skal være udført 3 uger efter
skolen ligning skal inhuger sten hvor det
 taget skal underxxx og bøjxxx
 ud og vendes af

Elev sogneråd den 6 April 1891
Niels Andersen

M. Nielsen Iver Thygesen Rasmus Nielsen

Søren P. Jensen



Dags dato holdt sognerådet møde
følgende sager blev forhandlet.
Regnskabet blev fremlagt det viste et
overskud af 85 Kr 28 Øre det blev godkendt
og underskrevet af det samlede sogneråd

Angående oldenborrenes dræbning bestemtes
det at udstede en bekendtgørelse og lad dem
der vil påtage sig arbejdet give tilbud på det
inden en vis given frist betaling
for indsamling bestemmes siden

Andragende fra Lærer Daugbjerg om vederlag
for at holde aftenskole for hvad der er
medgået til lys og varme der bevilgedes 14 K
Klage fra Jens Møller om at få
den private mosevej istandsat denne
toges tilfølge og det blev bestemt at vejen
skal l sættes istand og afholde licitation sam-
tidig som der holdes lisitation med skolen
Det blev bestemt at afholde lisitation med skolen
Torsdag den formdag kl. 12 der lisiteres murar-
bejdet væk der forxxxxx 5 Td kalk 6 læs grus a 4 Td
Arbejdet skal være udført 3 uger efter
skolen ligning skal inhuger sten hvor det
 taget skal underxxx og bøjxxx
 ud og vendes af

Elev sogneråd den 6 April 1891
Niels Andersen

M. Nielsen Iver Thygesen Rasmus Nielsen
Søren P. Jensen



Lisitationsforretning

af 16 April 1891

Murarbejdet ved skolen blev bort-

akorderet til Ole Thomsen en ny

gavl opføres taget understryges alle mangler

på mure og udhuse sættes istand arbejdet

skal være udført til fra idag af en måned

det hele murarbejde overtager Ole Thomsen til

beløb 90 Kr.

Bjerregård der påtager sig at udføre

tømrer og snedkerarbejdet til beløb 16 Kr

samt noget ekstra arbejde 1 Kr 25 Øre

Aftagning af rabatter på mosevejen

blev bortakorderet til boelsmand Lars Sørensen

fra korsvejen af 200 favne a 7 øre pr fv 14 Kr

Den øvrige strækning til byen 00 fv blev bortakorderet

til Jens Jørgensen for 7 øre pr favn.

Det første stykke vej på den private mosevej

blev tilslåt Peder Dideriksen fv 8 øre pr fv

Det andet stykke tilslåt Jens Kristensen fv 5 øre
Det 3 tredie stykke tilslåt Jens Kristensen fv 8 øre pr fv

Det 4de stykke tilslåt Peder Dideriksen fv 6 øre pr fv
Det 5 stykke tilslåt Knud Knudsen fv 6 øre pr fv

2 stenkister tilslåt Iver Thygesen men
overtoges af Peder Dideriksen til pris - 5 øre

Elev sogneråd den 16 April 1891

Niels Andersen



Lisitationsforretning
af 16 April 1891

Murarbejdet ved skolen blev bort-
akorderet til Ole Thomsen en ny
gavl opføres taget understryges alle mangler
på mure og udhuse sættes istand arbejdet
skal være udført til fra idag af en måned
det hele murarbejde overtager Ole Thomsen til
beløb 90 Kr.

Bjerregård der påtager sig at udføre
tømrer og snedkerarbejdet til beløb 16 Kr
samt noget ekstra arbejde 1 Kr 25 Øre
Aftagning af rabatter på mosevejen
blev bortakorderet til boelsmand Lars Sørensen
fra korsvejen af 200 favne a 7 øre pr fv 14 Kr
Den øvrige strækning til byen 00 fv blev bortakorderet
til Jens Jørgensen for 7 øre pr favn.

Det første stykke vej på den private mosevej
blev tilslåt Peder Dideriksen fv 8 øre pr fv
Det andet stykke tilslåt Jens Kristensen fv 5 øre
Det 3 tredie stykke tilslåt Jens Kristensen fv 8 øre pr fv
Det 4de stykke tilslåt Peder Dideriksen fv 6 øre pr fv
Det 5 stykke tilslåt Knud Knudsen fv 6 øre pr fv
2 stenkister tilslåt Iver Thygesen men
overtoges af Peder Dideriksen til pris - 5 øre

Elev sogneråd den 16 April 1891
Niels Andersen



Kjøbenhavns Magistrats

3die afdeling

den 28 Maj 1891

Den 12 dennes afleverede politiet

Ane Karoline Kirstine Jensen
til det herværende fattigvæsen og da hun
befandtes trængende blev hun indlagt

i arbejsdanstalten på Ladegårdsvejen.

Da hun efter vedlagte afhøring

og dåbsattest der bedes remiteret er født

den 2 Maj 1869 i Århus, men moderen

på timånedersdagen før nedkomsten opholdt
sig i Elev sogn skulde magistratten

d 

tjenstligt forespørge om det ærede sognerå
erkender hendes forsørgelsesret, hvorefter
man forbeholder sig nærmere at fremsende reg-
ning over de med hendes underhold forbundne
omkostninger samt at hjemsende hende, såfremt
hun ikke inden en passende frist skaffer sig erhverv.

Det tilføjes at hun forklarer at have forskellige
gangklæder beroende dels hos gårdejer Andersen
i Ballerup dels hos Jahmeko i Sundbyøster
og tillader man sig at forespørge om sognerådet er
villigt til at refundere de til disse efekters tilveje-

bringelse udgif fornødne udgifter.
Det bevidnes herved i overensstemmelse med

Ministerialbogen for Århus Frue Kirke at

Ane Karoline Kirstine Jensen datter af ugift

Mette Kirstine Pedersen og udlagt barnef barnefader
tjenestekarl Jens Pedersen Tvilling af Egå, er født

i Århus Frue sogn 2 (anden) Maj 1869 (seobini) og
hjemmedøbt 17 Maj 1869. Moderen som er fra Trige

sogn Århus amt har timånedersdagen før nedkom-
sten havt ophold i Elev sogn Lisbjerg Herred Århus
amt, Århus den 22 Maj 1891. Nielsen Alterdegn ved
Frue Kirke



Kjøbenhavns Magistrats
3die afdeling

den 28 Maj 1891

Den 12 dennes afleverede politiet
Ane Karoline Kirstine Jensen
til det herværende fattigvæsen og da hun
befandtes trængende blev hun indlagt
i arbejsdanstalten på Ladegårdsvejen.
Da hun efter vedlagte afhøring
og dåbsattest der bedes remiteret er født
den 2 Maj 1869 i Århus, men moderen
på timånedersdagen før nedkomsten opholdt
sig i Elev sogn skulde magistratten

d
tjenstligt forespørge om det ærede sognerå
erkender hendes forsørgelsesret, hvorefter
man forbeholder sig nærmere at fremsende reg-
ning over de med hendes underhold forbundne
omkostninger samt at hjemsende hende, såfremt
hun ikke inden en passende frist skaffer sig erhverv.
Det tilføjes at hun forklarer at have forskellige
gangklæder beroende dels hos gårdejer Andersen
i Ballerup dels hos Jahmeko i Sundbyøster
og tillader man sig at forespørge om sognerådet er
villigt til at refundere de til disse efekters tilveje-
bringelse udgif fornødne udgifter.
Det bevidnes herved i overensstemmelse med
Ministerialbogen for Århus Frue Kirke at
Ane Karoline Kirstine Jensen datter af ugift
Mette Kirstine Pedersen og udlagt barnef barnefader
tjenestekarl Jens Pedersen Tvilling af Egå, er født
i Århus Frue sogn 2 (anden) Maj 1869 (seobini) og
hjemmedøbt 17 Maj 1869. Moderen som er fra Trige
sogn Århus amt har timånedersdagen før nedkom-
sten havt ophold i Elev sogn Lisbjerg Herred Århus
amt, Århus den 22 Maj 1891. Nielsen Alterdegn ved
Frue Kirke



De os fremsendte foranstående skrivelser

fra Københavns magistrat ere tilbagesendte

en attest fra Pastor Kristiansen er vedlagt

og lyder således

Ane Karoline Kirstine Jensen der angiver

at være født i Århus Frue sogn 2den Maj

1869, findes ikke anført i Elev sogns

Ministerialbog hvilket herved bevidnes

Elsted Elev pastorat 1 Juni 1869 N. P. Kristiansen

sognepræst

Ane Til Københavns Magistrat 3die afdeling

Ane Karoline Kirstine Jensen datter af ugift

Mette Kirstine Pedersen og udlagt barnefader

Jens Pedersen Tvilling af Egå findes ikke

anført i Elev sogns Ministerialbog som

vedlagte attest fra sognepræst Kristiansen

udviser. Vi anser os derfor ikke forpligtet

her i Elev kommune til at anerkende
hende hende forsørgelsesberettiget her

i Elev kommune og selvfølgelig derfor

ikke kan indlade os på den ærede Magi-
strats anmodning om erhvervelse af
hendes efekter eller videre bestemmelse

angående hendes fremtidige erhverv
eller hjemsendelse. Dette medeles

herved den ærede Magistrat

for Københavns 3 die afdeling



De os fremsendte foranstående skrivelser
fra Københavns magistrat ere tilbagesendte
en attest fra Pastor Kristiansen er vedlagt
og lyder således

Ane Karoline Kirstine Jensen der angiver
at være født i Århus Frue sogn 2den Maj
1869, findes ikke anført i Elev sogns
Ministerialbog hvilket herved bevidnes
Elsted Elev pastorat 1 Juni 1869 N. P. Kristiansen

sognepræst

Ane Til Københavns Magistrat 3die afdeling
Ane Karoline Kirstine Jensen datter af ugift
Mette Kirstine Pedersen og udlagt barnefader
Jens Pedersen Tvilling af Egå findes ikke
anført i Elev sogns Ministerialbog som
vedlagte attest fra sognepræst Kristiansen
udviser. Vi anser os derfor ikke forpligtet
her i Elev kommune til at anerkende
hende hende forsørgelsesberettiget her
i Elev kommune og selvfølgelig derfor
ikke kan indlade os på den ærede Magi-
strats anmodning om erhvervelse af
hendes efekter eller videre bestemmelse
angående hendes fremtidige erhverv
eller hjemsendelse. Dette medeles
herved den ærede Magistrat
for Københavns 3 die afdeling



Den 12 Maj holdt sognerådet et møde

for at tage bestemmelse om oldenborreindsam-
varlingen der fremkommen tilbud fra Anders

Jensen og Niels Kr Hansen med som forlanger
2½ Øre for pr ℔ at dræbe det blev overdraget
Niels Kr Hansen at dræbe dem for 2½ Øre pr ℔
Han skal modtage det indsamlede fra Kl 10
Fmd til Kl 2 Efmd daglig sålænge indsamlingenat

varer. Envidere blev det bestemt give
for det indsamlede som afleveres til ovennævnte
6 øre de første 5 dage 9 øre de næste 5 dage og
12 øre for resten af indsamlingstiden.

For transport af materialier kalk og tømmer

til skolen fra Lystrup station blev der lejet

Niels Andersen påtaget sig at transportere det for 3 Kr.

Ligeledes påtog han sig at transportere eller

køre de mursten som komer til at mangle

til skolen fra Kjærgårdens teglværk for

3 Kr. pr læs.

Da kasseren sognerådsmedlem Søren Peter

Jensen erklærer at han ingen penge har

i kassen og Lærer Daugbjerg forlanger sin løn

for April kvartal tilligemed er der andre udgif-

ter forfalden til betaling så blev det bestemt

at optage et lån stor 200 Kr. dette lån forpligter

gik Morten Nielsen ind på at give os således

at han får 5 procent indtil lånet er tilbagebetalt.

Den 30 Maj 1891 modtog Niels Andersen oven-

nævnte lån til dækning af kommunens udgifter af

Morten Nielsen
Elev sogneråd i Maj 1891

Niels Andersen



Den 12 Maj holdt sognerådet et møde
for at tage bestemmelse om oldenborreindsam-

var
lingen der fremkommen tilbud fra Anders
Jensen og Niels Kr Hansen med som forlanger
2½ Øre for pr ℔ at dræbe det blev overdraget
Niels Kr Hansen at dræbe dem for 2½ Øre pr ℔
Han skal modtage det indsamlede fra Kl 10
Fmd til Kl 2 Efmd daglig sålænge indsamlingen

at
varer. Envidere blev det bestemt give
for det indsamlede som afleveres til ovennævnte
6 øre de første 5 dage 9 øre de næste 5 dage og
12 øre for resten af indsamlingstiden.

For transport af materialier kalk og tømmer
til skolen fra Lystrup station blev der lejet
Niels Andersen påtaget sig at transportere det for 3 Kr.
Ligeledes påtog han sig at transportere eller
køre de mursten som komer til at mangle
til skolen fra Kjærgårdens teglværk for
3 Kr. pr læs.

Da kasseren sognerådsmedlem Søren Peter
Jensen erklærer at han ingen penge har
i kassen og Lærer Daugbjerg forlanger sin løn
for April kvartal tilligemed er der andre udgif-
ter forfalden til betaling så blev det bestemt
at optage et lån stor 200 Kr. dette lån forpligter
gik Morten Nielsen ind på at give os således
at han får 5 procent indtil lånet er tilbagebetalt.
Den 30 Maj 1891 modtog Niels Andersen oven-
nævnte lån til dækning af kommunens udgifter af
Morten Nielsen

Elev sogneråd i Maj 1891
Niels Andersen



Dags dato holdt sognerådet møde og

følgende sager blev behandlet.

Udbetaling for oldenborre fandt sted og det
blev bestemt at give 10 Øre pr ℔ for det
indsamlede - i alt er der indsamlet
457 ℔ som betales med 3 Øre pr ℔
er ialt 13 Kr 71 Øre for dræbning

For oldenborre i det hele er så betalt

59 Kr - 41 Øre -

Det blev overdraget Rasmus Nielsen

at sørge for at  vejen til skolelodden

bliver sat i stand at med nogle
læs grus.

Ansøgning var fremkommen

fra Kristen Nielsen om æresopret-

ning for en i den offentlig mening

handling)

vanærende ( straf som var overgået
nerådet

ham sog kan for sit vedkommende

give ham sin bedste anbefaling.

Til alderdomsunderstøttelse til Maren

Sørensens datt blev tilstået 125 Kr og 6000 Tørv

Til alderdomsunderstøttelse til

Johanne Kirstine Anders datter

blev bevilget 130 Kr.

Til alderdomsunderstøttelse til

Anders Kroman og hustru blev dem

tilstået 200 Kr.
I alderdomsunderstøttelse tilhan

Søren Frederiksen blev tilstået 100 Kr.



Dags dato holdt sognerådet møde og
følgende sager blev behandlet.

Udbetaling for oldenborre fandt sted og det
blev bestemt at give 10 Øre pr ℔ for det
indsamlede - i alt er der indsamlet
457 ℔ som betales med 3 Øre pr ℔
er ialt 13 Kr 71 Øre for dræbning
For oldenborre i det hele er så betalt
59 Kr - 41 Øre -

Det blev overdraget Rasmus Nielsen
at sørge for at  vejen til skolelodden
bliver sat i stand at med nogle
læs grus.

Ansøgning var fremkommen
fra Kristen Nielsen om æresopret-
ning for en i den offentlig mening

handling)
vanærende ( straf som var overgået
nerådet
ham sog kan for sit vedkommende
give ham sin bedste anbefaling.

Til alderdomsunderstøttelse til Maren
Sørensens datt blev tilstået 125 Kr og 6000 Tørv

Til alderdomsunderstøttelse til
Johanne Kirstine Anders datter
blev bevilget 130 Kr.

Til alderdomsunderstøttelse til
Anders Kroman og hustru blev dem
tilstået 200 Kr.
I alderdomsunderstøttelse til

han
Søren Frederiksen blev tilstået 100 Kr.



En tillægsligning blev affattet

følgende blev sat i skat på formue og lejlighed

Iver Thygesens 2 karle ansattes til 75 Øre
for hver Peder Østergårds karl 75 Øre.

Hans Nielsen skatteansættelse vil blive
beregnet i forhold til hans gård.

Husmand Niels Peter ansattes til 25 Øre

Til vandsynsformand udnævntes
Niels Andersen.

Elev sogneråd den 29 Juni 1891
Niels Andersen

Søren Peter Jensen Rasmus Nielsen
M. Nielsen

Dags dato holdt sognerådet møde
og følgende sager blev forhandlet.
Det blev vedtaget at anskaffe en Kakkel-
ovn enten til sovekammer eller den anden
stue altså en kakkelovn hvilket læreren
selv ønsker.

Logulvet gøres istand på bedste måde.
Ladstænger anskaffes til laden.

Kundetovg nægter.
Vinduerne males det ny 3 gange
det gamle 2 gange
Til brandfoged valgtes Rasmus

Tomsen. Elev sogneråd den 14 August 1891
Morten Nielsen Niels Andersen

Søren P. Jensen Iver Thygesen



En tillægsligning blev affattet
følgende blev sat i skat på formue og lejlighed
Iver Thygesens 2 karle ansattes til 75 Øre
for hver Peder Østergårds karl 75 Øre.
Hans Nielsen skatteansættelse vil blive
beregnet i forhold til hans gård.
Husmand Niels Peter ansattes til 25 Øre
Til vandsynsformand udnævntes
Niels Andersen.

Elev sogneråd den 29 Juni 1891
Niels Andersen

Søren Peter Jensen Rasmus Nielsen
M. Nielsen

Dags dato holdt sognerådet møde
og følgende sager blev forhandlet.
Det blev vedtaget at anskaffe en Kakkel-
ovn enten til sovekammer eller den anden
stue altså en kakkelovn hvilket læreren
selv ønsker.
Logulvet gøres istand på bedste måde.
Ladstænger anskaffes til laden.
Kundetovg nægter.
Vinduerne males det ny 3 gange
det gamle 2 gange
Til brandfoged valgtes Rasmus

Tomsen. Elev sogneråd den 14 August 1891
Morten Nielsen Niels Andersen

Søren P. Jensen
Iver Thygesen



Dags dato holdt sognerådet møde
Hans Møllers enke på Lisbjerg mark forpligter
sig til at koste og pleje Andrea fra Nvbr 1891
til Nvbr 1892 for den sum eller betaling 160 Kr

Det blev bestemmet at lave xxxgulv i
laden således at der bruges 1½ tom  samt

undertagstømmer.
Det blev bestemt at reparere vindue og krexxx

døren, maln samt kitning af vinduer.

Det bliver at affatte regulativ for

snekastningsvæsenet
Til snefoged udnævntes Rasmus Holm

og Niels Andersen.

Til at tiltræde sesjonen udnævntes

Niels Andersen.

Elev sogneråd den 27 September 1891

Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen Rasmus Nielsen

Iver Thygesen



Dags dato holdt sognerådet møde
Hans Møllers enke på Lisbjerg mark forpligter
sig til at koste og pleje Andrea fra Nvbr 1891
til Nvbr 1892 for den sum eller betaling 160 Kr
Det blev bestemmet at lave xxxgulv i
laden således at der bruges 1½ tom  samt
undertagstømmer.
Det blev bestemt at reparere vindue og krexxx
døren, maln samt kitning af vinduer.

Det bliver at affatte regulativ for
snekastningsvæsenet
Til snefoged udnævntes Rasmus Holm
og Niels Andersen.
Til at tiltræde sesjonen udnævntes
Niels Andersen.

Elev sogneråd den 27 September 1891
Niels Andersen

Søren Peter Jensen M. Nielsen Rasmus Nielsen
Iver Thygesen



Dags dato holdt sognerådet møde

Skrivelse fra Københavns magistrat
Karoline

angående pigen Ane Kirstine Jensen

om herværende sogneråd vil anderkende
hende forsørgelsespligtig her da blev det
besluttet at man finder ikke anled-
ning til at gøre dette da Ministerialbog-
en udviser at hendes barn ikke er til-
ført Elev sogns ministerialbog og Af- og
tilgangslisten ofte udviser noget ube-
stemt i så henseende foreløbig vises sagen
tilbage til Københavns magistrat.

Skrivelse fra Stiftamtet i henhold
til lov 6 Juli 1867 § 17 angående hvilken
eller hvor stor en del man vil ligne på
hartkorn samt Formue og lejlighed
det blev vedtaget at ligne det halve på
halve på hartkorn og det halve på Formue og lejlighed

Det blev vedtaget at afholde
lisitation den 20 November eftmd kl. 2
over hø halm sten og tørv m. m.
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Niels Andersen

Søren Peter Jensen Rasmus Nielsen
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Under henvisning til ovenstående oplysning-
er fra Trige Ølsted sogneråd og den hvafølgende attest
x fra sognepræsten i Elsted-Elev hvorved det må
anses godtgjort at Ane Karoline Kirstine Jensen &
moder, Mette Kirstine Pedersen, på timånedersdagen
for sin nævnte datters datter fødsel har opholdt
sig Elev sogn i tjeneste hos gårdejer Niels Povlsen
tillader magistraten sig herved påny at forespørge
om det ærede sogneråd erkender Ane Karoline Kir-
stine Jensens forsørgelsesret, idet idet man i bekræft-
ende fald forbeholder sig af at fremsende regning
over omkostningerne ved hendes underhold
i arbejdsanstalten på Ladegården fra den 12 Maj
til d. 29 August d. a, da hun dimitteredes til

selverhverv. Sagens akter følger hoslagt.

Københavns Magistrats 3 afdeling d 19 Oktober 1891

Elev sogns Ministerialbog i tilgangs og afganglisten

udviser at Mette Kirstine Pedersen 23 år

gl den 1 November 1867 tilflyttede Elev sogn

i tjeneste hos Gd Niels Povlsen og at nævnte

Mette Kirstine Pedersen den 8 November 1868

meldte afgang fra Elev til Ølsted.

Elsted Elev pastorat den 10 Oktober 1891

Under henvisning til Forordning af 24 Januar
1844 § 5 tillader man sig herved at anser vi os
ikke forpligtede til at anerkende ovennævnte for-
sørgelsesberetget her idet vi formener at af og
tilgangslisterne er upålidelige og vedkommendes fødsel

derer ikke anført i kirkebogen støttende os på afviser
vi for anden gang sagen og sender samtlige
bilage tilbage til Københavns magistrat
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Kondisjoner
Til Elev skole skal leveres 128 ℔ hø

og 192 ℔ halm det udbydes således at
den der fåt gør lavest bud kan tage

til levering det hele Kvantum det mindste
der må leveres er 10 ℔ af det kvantum
en leverandør skal levere kan den 3die delrug

være rughalm ikke strid men småhalm
ellerresten byg havrehalm det skal være og

bundtet i ℔ bundter og leveres ved skolen
i månederne Januar Februar og Marts. Det bemærkes

leveres iat høj og halm må være frisk og sund tilstand
Leverandøren kan når varene ere antaget hæve pengene

hos sognerådet dog ikke før end efter 1ste Februar 1892
Til kommunens veje skal leveres palår

1892

 sten inden 1ste Februar og slås til 1 April
1892 stenene opsættes efter skabelon i 1/4 favne der
må ikke leveres jernsten og ingen større end ½ alen i
diameter. Når stenene ere slagen må de ikke være over 1½
tomme i diameter det bemærkes at dem der påtager sig at slå
stenene kan fordre dem leveret på vejen til hvilken tid de
ønsker det når joren da er bar og ikke ufremkommelig
for sne og is hvilket vedkommende leverandører må rette sig efter
Stenene antages af vejudvalget både for levering og slåning

anvisersom og påviser de steder på vejene hvor de skal leveres
samt betaler vedkommende leverandører og stenslåer
sognerådet forbeholder sig ret til efter endt lisi-
tation at forkaste og abtrahere budene hvilket
efter en kort frist skal blive vedkommende meddelt
Alt skalvære leveret til 1 oktober 1892.

P S V.

Niels Andersen

Til vand til skal
leveres efter xxxxx
xxxgets ønske
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Lisitationsforretning af 20 Nvbr 1891

Samtlige bud blev straks

abroberet af sognerådets tilstedeværen-

de medlemmer

Peder Østergård 128 ℔ hø a 28 øre 35 84

Do 100 ℔ halm a 20 øre 20 00

Morten Peter Jensen 50 ℔ " a 18 9 00

Do 42 ℔ " 20 8 40

Niels Snog 1 favn bøgetræ 23 00

Niels Andersen 5 td havsand 5 50

Stenlevering

P. Østergård 1 favn i gaden a 11 kr 11
00

Jens Møller 1 favn i do a 11 11 00

Rasmus Thomsen 2 fv i do a 11½ 23 00

Rasmus Holm 2 fv i do a 11½ 23 00

Rasmus Nielsen 1 favn på Lisbjergv a 12 kr 12 00

Morten Peter Jensen 1 favn på Mosevejen a 16 16 00

Morten Nielsen 1 fv på Mosevejen a 14 14
Stenslagning

Anders Andersen Lisbjerg 6 fv i gaden at slå 15
90

John Frandsen do 1 fv på Lisbjergv a 15 15

Anders Andersen Lisbjerg 2 fv på Mosevejen 15 30
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296,25
48,75

247,50

AK 18 kr 75 øre

M 62 - 50

L 69 - 00L 50 00

AK 100 -

Begæring om alderdomsunderstøttelse
var fremkommen fra Kristen Nielsen

Bødker han blev tilståt 150 Kr årlig fra
den 14 November at regne 1891

Det blev vedtaget at lade Andrea
flytte på grund af at der føres klage
over at hun ikke har det godt i sit
nuværende opholdssted hos Hans Møllers

enke på Lisbjerg mark.

Hans Nielsen Elev mark forpligter
sig til at give Andrea kost og pleje
fra den dato han får hende fra
1 December til 1 December 1892 for

en sum eller betaling 150 kr
Det blev bestemt at afholde

sognerådsvalg den 15 December efmd.
kl 1 samtidig afholdes valg af en bestyrel-
se for de fattiges kasse.Valgbestyrelsen kom til at bestå af Nxxxx
Søren og Peter Jensen og Rasmus Nielsen

Elev sogneråd den 20 Nvbr 1891
Niels Andersen

Søren Peter JensenRasmus Nielsen
M. Nielsen
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Ørting Falling sogneråd 9 Debr 1891

vedlagte barneanmeldelse vedrørende
ugifte Ane Marie Kirstine Jensen
tilstilles tjenstlig det ærede sogneråd
med anmodning om at foranstalte

samme noteret i Elev sogns kirkebog
da barnemoderen har tjent 10 måneders
dagen før fødselen i Elev sogn Attest
for at fødslen er noteret imødeses.
P.S.V. Niels Sørensen Fmd.

Ugifte Ane Marie Kirstine Jensen af Åkjær
Falling sogn har hersteds 7 Marts 1891 født
et pigebarn som blev hjemmedøbt 24 April
med navnet Marie Henriette Jensen
og fremstillet i Gylling kirke 6 December
som barnefader er udlagt Ungk. Otto Ole-
sen af Grenå. Moderen tjente 10 måneders
dagen for fødselen i Elev sogn
Ørting Falling Provsteembede 7 Debr 1891 Lassen

Til Ørting Falling sogneråd.

Elev sogneråd den 6 Debr 1891

Man tilader sig hered at anmode det
ærede sogneråd om at tilstille os et ½ års
alimentationsbidrag (18 K) til det af Marie
Katrine Dortea Dankart den 20 Maj1882 fødte
barn da hendes formuesomstændigheder og erhverv
ikke tillader hende at sørge for barnets tilstrækkelige
underhold og opdragelse. Ifald at barnefaderen
tjenestekarl Søren Jensen af Hørret ikke opholder
sig længere i N Lem sogn bedes det ærede sogneråd
om hvis det kender hans opholdssted tjenstligt at med-
dele os oplysning derom. At det af Marie Katrine
Dorthea Dankart den 20 Maj 1882 fødte barn lever
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bevidnes herved. På sognerådets vegne Niels

Andersen Fmd. Til N Lem sogneråd pr Lemvig

Bilagene bedes remiteret.

I henhold til foranstående skal man
herved tjenstlig meddele at tjenestekarl
Søren Jensen flyttede 1 November til Sønder Balle

i N. Nissum sogn pr Lemvig men er nu
kommen derfra og efter rygte skal han være
rejst til sin hjemstavn. På N Lem sogneråd
den 10 Decbr 1891 P. Se Kirk Til Elev sogneråd

Opgivet vejlængder i Elev sogn
Lisbjerg vejen længde 1960 alen
Skårupgårds vejen " 950 "

Elsted vejen " 1200 "

Trige vejen " 2200 "

Elsted Terp vejen " 700

Mosevejen " 4230
Vejen om ved Ole Peter 700

Byens vejlængde 450
ialt12390 alen

733

233

1410

233

15075
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Tirsdag den 15 December foretoges sogneråds

valg af de højestbeskattede vælgere på 3 med-

lemmer til sognerådets større halvdel

Vælgernes navne

Morten Nielsen

Jens Møller

Iver Thygesen

Anders Sørensen

Rasmus Nielsen

Stemte på

Anders Sørensen Rasm Tho Ras Holm
Rasmus Thomsen Olesen
Rasmus Holm Povlsen
Anders Sørensen

Rasmus Thomas Olesen
Rasmus Holm Povlsen
Anders Sørensen
Rasmus Thomas Olesen
Jens Møller

Rasmus Thomas Olesen
Rasmus Holm Povlsen
Niels Snog Nielsen

Anders Sørensen
Rasmus Thomas Olesen
Rasmus Holm Povlsen

Resultatet af valget er således at

Rasmus Th. Olesen valgtes med 5 stemmer

Anders Sørensen " " 4 do

Rasmus Holm Povlsen " " 4 do

Valghandlingen således sluttet

Niels Andersen

Rasmus Nielsen
S. P. Jensen

I Valgbestyrelsen
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Den 15 December foretoges valg af en
bestyrelse bestående af 3 medlemmer til de

fattiges kasse.

Vælgernes navne Stemte på

Iver Thygesen Rasmus Nielsen Niels Snog Niels Andersen
Anders Sørensen Jens Møller Søren Knudsen Niels Andersen

Søren P. Jensen
Jens Møller Jens Jørgensen Niels Andersen

Morten Nielsen Jens Møller Søren Knudsen Niels Andersen
Jens Jørgensen Jens Møller Søren Knudsen Niels Andersen
Rasmus Holm Povlsen Jens Møller Søren Knudsen Niels Andersen
Rasmus Nielsen Jens Møller Søren Knudsen Niels Andersen
Niels Andersen Jens Møller Jens Jørgensen Rasmus Nielsen

Til bestyrelse for det fattiges kasse

valgtes Jens Møller med 7 stemmer

Niels Andersen med 7 do

og Søren Knudsen med 5 do

I valgbestyrelsen for Elev kommune

Niels Andersen

Rasmus Nielsen S. P. Jensen



Den 15 December foretoges valg af en
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Til bestyrelse for det fattiges kasse
valgtes Jens Møller med 7 stemmer
Niels Andersen med 7 do
og Søren Knudsen med 5 do

I valgbestyrelsen for Elev kommune
Niels Andersen

Rasmus Nielsen S. P. Jensen



Overslag over Elev kommunes indtægter

og udgifter i året 1892 kr Øre

Forventet underskud 300

Renter 5

84

Fatigvæsenet 175 00

Alimentationsbidrag 40 00

Den frivillige fattigkasse 00

Sygekassen 25 00

Skolelærerens lønninger og emullenser100 00

 Td rug 370

31½ Td byg 378

128 ℔ hø a 2 øre pr ℔ 39 96

192 ℔ halm a 1 øre 30 72

1 favn træ 20 00

Sand
5 50

15000 Tørv 75 00

Andre ordinære udgifter 25 00

Udgifter til bygningers vedligeholdelse 50

 Vejvæsenet
Vedligeholdelse af vejene 350 00

Vandsynsmændene 6 00

Afløst pligtarbejde 20 00

Tilkud til amtsfattigkassen 3 57
1719 59
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Overført 1719 59

Tilskud til skolefonden 7
00

Tilskud til amtsreperations fonden 371 55

Til Lokale og skrivemateriel 34 00

En vej til skolelodden 8 00

Til Ormslev børnehjem 5 00

Alderdomsunderstøttelse 500 00

2645
14

Uforudsete udgifter 110 66

ialt 2755 80

Indtægt i 1892
Tilskud fra Trige-Ølsted 240 00

3 Øre afgift af Tiendeydelse hartkorn 2 16

Grusgravene 4 00

246 16

Det vedtoges at ligne 17 Kr 72 Øre pr Til

ialt på hartkorn 1254,26

På formue og lejlighed 1255,65

2509,91 2509,91

2756,07Elev sogneråd den i Debr 1891
Niels Andersen

Rasmus Nielsen M. Nielsen
Iver Thygesen

Søren Peter Jensen
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2509,91 2509,91
2756,07Elev sogneråd den i Debr 1891

Niels Andersen
Rasmus Nielsen M. Nielsen

Iver Thygesen
Søren Peter Jensen



 Mundelstrup

Skivholme Skovby sogneråd den 9 April 1891
I anledning af det ærede sogneråds

skrivelse af 16 fm angående Enken Johanne
Kirstine Andersdatter,s alderdomsunderstøttelse

undlader man ikke at tilbagemelde at

herværende sogneråd er villig til at

anerkende; hvorimod at understøttelsen til

en efter skemaet så rask kone er temmelig

rigelig og udførligere om den efter pret 11xx

opførte fortjeneste det er jo sandsynligt at hun

foruden hvad hun har tjent i penge f. Eks også kunde

havt fortjeneste som var det in natura Som det

ærede sogneråd vil erindre blev understøttelsen til en

enlig kvinde som intet kunde fortjene sat til 125 kr

ved det møde som sognerådsforeningen afholdt i Århus

når hendes samlede fortjeneste såvel i penge som in natura

blev fradraget dette beløb er vi villig til at refundere
efter loven; men forventer vi nu foreløbig det ærede
sogneråds behagelige svarskrivelse. PSV arb M Sundhart

Efter sognerådet sidste ærede skrivelse enedes

man ikke at meddele at man ikke finder

anledning til yderligere vægring men er

villig i sin tid at refundere den
3/4 af understøttelsen P.S.V. arb M Sundhartfmd.

Skivholme Skovby sogneråd den 22 September 1891
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1ste møde i 1892

Til formand for næste år valgtes

Niels Andersen.

Til kasserer valgtes Rasmus Tomsen

Til skolevæsenet valgtes Anders Sørensen

Til vejvæsenet Rasmus H. Povlsen

Til fattigvæsenet Søren Peter Jensen

Til medlemmer af skolekomisjonen

valgtes Rasmus Th Olesen og Morten Nielsen

Til at revidere kommuneregnskabet for
1891 valgtes Niels Snog og Anders Jensen

Til vejmand antoges Peder Dideriksen

på det sædvanlige betingelser

Det vedtoges at lade kommuneskatterne

opkræve i 4 Kvartaler således at de betaler
til kassereren Kvartalsvis.

Skrivelse fra Høg Guldberg overretssagfører

om for stærk fyring i kirkekakkelovnen

afvistes som sognerådet uvedkommende

Angående snekastningsvæsenet med

anskaffelse af bøger har sognerådet givet

bevilling til anskaffelse af det nødvendige

Rasmus Tomsen overtager kørselslisten

og besørger tilsigelserne.

Elev sogneråd den 11 Januar 1892

Niels Andersen

Rasmus Holm Poulsen Anders Sørensen

Søren P. Jensen R. Th. Olesen
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Den 19de Oktober 1891 fødte ugift Karen

Poulsen i Elev et drengebarn. Moderen opholdt

sig før 10 måneders dagen før sin nedkomst

i Egå sogn. Ovenstående meddeles herved det

ærede sogneråd til videre behagelig foranstaltning

Elsted Præstegård 9/1 92 Kristiansen.

Dags dato er hertil indberettet omstående

barneanmeldelse af sognepræst pastor Kristiansen

Elsted Præstegård. Da ugift Maren Poulsen

af Elev opholdt sig 10 månedersdagen for sin

nedkomst i Egå sogn anmodes det ærede

sogneråd om at foromtalte nævnte fødsel

noteret i Egå sogns Ministerialbog og en

derefter meddelt attest for at det er sket.

For Elev sogneråd den 1 Februar 1892

Københavns Magistrat

3die afdeling den 12 Februar 1892

Niels Andersen

Fmd

Se næste

side angående

fødselen

Ved atter at tilstille det ærede

sogneråd akterne i sagen vedrørende ugift

Ane Karoline Kirstine Jensen skal Magistraten
idet man vedlægger tvende udskrifter henholdsvis
af Hasle og Rougsø m fl herreders politiprotokol
hvorefter det ved den af Husmand Jens Pedersen
Tvilling, der er udlagt som hendes fader
til sidstnævnte herreders Politiret afgivne forklaring
formentlig må anses konstateret, at hendes
moder Timånedersdagen før nedkomsten opholdt
sig hos gårdejer Niels Poulsen Elev sogn tillade
sig at forespørge om det ærede sogneråd f herefter

anerkender hendes forsørgelsesret og er villigt

til efter nærmere fremsendt regning

at refundere den hende ydede hjælp.

Jakobi

Til Elev sogneråd
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sidste

I henhold til den ærede Magistrats skrivelse
af 12 Februar 1892 angående ugift Ane Karoline Kirstine Jensen
da ses det ikke bestemt af de med vedlagte udskrifter

af Hasle og Rougsø herreders politiprotokol
om moderen timånedersdagen før nedkomsten opholdt
sig Elev og da navnlig fremgår det af udskriften af
Hasle mfl herreders politiprotokol at gårdejer Niels Povlsens
enke ingen oplysninger har kunnet give som

tjener til at konstatere noget i denne u sag.
Hvad det angår med oplysningerne som ifølge

Rougsø herreds politiprotokol er afgivet af den
Pedersen

omtalte barnefader Jens Tvilling da har han
sige

jo ikke bestemt kunnet hvad tid han har havtPedersen

samleje med omtalte Mette Kirstine Jensen
kuns dette at det var i sommeren 1868 have han
ikke engang kunnet konstatere eller givet
oplysninger om når han er tiltalt til at erlægge
alimentationsbidrag. Dernæst er som tidligere
gjort gældende og som sognepræst pastor Kristiansens

attest udviser fødselen angående Ane Karoline
Kirstine Jensen ikke noteret i Elev sogns kirkebog
Af den grund Vi anser os derfor ikke
forpligtet til at anerkende hende
forsørgelsesberettiget her og selvfølgelig ikke
vil refundere den hende ydede hjælp.

Elev sogneråd den 15 Febr 1892
P. S. V.

Niels Andersen
Fmd.
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Den 3die Marts 1892 blev der
til dækning af regnskabet for 1891

gjort et lån på 350 Kr af sognets

sygeforening. Dette beløb 350 Kr som

Elev kommune altså skylder til Elev
sogns Sygeforening forrentes fra
dato med 5 procent indtil betal-

ing af lånet er indfriet senest
den 30 Debr 1892 På Elev sogneråds vegne

Niels Andersen
Fmd.

Underskud ved kommuneregn

skabets slutning for året 1891 307 Kr 38 Øre

Betalt Hans Nielsen for Andrea 37,50
Bjerregård for tilsyn med maskiner 4,85

Ialt 349-73

Optaget lån af sygeforeningen 350-00
Rest kommune tilgode 27 Øre

Den 4de Marts 1892
Niels Andersen

Kvitteringer

vedlagt

I henhold til foranstående side af
prottokollen angående Karen Povlsens nedkomst
og fødselsanmeldelsen er dags dato 5 Marts 1892
modtaget sålydende.
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Den 14de Oktober 1891 fødte ugift
Karen Povlsen i Elev et drengebarn

Moderen opholdt sig 10 månedersdagen
for sin nedkomst i Egå sogn.

Ovenstående meddeles herved det ærede
sogneråd til videre behagelig foranstaltning

Elsted Præstegård den 9/1 - 92
Kristiansen

Til Elev sogneråd

Dags dato er hertil indberettet
ovenstående barneanmeldelse af sognepræst

pastor Kristiansen Elsted Præstegård. Da ugift
Karen Povlsen af Elev opholdt sig 10 måne-
dersdagen før sin nedkomst i Egå sogn
anmodes det ærede sogneråd om at foranstalte
nævnte fødsel noteret i Egå sogns Ministe-
rialbog og os derefter meddelt attest for at dette er
sket

For Elev sogneråd den 1 Febr. 1892
Niels Andersen

Fmd.

Ovenstående fødselsanmeldelse anmoder
hermed Præsten tilføje tilføre Ministerialbogen
og derefter tilbagesende med attest for
at tilførelsen har funden sted

Hjortshøj Egå sogneråd 19 Fbr 1892
Smidt

Fmd

Fødselsanmeldelsen er tilført
Egå sogns Ministerialbog

Hjortshøj Præstegård den 23 Febr 1892

J. B. Knuppert
sognepræst
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Dags dato holdt sognerådet møde

Regnskabet for 1891 blev fremlagt og god-
kendt af sognerådet det viste et underskud

af 307 Kr 38 Øre.

Til medlem af valgbestyrelsen i Skjolde

lev den 20 dennes har sognerådet valgt sogne-

rådsmedlem Anders Sørensen.

Til at opkræve skolemulkter har sognerådet
overladt dette til Niels Andersen imod en
godtgørelse af 5 kr for dette år.

Mulklisten for Marts måned forelå til
sognerådets afgørelse og fandt sin tilslutning
således at drengen er holdt hjemme på grund
af faderens sygdom og som følge deraf hans
uundværlighed i hjemmet derfor har man
undladt at diktere mulkt for ham.

Elev sogneråd den 11 April 1892

Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen Rasmus Holm Poulsen

Anders Sørensen
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Århus Stiftamt

Skanderborg den 27 April 1892

Under den med behagelig erklæring af

12. ds tilbagesendte sag har Københavns Magistrat

anmodet om, at det ved amtets Resolution

måtte blive afgjort hvor Ane Karoline Kir-

stine Jensen, født i Århus den 2 Maj 1869

af ugift Mette Kirstine Pedersen, må anses

forsørgelsesberettiget og at det måtte blive på-

lagt vedkommende kommune at refun-

dere de med den pågældendes ophold

på Københavns Ladegård fra den 12 Maj til

den 29 August f.a. forbundne udgifter

I anledning heraf skulde jeg tjenstlig

meddele, at da det af den ommeldte persons

dåbsattest fremgår, at hendes moder, Mette

Kirstine Pedersen, 10 måneders dagen før fødse-

len opholdt sig i Elev sogn, og da dette sogns

Ministerialbogs af og Tilgangsliste efter en

under sagen tilvejebragt attest fra

Sognepræsten udviser, at nævnte Mette

Kirstine Pedersen meldte tilgang den 1ste

November 1867 og afgang den 8 November 1868,

samt da den udlagte barnefader, Jens

Petersen Tvilling, i et over ham optaget

forhør har forklaret i overensstemmelse

hermed angående de tidspunkt, på hvilket

barnet blev avlet, må Amtet holde for

at der, uanset at den ommeldte fødsel ikke

i sin tid er blevet noteret i Elev

sogns Ministerialbog er tilvejebragt tilstrække-

ligt bevis for, at den i sagen omhandlede person

har sit legale fødehjem i Elev kommune
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og sognerådet må derfor anses pligtige

til efter nærmere lovlig regning af

refundere den omhandlede fattig-

understøttelse, idet vedkommende ikke

har erhvervet selvstændigt forsørgelseshjem.

Regenburg

Da det høje stiftamt har resolveret iKirstine

sagen angående Ane Karoline Jensen således

at Elev sogneråd er pligtig at refundere

den omhandlede fattigunderstøttelse til

Københavns Magistrat, så tillader vi os her-

ved i henhold til Reglen om fattigsagers

afgørelse at få sagen afgjort eller indanket
for Indenrigsministeriet. Idet vi støtter

vor påstand på at Ane Karoline Kirstine

Jensens fødsel er ikke noteret i Elevs sogns

Ministerialbog og der er ikke i sagen skaffet bevis

tilvejebragt nogen udskrift af dom for
at den omhandlede Jens Petersen Tvilling er barne
faderen, kun har han ifølge Rougsø mfl
herreders politiprottokol i et forhør tilståt dette
at han har været idømt udlagt som
barnefader og idømt Alimentationsbidrag.

Stiftamts 

I henhold til ovnstående Resulution hvorved
er tilpligtet Elev sogneråd at refundere Københavns Magi-

strat den omhandlede fattigsag så tillader vi os herved
ifølge reglement for fattigsager gennem det høje
stiftamt at få sagen indanket for indenrigs
ministeriet. Alle de medfølgende bilage

vedlægges den af os fremsendte begæring
Elev sogneråd den 30/4 92

Niels Andersen

Til Århus Stiftamt
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ministeriet. Alle de medfølgende bilage
vedlægges den af os fremsendte begæring

Elev sogneråd den 30/4 92
Niels Andersen

Til
Århus Stiftamt



Dags dato holdt sognerådet møde
Det blev vedtaget at lade grøfterne

gøre i stand dette samt at få sprøjten
gjort istand. Det blev overdraget
eller lejet for Transport af med sprøjte
frem og tilbage til Århus i Transport
6 kr tilligemed vedtoges det at anst-
skaffe 10 stk sprøjtespande og 2 bradxxxx

os

Det af Holstejn københavn tilsendte
skrivelse angående anoncer opslag
på sprøjtehuset har sognerådet ikke
noget imod retten til at opslå anoncer
gælder i 15 år. Kontrakten vil være at under-
skrive.Det blev vedtaget at påføre vejen
i gaden 2 fv grus.
Angående gymnastikplads blev det
vedtaget at anskaffe en plads.
Angående skrivelse fra Københavns

magistrat da har stiftamtet ved
resulution pålagt Elev sogneråd at
pigens legale fødehjem er Elev sogn
vi har efter nærmere tilstillet regning
at refundere beløbet.

Johannes Rasmussen ansættes i formueskat
for sidste halvår Jørgen Rasmus Holms karl
Jørgen Anders Sørens pige Rasmine Jens Møllers
pige Kjerstine Jonas Tygesen Anton Søren Jensen

Arbejdsmand Søren Jensen da Johan Niels Snogs
pige Line. Elev sogneråd
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Der anskaffes et knudetovg og ligerops-

hlrort Græsningen i gaden kan som
sædvanlig udlejes på de tidligere vilkår

Elev sogneråd den 23 Maj 1892
Niels Andersen

Anders Sørensen
Rasmus Th Olesen Rasmus Holm Poulsen

I anledning af det ærede
sogneråds behagelige skrivelse af 25de
f. M. skal Diriksjonen tjenstligst med-

dele, at der ikke til udvidelse af gym-
nastikpadsen ved Elev skole kan
tages jord fra skolens have. Mini-
steriets pålæg om tilvejebringelse 
af en større gymnastikpads må
imidlertid efterkommes, og
såfremt jord til en bekvemt beliggende
plads af den foreskrevne størrelse ikke
kan erholdes ved frivillig afståelse
skal man derfor herved tjenstlig an-
mode det ærede sogneråd om snarest
muligt at gøre skridt til ekspropriasjon
af det fornødne areal. Den nye plads bør
såvidt muligt henlægges sånær ved skolen
at den tillige kan benyttes som legeplads
(Lov 8de Marts 1856 § 2) og dens størrelse må efter
Ministeriets skrivelse af 31te Marts 1882 være
mindst 600 a 800 Kvadratalen og helst

30-40 alen i længden og 20-30 alen i breden

Skoledireksjonen for Framlev mfl herreder den 10 Januar
1892L. Jensen

Regensburg
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Modtaget skrivelse fra overretssagfører

Høg Guldberg i Århus sålydende

Sognerådet for Elev sogn Lystrup

Som befuldmægtiget for ejeren af Elev

kirke Hr. Govneråd Nyholm skal

jeg herved anmode Elev sogneråd om i hen-

hold til lov 7/6 1892 § 5 der siger:

Hvor en kirkeværge ikke findes, vælger
nes

vedkommende kommunal bestyrelse en i

nærheden af kirken boende mand til

at overtage de ovennævnte (------- Ind-

samlingen af de øvrige pengemidler, foran-

stalte opfejning og kakkelovnens pasning

samt aflægger årligt offentlig regnskab)

Forretninger" at vælge en mand

der kan varetage pasningen af og opfyring-

en Kakkelovnen i Elev kirke, og forventer

jeg mig derefter meddelt, hvem valget
er faldet på. Da det viser sig at Kakkelovnen
på grund af den vanrøgt den har været

genstand for ved fyringen, ved mangel på
pasning og rensning m.m. har lidt så meget
at den derfor snart kan vise sig ubrugelig

Ligesom skorstenen hvor renholdelse

påhviler menigheden jfr således K M

Skr af 30 Juli 1877 der udtaler

" at Ministeriet da ejeren af NN Kirke-

tiende havde forespurgt hvem den

udvendige og indvendige renholdelse

af en af ham i N.N. Kirke anbragt

kakkelovn samt den dertil hørende
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fejning påhviler med Biskoppen

er enig i, at den omhandlede forpligtel-

se må påhvile menigheden",

er så fuld af sod, at der endog kunde

blive tale om brandfare ved benyttelse

af kakkelovnen, så skal jeg herved med-

dele dem, at kirkeejeren, såfremt kakke-

lovnen ikke for fremtiden bliver for

svarligt benyttet samt den og skorstenen

behørigt renset, vil blive nødsaget

til at søge kakkelovnen fjernet.

Jeg skal ligeledes reservere

alt fornødent, såvel på kirkeejerens

se som på brandassurancens vegne

i tilfælde af en ved den omtalte

ophobning af sod eller ved kakkel-

lovnens øvrige uforsvarlige

benyttelse forvoldet ildebrand

navnlig at da erstatning må komme

til at påhvile Elev kommunes bestyrelse

særlig da den ikke har holdt sig forskriften

i lov 7/6 1873 § 5 efterrettelig ved at udvælge

en mand, der kunde vart varetage

de i nævnte § omtalte forretninger

Ærbødigst Høgh Guldberg.
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Helga Meta Sofie Nielsen

født 12 April 1892 datter af Knud

N Hans Nielsen og hustru Ane Mette
Farver Elev mark Moderen 29 år
barnet ægte født.

Anmeldt fødsel modtaget
fra pastor Kristiansen den 11 September 1892.
Lærer i Elev Peder Pedersen Daugbjerg
og hustru Margrethe Marie Gjertrud1892

Jensens barn født 3 August i Elev by

Århus Stiftamt

Overensstemmende med slutningsbestem-
melsen i § 5 i lov No 73 af 12 April 1892
om underholdsbidrag til børn, der ere
avlede udenfor ægteskab m.m.

bliver det i bemeldte § ommeldte
normalbidrag for uformuende

fædre til uægte børn herved for

Århus amts vedkommende for
femåret 1 Juli 1892 til 1 Juli 1897
fastsat til nedennævnte årlige
beløb for Købstæderne Århus og Horsens

60 kr

den øvrige del af amtet 45 kr

hvilket herved tjener til efterretning
og iagttagelse for vedkommede

A. Regenburg
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Efter dertil given foranledning

har Århus Amtsråd i mødet

den 31 f M vedtaget at opfordre

Amtsrådskredsens sogneråd til at påse

at der til bivejene leverede sten uop-

holdelig opstiles i fast mål og slås

hurtigst muligt, således at dette

Materiale aldrig optager større plads

af vejbreden end højst nødvendigt

Hvilket tjenstlig meddeles til

behagelig efterretning og Iagttagelse.

Århus Stiftamt d 10 Septbr 1892

Løbe

No

De offenlige veje i Elev

kommune affattet i
året 1892

Længde i favne Henvisning

til vejens fort-

sættelse i de

omliggende

kommuner i amtet

AnmærkningerBetegnelse 1ste Kl
A

1 Kl
B

2den

Klasse

3die

Klasse

i alt
1 Elev Kommune

1 Lisbjerg Skårupgårdsvejen

fra Lisbjerg skov igennem

Elev by til Skårupgårds skel

1 kl

1070 1070

Denne vej

fortsættes

i TodbjergMejlby

Kommune

Fortsættelse af 

vejen i Randers

amt.

2 Elstedvejen
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3 Trige vejen

Fra V No 1 ved Elev kirke

til Trige skov

II kl

733 733 3.1
4 Mosevejen

Fra V No 2 ved Elv by

til V No 6 i matr. No

mark

II kl

1177
1177

5 Elsted Terp vejen

Fra V No 4 ved Terp skole

til Elsted skole.

II kl

233 233 2.4
6 Terp Lystrup veien

Fra Terp skole til Lystrup

skel

II kl466 466 2.0
7 Vejen gennem Elev by

Fra matr no 1 ved Kirken

 forbi skolen til vej

No 1 med matr No

II kl

100
100

Elev sogneråd 12. Debr 1892
4179
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I henhold til det fra Århus stiftamt

indgivne ang. andragende angående gym-

nastikplads da blev det vedtaget og afslut-

tet handel med Niels Snog Nielsen således
at vi køber et jordstykke af ham stor 800 x
alen at betale til pris regnet efter 2400 Kr

pr td land.Pladsen indhegnes med pæle og
hegnstråd samt gruses med 4 kubikfv

grus.

Til at påse kakkelovnen og skorstenen
i Kirken i henhold til skrivelse fra
Høgh Guldberg har sognerådet valgt Gdr.
Niels Snog Nielsen.

Andragende fra lærer Daugbjerg
om godtgørelse for lys og varme ved aften
skolen i vinterhalvåret 1891-92 der
blev bevilget ham 20 Kr.

Det blev vedtaget at Andrea forbliver
hvor hun er hos Hans Nielsen for en
sum 180 Kr for et år regnet fra 1 December

1892 til 1 Decbr 1893.
Til at møde på sesjonen først

kommende Mandag i Århus har sogne-
rådet valgt Niels Andersen.

Det vedtoges at give Karen Faders datter
100 Kr i alderdomsunderstøttelse for et år.

Elev sogneråd den 23 September 1892
Niels Andersen

Rasmus Holm Poulsen Rasmus Th. Olesen
Anders Sørensen
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Dags dato holdt sognerådet møde
følgende sager blev forhandlet. Der
bliver at afholde lisitasjon den
18 November 1892 over hø halm tørv
og træ samt Stenkørsel og stenslagning
stenene skal være levet til 15 Januar
og slagen til 1 April, hø og halm
leveres i månederne Januar og Februar samt tørv
træ skal leveres til 1 Oktober 1893 og sand i løb-
et af året efter lærrerens ønske Tørv til Asem
til 15 Juli 1893 og pengene for materialer
nemlig sten og halm kan ikke erholdes
førend De udbetales af vedkommende udvalg
sognerådet forbeholder sig at forkaste
og akkordere budene.

Det blev vedtaget at indmelde
sig i Amtets sognerådsforening.

Elev sogneråd den 7 November
1892

Niels Andersen

Anders Sørensen Rasmus Holm Poulsen

Søren Peter Jensen Rasmus Th. Olesen
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Konditioner

hvorefter afholdes lisitasjon over hø halm og
m.m.

brænde til skolen samt levering af sten og slåning

af disse til vejene. Til skolen skal leveres 128 ℔ hø

og 192 ℔ halm i frisk sund og god kvalitet

de udbydes således at 10 ℔ er det mindste kvan-

tum der kan leveres men den der gør lavest bud
af halmen af det

til levering
kan og tage det hele kvantum1/3 del kan være
kvantum en leverandør påtager sig at levere
rughalm ikke strid resten 2/3 del byg eller

havrehalm det bindes op i ℔ bundter og leveres
ved skolen i månederne Januar Februar og Marts.
Det antages og betales af skolepatronen.

Til vejene skal leveres favne sten senest
1893til 15 Januar de opsættes af leverandørerne i 1/4 eller ½ favne

efter vejduvalgets anvisning på vejene der må ikke leveres jernsten

og ingen større end ½ alen i diameter. Stenene skal være

slagen senest til 1 April de slagne sten må ikke være
over 1½ tomme i diameter mål. Vejudvalget antager og

betaler stenene. Endvidere skal der leveres 1 favne
storkløvet bøgetræ til skolen inden til 1 Oktober 1893 og 5 Td

havstrøsand i løbet af året efter lærrens ønske. Der skal leveres
af god bonnitet

eller bortlisiteres 6000 stykker tørv til Maren Sørens inden 15 Juli

1893 af Efter endt lisitasjon forbeholder sognerådet sig ret

til at forkaste eller aprobere budene.

Elev den 18 November 1892

På sognerådets vegne

Niels Andersen
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Licitasjon

den 18 November 1892

Østergård 128 ℔ hø a 35 p ℔ 44 80

Do 192 halm a 24 " do
46 08

Rasmus Holm en favn bøgetræ 23 00

Østergård 5 Tdr havsand
5 00

Rasmus Th. Olesen 6000 Tørv 5½ plxxx 33 00

Lars Sørensen 4 fv på Lisbjergvejen a 12 k 48 00

Jens Rasmussen 2 fv på Skårupvejen a 13½ k 27 00

Rasmus Nielsen 2 fv på do a 15 30
Rasmus Holm 3 fv på Elstedvejen a 15 45 00
Niels Andersen ½ fv på Mosevejen 8 00

Iver Thygesen ½ fv på Terp Lystrup vejen 8 00
Stenslagning

Konrad 4 fv på Lisbjergvejen a 10½ 42 00

Søren Jensen 4 fv på Skårupvejen a 10 k 40 00

Anders Andersen 3 fv på Elstedvejen a 10 1/4 30 75

Søren Jensen ½ fv på Mosevejen 6

Samtlige bud blev straks

approberet af det samtlige sogneråd

Elev sogneråd den 18 Nobr 1892

Niels Andersen

Rasmus Holm Poulsen Anders Sørensen

S. P. Jensen Rasmus Th. Olesen
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Overslag over Elev kommunes

indtægter og udgifter i 1893

Kr Øre

Forventet underballance fra forrige år

a) Renter 16 25
b Afdrag 350 00

Udgifter ved fattiges forsørgelse efter fradr. af refug200
Alimentasjonsbidrag 40

Den frivillige fattigkasse 25
Sygekassen 50

Alderdomsunderstøttelse 400
Skolelærerens lønninger og emullementer100

5 Tdr rug 50
31 ½ Tdr. byg 315

128 ℔ hø 40 96
192 " halm 30 72

1 favn bøgetræ 20 00

10 Td havsand 10 00
Vederlag for tørv 75 00

Andre ordinære udgifter 130 50
Vejvæsen

Vedligeholdelse af vejene 400 00
Vandsynsmændene 6 00

Brandvæsenet 25 00
Afløst pligtarbejde 20

Tilskud til amtsfattigkassen 3 57
do til Skolefonden 7 00

Do til Ats Amtsreparti 371 55
Til lokale og skrivemateriel40 00

2726
55
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Er Overført 2726 55

En vej til skolelodden 8 00
5 00Til Ormslev børnehjem

Forskel af indtægt og udgift
2739

11

55

06

i alt 2750 61

Indtægt

½  afgift af tiendeyden hartkorn 2 16

Tilskud fra Trige-Ølsted 240 00
4 00Grusgrave m. m.

246 16

De pålignede skatter

½ del på formue og lejlighed1250 19

½ del på hartkorn 1254 26

i alt 2750 61

½ del

På hartkorn er lignet 14 Kr 72 Øre

pr Td beløb ialt 1254,26

Formue og lejlighed ½ del 1250,19

Hovedligningens beløb 2504,45

Elev sogneråd den 12 December 1892

Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen Anders Sørensen
Rasmus Holm Poulsen
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Skrivelse af 23 Nobr 1892 Elev sogneråd

herved anmodes det ærede sogneråd om ½ års

Underholdsbidrag 18 Kr til det af Marie Kathrine

Dankert af Skejby uægtefødte barn den 20 Maj

uægtefødte barn. Moderens formuesomstændigheder

tillader hende ikke selv at sørge for barnet tilstræk-

kelige opdragelse. Resulutionen samt leveattest vedlægges

Modtaget skrivelse fra Mårslet sogneråd af 8 Debr 1892

Ved tilbagesendelsen af hoslagte skal man herved

ikke undlade at henvise til lov af 12 April

d år om underholdsbidrag til børn avlede uden

for ægteskab hvorefter det ærede sogneråd bør

henvende sig til Politimesteren i den Juristition

hvor barnemoderen hun opholder sig for den

efterlysning at udfinde barnefaderens opholds-

sted eller erholde tilvejebragt formodning

for om han er død eller har forladt landet

P. S. V. Anders Jensen

Angåene de anoncer der i henhold
til kontrakt med E G Holstejn København om

opslagningen på sprøjtehuset hvorved 

Holstejn forlanger nedsættelse i betalingen pr

anonce til 50 Øre pr anonce det vedtoges at

forholde sig i denne sag som de andre i nærheden

prominde sognerådet.

Der vedtoges en istandsættelse af den

ene skorstens pibe på skolebygningen.

Andragende fra Lærer Daugbjerg om forhøj-

else af det vederlag han får for 15000 tørv
for

således at han får 5 kr pr 1000 stk tørv hvilket

andrager for de 15000 tørv beløb 75 Kr
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Dags dato holdt sognerådet møde
Overslag og ligning blev fremlagt til
sognerådets underskrift alle medlemmerne
vare mødte med undtagelse af Søren Peter
Jens Ligningen blev underskreven af de
tilstedeværende medlemmer.

Til sognerådsformand for næste
år genvangtes Niels Andersen

Elev sogneråd den 22 December 1892
Niels Andersen

Rasmus Holm Poulsen Anders SørensenRasmus Th. Olesen

At Amtsrådet har fastsat den betaling
som efter § 13 i lov om anerkendte sygekasser
af 12 April d. A. i visse tilfælde skal ydes til kom-

munens for afgivelse af befordring til sygekasser-
nes medlemmer m.m. til 1 Kr pr løbende mil
det undlader jeg ikke herved at meddele.

Århus Stiftamt den 20 December 1892. A Regenburg

I henhold til Indenrigsministeriets skrivelse
af 12 dennes undlader jeg ikke herved tjenstlig
at meddele at det kommunen fra Statskassen
tilkommende tilskud til alderdomsunderstøttelse
for 2det halvår 1891 i følge lov No 69 af 9 April
1891 udgør 131 Kr 25 Øre og at dette beløb efter fra-
drag af tidligere udbetalt forskud 80 Kr Øre vil
blive sognerådet anvist til udbetaling på
Århus Amtstue med 51 Kr 25 Øre.
Århus Stiftamt den 21 December 1892. A. Regenburg
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Sirkulære til samtlige amtmænd

Under henvisning til Indenrigsministeriets
bekendtgørelse af dags dato angående det i lov
om anerkendte sygekasser af 12 April 1892 § 7
ommeldte udvalg til afgørelse af spørgsmålet
om adgangsret til medlemsret i en anerkendt
sygekasse skulde man tjenstlig anmode D herre
amtsmænd om at ville tilkendegive samtlige
kommunalbestyrelser i dem underlagte amter
at der af hver af dem i begyndelsen af næste år
vil være at vælge et medlem til at tiltræde

dette udvalg, samt at det må anses rettest

at udvalgsmedlemmet der forudsættes valgt

ud af kommunalbestyrelsens midte, fremtidig

vælges, når delvis fornyelse af kommunalbestyr-

elsen har fundet sted. Det tilføjes at der ikke

i loven findes nogen udtrykkelig bestemmelse

om afholdelsen af de til anskaffelse af forhand-

lingsbog for udvalget samt porto og lignende
n

medgåede mindre udgifter, men at det

må antages at være lovens forudsætning

at disse afholdes af vedkommende kommune.

Et antal af nærværende cirkulære vil blive

D herre tilstillet. Indenrigsministeriet

den 13 December 1892 Ingerby.

Tilstilles tjenstlig Elev sogneråd til behag-

elig efterretning og Iagttagelse

Århus stiftamt den 23 December 1892

A. Regenburg
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Dødsattester

Hasle m fl herreders kontor Århus 7 Januar 1893

Århus stiftamt har under 31 f måned tilskrevet
mig således.

I henhold til Justitsministeriets cirku-

lære No 309 af 10 de dennes skulde jeg tjenstlig an-
mode deres velbårenhed om at ville indskærpe
ligsynsmændene i deres juristition at de i de

af dem ustedte dødsattester have at

anføre afdødes fulde navn, såvel familie-
navn som fornavne.

Hvilket herved tjenstlig meddeles det ærede
sogneråd med anmodning om at tilkendegive

skrivelsens indhold for kommunens ligsynsmænd
P Lunn til Elev sogneråd

af

Husmand Ole Peter Jensen Elev mose
der efter gentagen tilsigelse til at for-

rette snekastningsarbejde 1 dag for 1893

har ikke villet efterkomme tilsigelsen

man har derfor ladet forsømmelsen

udføre ved lejet mand i henhold til

snekastningslovens § 13 (for 1 Kr 50 Øre

Dette beløb er afholdt af kommunekassen

og søges herved efter lovens § 16 indrevet

og da iøvrigt behandlet som offentlig

politisag. Elev sogneråd den 21 Januar 1893
Niels Andersen Fmd Til Hasle mfl herreders kontor

Skrivelse I henhold til lov af 4 Juli 1850

angående afløsning af pligtarbeje for huse og boliger

på landet vilde sognerådet behage at udnævne tvende voldgiftsmænd

for årene 1893 og 94 og 95 og om de således valgte meddele mig undxx

snarest muligt. Åkjær Åkjær Ørting pr Horsens i Januar 1893

Ærbødigst Chr Nørgård Formand for afløsningen i Århus amt
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Kristen Nielsen født 21 April i Todbjerg

søn af hmd Niels Hansen og hustru Mariane

Rasmus datter konfirmeret af pastor He Todbjerg

Stine Henriksen født i Torsager sogn i Følle by

14 September 18 datter af Henrik Mejer (smed

og hustru Maren Kristens datter konfirmeret

i Felballe kirke om foråret af pastor Fetter

Søren Frederiksen søn af Gmd Jens
Frederiksen og hustru Maren Jensen

født i Gylling sogn den 25 September 1823

vaksineret den 14 Juni 1833 af distriktslæge

Vejs konfirmeret i Gylling kirke på 2den

søndag efter Mikalis 1845.

Maren Sørens datter datter af

Søren Hesse og hustru Bodil Olesen
født 10 Oktober 1813 i Elsted konfirmeret

kirke

i Hjortshøj (foråret) af pastor Korsbjerg

Karen Peders datter født i Elev den

15 Januar 1814

Johanne Kirstine Anders datter
født den 12 April 1827 i Pannerup Trige
sogn datter af Gårdejer Anders Andersen
Pannerup og hustru Birthe Marie Anders datter er
født i Pannerup Trige sogn 12 April 1827 hjemmedøbt samme
dag fremstillet i Trige kirke til dåben 4 Juni I A vaksi

3dievaksineret Juli 1831 af distriktslæge Vejr i Århus. På 1ste
Søndag efter påske 1841 blev hun af undertegnede konfirmeret

Trige præstegård den 3die Oktober 1844
C K Grove
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Dags dato holdt sognerådet møde følgende
sager blev forhandlet.

Til kasserer valgtes Anders Sørensen

Til skolevæsenet Rasmus Th. Olesen

Til fattigvæsenet Søren Peter Jensen

Til vejvæsenet Rasmus H. Povlsen

Kommuneskatterne betales i 4 Kvartaler.

Til voldgiftsmænd for de næste
3 år valgtes for huse og boliger på landet
valgtes P Østergård og hmd Hans Nielsen

Opkrævning af skolemulkter
for næste år gives 6 kr.

Angående dette at afgive befordring
til anerkendte sygekasser da blev det
vedtaget at Læge Monsen skal påtage
sig befordringen ved alt.

Til udvalg angående sygekasseudvalg
valgtes Niels Andersen

Modtaget af kassereren Rasmus Th. Olesen
349 K 55 Øre ved regnskabets aflægelse hvilket
herved tilstås

Niels Andersen

Til revisorer for året 18 regnskabet

for 1892 har sognerådet udnævnt

P Østergård og Jens Jørgensen

Elev sogneråd d 24 Januar 1893

Niels Andersen
R. Th. Olesen

Rasmus Holm Poulsen Anders Sørensen
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P Østergård og Jens Jørgensen

Elev sogneråd d 24 Januar 1893
Niels Andersen

R. Th. Olesen
Rasmus Holm Poulsen Anders Sørensen



Skatteklage

Til Elev sogneråd ved eftersyn af listen

over skatteligningen i Elev kommune er jeg

kommen til det resultat, at jeg er forurettet
med hensyn til formueskatten, hvilket

jeg begrunder af følgende.
Jeg købte jo som det ærede sogneråd ved

ejendommen ifjor for 12.250 Kr og har derpåkun

en gæld af 10.000 Kr så min formue består af
godt 2000 Kr og deraf giver jeg en skat af 7,40 Øre
hvilket efter min mening er godt det halve
formeget. Da det ærede sogneråd ikke kan være
i tvivl om min gælds størrelse, formoder
jeg at det har vurderet min ejendom for

højt. Jeg henstiller derfor til det ærede
sogneråd at det vil overtænke mine for-
muesomstændigheder engang til og håber
jeg da, og d at det vil komme til samme resultat
som jeg og give mig den nedsættelse i min skat
som jeg kan tilkomme. Ærb. Johannes Rasmussen

Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager blev forhandlet.

Ovenstående skatteklage fra Johannes

Rasmusen blev forhandlet og fandt sin

afgørelse således at sognerådet fandt ingen

han er
anledning til nedsættelse da den er

i skat

ansat i samme forhold som andre ejendom-

me og skatteydere i kommunen og hans gæld er opgivet rigtigt.

Pensjoneret lærer Kristensens skat blev

nedsat til 22 Kr 96 Øre

Angående kjørslerne til sygekassen

da blev det bestemt at alt kørsel
angående sygekassen med hensyn
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til befordring skal være lejet
det bestemtes at aftale med doktor ellervil

vognmand for hvad en tur koster
Sognerådet vil ikke påtage sig

at sende bud efter lægen det bliver
sygekassemedlemmernes egen sag.

Elev sogneråd den 10 Febr 1893
Niels Andersen

Søren P. Jensen Rasmus Th. Olesen

Anders Sørensen Rasmus Holm Poulsen

Skrivelse fra Gosmer Halling sogneråd

Da men i herværende kommune har måttet betale

forskud for alimentanten Jens Marius Jensen et barn

med pigen Maren Jensens samxlede barn skulde

man herved som opholdskommune for ovennævnte pige

forespørge det ærede sogneråd om det anerkender

Jens Marius forsørgelsesberettiget og om det er villig

til at refundere det udlagte bidrag fra 20 Februar

f år til 20 August samme år 1892. Resulutionen
medfølger samt liveattest, samt en politi-

Gosmer Halling

rapport som er bleven sognerådet tilsendt

fra Århus fattigvæsen Jens Marius Jensen

er efter medfølgende

bilage efterlyst af

politiet uden

resultat.

P.S.V

Ærbødigst

Jakob Pedersen

Til
resultatløs

Elev sogneråd
Alimentanten er efter medfølgende bilage efterlyst af politiet 
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20 Febr 1893

Skrivelse fra Hasle mfl herreders kontor

I henhold til det ærede sogneråds

skrivelse af 21 f Måned fremsendes herved

tjenstlig udskrift af det passerede i den

mod husmand Ole Peter Jensen for udebliv-

else fra snekastning anlagte sag med

forespørgsel om sognerådet ikke efter

omstændighederne måtte finde anledning

til at frafalde videre forfølgning af

sagen, hvorom jeg forventer mig under-

rettet. P. Lunn til Elev sogneråd

Udskrift

af Hasle mfl herreders politiprotokol

År 1893 den 6 Febr Formiddag kl. 11 blev Hasle mfl

herreders politiret sat og holdt på Århus Rådhus

af den ordinære dommer med undertegnede vidner

hvor da foretoges P S 11/93 mod husmand Ole Peter Jensen

af Elev for overtrædelse af snekastningslovens § 13.

Fremlagt blev en skrivelse af 21 f M fra Elev

sogneråd sålydende. Husmand Ole Peter Jensen af

Elev mose der efter gentagen tilsigelse til at forrette

snekastningsarbejde 1 dag for 1893 har ikke villet

efterkomme tilsigelsen, man har derfor ladet

forsømmelsen udføre ved lejet mand a 1 Kr 50 Øre

hvilket beløb er afholdt af kommunekassen

i henhold til snekastningslovens § 13. Søger herved

i henhold til lovens § 16 indrevet og iøvrigt behand-

let som offentlig politisag. Elev sogneråd den 21 Janu-

ar 1893 Niels Andersen Fmd Til Hasle mfl herreders kontor Århus
Fremlagt i politiretten den 6 Februar 1893 P Lunn

Tiltalte var personlig mødt efter tilsigelse og blev
foreholdt det fremlagte, men erklærede på det bestem-
teste, ikke at have modtaget nogen tilsigelse
til snekastning på sognets veje undtagen en
gang midt i Januar måned såvidt han husker
den 19 Januar da Iver Thygesens søn kom ned til
ham omtrent kl 8 om morgenen og tilsagde

komparenten til møde kl. 9 til snekastning.

Komparenten havde straks svaret ham, at
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han kunde ikke møde den dag, da han var så hårdt
angrebet af gigt, at han ikke kunde gå, og til bevis
herfor fremlagde han en attest fra doktor Mohnsen
om at han jævnligen er plaget af sådanne smerter.

Den fremlagte attest er sålydende
Husmand Ole Peter Jensen Elev mark lider jævnlig

af gigtsmerter i højre lår, og det må antages at de
når de ere tilstede, optræder med en sådan styrke

at de forhindrer ham i at udføre anstrengende legemligt
arbejde. Århus den 6 Febr 1893 V Mohnsen læge

Fremlagt i politiretten den 6 Febr 1893. P Lunn
Komparenten har ikke andet at leve af end hvad
han kan forskaffe sig ved sit arbejde; men han har
i de sidste par måneder ikke været mere end en
gang på arbejde, nemlig ved snekastning for jernbanen
Medens han var på dette arbejde var huset aflåset, og

han kan således med bestemthed sige, at han ikke har fåt
mere end den tidligere omforklarede ene tilsigelse,
og da han dengang var syg, mener han at have godtgjort

lovligt forfald og påstår sig derfor frifunden for Tiltale.
Tilspurgt, om han kan skaffe bevis for at have svaretIver Thygesens søn således som anført, siger han, at

Iver Thygesens søn kun er et barn, der går i skoleså at hans vidnesbyrd ikke kan have nogen betydningmen det er bekendt nok i byen at han i det sidste
vintere har været stærk plaget af gigt og derfor
i almindelighed er uskikket til så strengt arbejde
som snekastning. På spørgsmål om han ikke er villig
til at betale det beløb 1 kr 50 øre der er udlagt til en lejet
mand i hans sted, siger komparenten nej, ti det var
ikke den dag, at komparenten var tilsagt ved Iver
Thygesens søn, at der blev lejet for ham, men
dagen efter, da komparenten ikke var tilsagt.

På given anledning tilføjer han at Iver
Thygesens søn ikke medbragte noget skriftligt
men kun en mundtlig besked. sagen udsat
Politiretten hævet

P Lunn Vidner

Barfod Christensen
Udskriftens rigtighed bekræftes

Hasle mfl herreders kontor Århus den 18 Febr 1893
P Lunn
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Skrivelse til hasle mfl herreder

I henhold til omstående skrivelse fra

Hr Herredsfogden hasle mfl herreder tillige

med modtagen udskrift af hasle mfl her-

reders politiprotokol i sagen husmand Ole

Peter Jensen Elev mark. Sognerådet er vel

nødt til at sørge for at snekastningsregula-

tivet bliver overholdt efter modtagen indberet-

ning fra snefogden, og udgifter afholdt af

kommunekassen er man jo også nødt til

at have hjemmel for, at vi har ladet Ole Peter

Jensens snekastningsforsømmelse uføre ved

lejet mand i henhold til loven turde vi ikke andet

Han Ole Peter Jensen nægtede ifjor at kaste sne

det blev der da anket over at vi lod passere han har
som Hr Herredsfogden meddelt været tilsagt

tvende gange i år, men han vil vel ligesom ifjor
søge at undgå sin snekastningspligt. Sogne-
rådet anser sig derfor nødsaget til at søge

at få det af kommunekassen udbetalte

beløb 1 Kr 50 Øre indrevet.

Elev sogneråd den 22 Februar 1893 Niels Andersen Fmd

Til Hasle mfl herreders kontor Århus

Afsendt skrivelse til Mårslet sogneråd

Vi tillader os herved at affordre det ærede
sogneråd (Mårslet) Alimentanten Søren Jensens
forsørgelseskommune underholdningsbidraget

18 Kr efterat han har været efterlyst af politiet
som medfølgende bilage udviser, men ikke
kunnet findes. Det efter hoslagte bilage

forfaldne underholdningsbidrag 18 Kr for

½ år til 20 Nvbr 1892 forventer i vi os
tilstillet snarest samt J medfølgende
bilage tilbage. 6 bilage følger samt leve-

attest og resulution. Afsendt herfra

den 24 de Februar 1893. Elev sogneråd d 24 Febr 1893
Niels Andersen

FmdTil

Mårslet sogneråd
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Århus stiftamt Skanderborg den 25 Febr 1893
I anledning af den med sognerådets erklær-

ing af 20 ds hertil tilbagesendte forespørgsel

på Elev sygeforening der er anerkendt i henhold

til L 12 April 1892 undlader jeg ikke til behagelig

efterretning og videre  bekendtgørelse tjenstlig

at meddele, at sognerådet er pligtig til når der

for samme af sygekassens bestyrelse frem-

sætter begæring om afgivelse af befordring til

afhentelse af den af Foreningen antagne læge

eller jordemoder eller efter omstændighederne

til den syges henbringelse til bemeldte læge

eller jordemoder eller til et udenfor læge

distriktets grænser beliggende sygehus da

at iværksætte den fornødne tilsigeles til den,

der skal afgive befordringen, og at rådets
fordring om at sygeforeningens medlemmer
selv skulle bringe bud til en vognmand i
Århus, der af sognerådet der af sognerådet
anvises, for at få denne til at udføre den
begærede kørsel således er uberettiget.

A Regenburg
Til Elev sogneråd

Halling 27/2-1893

Til Elev sogneråd

Efter anmodning fra det ærede sogneråd

så skal jeg herved oplyse at min broder Jens Marius
Jensen opholder sig for tiden i Nord Amerika

han

og har været siden afrejste i Maj måned

dette bekræfter jeg med mit navns
underskrift.

Halling den 27 Februar 1893

Emil Ch Jensen

Skomager



Århus stiftamt Skanderborg den 25 Febr 1893

I anledning af den med sognerådets erklær-
ing af 20 ds hertil tilbagesendte forespørgsel
på Elev sygeforening der er anerkendt i henhold
til L 12 April 1892 undlader jeg ikke til behagelig
efterretning og videre  bekendtgørelse tjenstlig
at meddele, at sognerådet er pligtig til når der
for samme af sygekassens bestyrelse frem-
sætter begæring om afgivelse af befordring til
afhentelse af den af Foreningen antagne læge
eller jordemoder eller efter omstændighederne
til den syges henbringelse til bemeldte læge
eller jordemoder eller til et udenfor læge
distriktets grænser beliggende sygehus da
at iværksætte den fornødne tilsigeles til den,
der skal afgive befordringen, og at rådets
fordring om at sygeforeningens medlemmer
selv skulle bringe bud til en vognmand i
Århus, der af sognerådet der af sognerådet
anvises, for at få denne til at udføre den
begærede kørsel således er uberettiget.

A Regenburg
Til Elev sogneråd

Halling 27/2-1893
Til Elev sogneråd

Efter anmodning fra det ærede sogneråd
så skal jeg herved oplyse at min broder Jens Marius
Jensen opholder sig for tiden i Nord Amerika

han
og har været siden afrejste i Maj måned
dette bekræfter jeg med mit navns
underskrift.

Halling den 27 Februar 1893
Emil Ch Jensen

Skomager



Elev sogneråd den 1 Marts 1893

I henhold til det ærede sogneråds skrivel-

se af 9 Februar d år og ved tilbagesendelsen

af hoslagte bilage skal vi herved tjenstlig

meddele at Jens Marius Jensen har

forladt landet og opholder sig i Nord Amerika

som og vedlagte attestation fra hans broder

skomager Emil Ch Jensen af Halling

udviser. I henhold til lov af 12 April 1892

om underholdsbidrag til børn avlede udenfor

ægteskab skal vi herved tillade os at bemærke

og sitere lovens §  Har vedkommende kommune

udbetalt bidraget til barnets moder og det

senere måtte vise sig at barnefaderen på den

tid, da bidraget blev ubetalt enten var død

eller opholdt sig i udlandet, hvorfor den af

barnemoderen for politimesteren fremsatte begæring

om at forhjælpes sig til bidraget burde have

været afvist, dersom alt da de nu fremkomne

oplysninger om barnefaderens havde foreligget

forholdes der med tilvej tilbagebetaling af bidraget

efter fattiglovens § 27. Vi anser os derfor ikke

forpligtet til at betale det af det ærede sogneråd

forlangte underholdsbidrag for Jens Marius

Jensen idet vi nu har påvist og oplyst

at han opholder sig i Nord Amerika, og

som følge deraf i henhold til lov af 12 April

1892 er vedkommende kommune som har

udlagt underholdsbidraget på den tid da barne-

faderen opholdt sig i udlandet henvist

til at søge at få sit udlagte beløb

godtgjort af amtet. P. S. V.

Niels Andersen

Formand
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faderen opholdt sig i udlandet henvist
til at søge at få sit udlagte beløb
godtgjort af amtet. P. S. V.

Niels Andersen
Formand



Mårslet sogneråd den 20 Marts 1893

Da det af hosfølgende rapporter
er oplyst at alimentanten Søren Jensen

er født Fulden Beder sogn og af den grund
kunde være formodning for at han
er hjemmehørende i Beder Malling kommu-
ne, så kan man ikke indlade sig på at
betale det omhandlede bidrag, men anser
det for rettest at sagen bliver forelagt
Stiftamtet for at få undersøgt og af-
gjort om bemeldte Søren Jensen skulle

være hjemmehørende i Beder Malling
kommune. P.S.V. Anders Jensen

Til Elev sogneråd

Efter behørrig foranstaltning fik vi et års bidrag refun-

deret af Mårslet sogneråd ifjord indtil 20 Maj 1892 - 36 Kr som og kirken

på resulutionen udviser og som medfølgende bilag fra Mårslet sogneråd af 5 Juli

1892 tilligemed amtets pålæg til nævnte sogneråd af 9 Juli 1892

Dette bilag samt amtets skrivelse til Mårslet sogneråd

om at udrede bidraget for omskrevne Søren Jensen af Hørret

vedlægges. Bidraget er ka ½ års 18 Kr forfalden til betaling 20 Nvbr 1892

er det om det drejer sig om efterat Søren Jensen har været efterlyst af politiet

men ikke kunnet findes og der ved disse efterlysninger i hosstående

rapporter ses at Søren Jensen skulle være født i Fulden Malling

sogn formener Mårslet sogneråd sig i henhold til omstående skrivelse

ikke at kunne gå ind på at betale bidraget 18 Kr og formener

det rettest at få sagen forelagt Stiftamtet. I henhold hertil tillader

vi os at forespørge det høje Stiftamt om det vil afgøre sagen og
muligvis pålægge Mårslet sogneråd at refundere os det ud-

lagte beløb 18 Kr. Da dette her omskrevne underholdsbidrag

som og resulutionen udviser har været betalt af Mårslet

sogneråd og tildels af alimentanten selv siden 1882 til

1892, så må Mårslet vel være den rette forsørgelseskom-

mune for Søren Jensen. Elev sogneråd den 26 Marts 1893

Niels Andersen
Fmd
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Dags dato holdt sognerådet

møde følgende sager blev forhandlet

Formanden fremlagde regnskabet

som viste en underballance af 50 Kr 10 Øre

det blev gennemgået af rådet samt godkendtes

og underskreves af de tilstedeværende medlemmer

Landpostbudenes alderdomsforsørgelses-

kasse begæring lades tilside. Ligeså sogneråds

tidende. Vognmand Dyhrs tilbud angående
befordring til sygeforeningen blev ikke an-

taget.
Angående dette at give sygeforeningen

befordring da blev det bestemt således at

Læge Mohnsen befordrer sig og om der
skal yder befordring til en sygs henbringelse
til læge eller jordemoder m.m. da at tilsige
befordringen af sognets kørepligtige.

Det blev bestemt at anskaffe
knudetorget og sætte gymnastikpladsen
istand med hegn af pæle og staltræ
samt at flytte den gamle galge ud på
den ny gymnastikplads.

Elev sogneråd d 29 Marts 1893
Niels Andersen

S. P. Jensen Kase Anders Sørensen
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Vedlagte resulutioner pålydende tjenestekarl

Søren Jensen Sejer må anerkendes forsørgel-
sesberettiget her i Beder Malling kommune
men da der ifølge de tilvejebragte oplysninger

angående hans opholdssted, som af politimesteren

for Hasle m fl herreder i skrivelse af 22/2 - 93 be-
stemte er grund til at antage at vedkommende er
udvandret til Amerika kan man ifølge lov
om underholdsbidrag for uægte børn 12/4-92 § 4
ikke anse sig forpligtig til at betale noget Ali-

mentationsbidrag for ham. Resulutionen Politi-

rapporten skrivelse fra Hasle m fl Herreders kontor

af 22/2 og øvrige bilage vedlægges.

Beder Malling sogneråd 9/5-93 Jakob M Fogh

Århus Stiftamt har under 31 f M
tilskrevet mig således

Da fungksjonstiden for de af Århus amts-
råd valgte Vurderingsmænd efter loven om
udlån udlån i faste ejendomme af umyndiges

og andre under offentlige tilsyn stående midler

af 19de Marts 1869 udløber om nogen tid skulde

jeg tjenstlig anmode deres Velbårenhed om fra

sognerådene i deres Juristition at ville indhente

de i lovens § 3 ommeldte betænkninger, og derefter ved

disses indhentelse bringe i forslag mænd i

Juristitionen der måtte anses egnede til at vælges

til det ommeldte hverv.

Hvilket herved tjenstlig meddeles det ærede sogne-

råd med anmodning om hertil i den nærmeste

tid at indsende den nævnte betænkning.

Hasle mfl herreders kontor i Århus

P Lunn

Til

Elev sogneråd
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Dags dato holdt sognerådet møde

og følgende sager blev forhandlet

For skolekakkellovnens rengøring de 2 sidste

vintre 2 kr 1 Rist 7 Kr 75 Øre kridt 35 Øre

Skrivelse fra Lærer Daugbjerg om anskaffel-

se af forskelligt til skolen.

1 ste En kakkelovn blev nægtet
2 det Latrinernes flytning og en Pisior nægtet
3 die at yde en godtgørelse for Lys og varmt vand

sidste vinters bibellæsning nægtet
3 Denne begæring vedtogs4de Ligeledes at nægte opførelse af et brænde-

skud til at rumme brændselsmatalie
Til at indgive votum til kappit-

telstakstens fastsættelse har sognerådet
valgt P Mategård.

Til brændsynsvidner blev valgt
Johannes Rasmussen og Hans Nielsen

Til at tælle Kreaturer den
18 Juni dette år har sognerådet
valgt Anders Jensen Ungkarl

og P Østergård og Hans Nielsen
omTil forslag af mænd til at indsende

Sognerådet har foreslåt Morten Nielsen
til vurderingsmand for faste ejendomme

samt for umyndiges midler og andre
andre offentlige tilsyn stående midler
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Alderdomsunderstøttelsesbegæring

Ole Peters Alderdomsunderstøttelsesbegæring
afvistes fol foreløbig

Jesper Kristensens alderdomsunderstøttelses-
begæring lagdes foreløbig a tilside

Det blev bestemt at sørge for at fattighuset
bliver således at til iht forårsag natur Kilde og xxx
Den for sygehuskørsels m m som

kommunen skal yde til sygekassemed-
lemmer skal for henture herfra hjemmet
ske ved lejet foranstaltning, til dette er
sikkret Jens Rasmus Hovgård og Morten

Peter Jakobsen

Fra Tømrer Bjerregård var forelagt

en skrivelse om sognerådet er villig til
at betale hans billetter Hinnerup for
læge-kørsler. Vi er villig til at betale

de 2 gjorte rejser 4 Kr 10 Øre men vi vil

ikke forpligte os til at betale fremdeles

men kuns forsåvidt vi er pligtig efter loven

at yde enten den 1½ mils kørsel eller betale

Biletten 2 Kr 5 Øre når han kan forlange ret

til kørsel i henhold til sygekasseloven.

Elev sogneråd den 4 Juli 1893
Niels Andersen

Anders SørensenRasmus Th. Olesen

S. P. Jensen Rasmus Holm Poulsen
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I henhold til lov af 16 Februar 1866 anmodes sogne-

rådet herved om at foretage valg af en mand

til for kommunens vedkommende i treåret 18 93/94

18 95/96 at afgive indberetning om kornpriserne mm

til brug ved kapitelstakstens fastsættelse.

em valget udfald forventer jeg at modtage indbe-

retning ledsaget af en af den valgte på ære og samvittig-

hed afgiven erklæring om, at han vil røgte det ham

overdragne hverv efter sin bedste overbevisning.

Sirkulære fra indenrigsministeriet til samtlige amter
Da der ifølge tagen bestemmelse den 15 Juli d Å ligesom

flere gange tidligere senest i året 1888, vil være at foretage en kreatur
tælling her i landet hvilket skal foregå den 15 Juli d år

Gdr Rasmus H Povlsen har til her sognerådet anmeldt
at hans tjenerdreng Jens Peter Kristiansen var indlagt på
Århus amts sygehus og indleverede vedkommendes
skudsmålsbog den 4 decmer 1893.

Den 6/7-93 er afsendt skrivelse til Trige Ølsted

sogneråd angående hans moders opholssted og Trige

som formentlig forsørgelseskommune.

Trige Ølsted

sogneråd 10 Juli
1893

Den i det ærede sogneråds skrivelse af 4 dennes
ommeldte Jens Peter Kristiansen erkendes

forsørgelsesberettiget hersteds. Skudsmålsbogen

remiteres. PSV Søren Møller fmd
Til Elev sogneråd

Undertegnede husmand Ole Peter Jensen

af Elev mark, der har ansøgt sognerådet om
alderdomsunderstøttelse, men er bleven nægtet

denne, anmoder herved den højtærede amtsmand
om at undersøge sagen og mulig forskaffe
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mig den begærede understøttelse

Som det nu ses af vedlagte andragende

til sognerådet er jeg over 60 år og opfylder i

enhver henseende lovens forskrifter for at

komme i betragtning. Når at sognerådet i sin
svarskrivelse til mig fremsætter, at jeg er rask og

arbejdsdygtig, da er dette langt fra at være tilfældet

idet stærke gigtsmerter i benene meget ofte hindrer

mig i at bevæge mig, hvad jeg kan skaffe

godtgjort ved lægeattest, ligesom alderen også

har svækket mig i den grad, at jeg har meget

ondt ved at arbejde, det er ligeledes korrekt at jeg

foregående år kun har havt en indtægt af 60 Kr

og i fremtiden ikke har udsigt til at tjene så meget en-

gang. Ligeledes er det aldeles urigtigt når sognerådet

udtaler, at jeg skulde være i besiddelse af privat for-

mue, da er dette urigtigt. Jeg ejer ingen rede penge

og når sognerådet udtaler, at en af underskriverne

skal have udtalt, at jeg skulde være i besiddelse af

privat formue, da betvivler jeg rigtigheden heraf og

finder det højst mærkeligt, at sognerådet vil tage efter løse

rygter istedetfor at tilkalde mig og vedkommende underskriver

for derved at få sagens sande sammenhæng opklaret.

Idet jeg altså fastholder rigtigheden af det i mit

andragende fremsatte anmoder jeg den ærede amtsmand

om at nære velvilje over for dette mit ærbødige

andragende, at jeg ikke skal blive nødt til at lide altfor

megen nød på mine gamle dage eller blive tvungen til
at sælge det lillejordløse hus, hvori jeg nu harboet i 21 år.

Elev den 6 Juli 1893

Ærbødigst

m.f.T Ole Peter Jensen

Elev mark pr Århus

Til Århus Stiftamt Skanderborg

Tilstilles med bilag tjenstlig Elev sogneråd til behagelig erklæring
Århus Stiftamt den 8 Juli 1893 A Regenburg
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Til husmand Ole Peter Jensen

Din alderdomsunderstøttelsesbegæring

har været fremlagt i mødet den 4de dennes

og behandlet af sognerådet, dette fandt ikke

anledning til at give dig alderdomsunderstøttelse

af følgende grunde idet de mener at du er

i den grad arbejdsdygtig at du kan fulstændig

ernære dig dig selv og om du ikke kan få

arbejde på anden måde så ved at tage dig en

vogterplads eller lignende, din årlige arbejds-

fortjeneste må da vel og være mere end 60 Kr

da du jo altid har havt fast høstplads desuden

er det sognerådet meddelt at den ene af under-

skriftens mænd skulle have udtalt at du skulle

være i besiddelse af privat formue af disse grunde

og da særlig den at vi mener du er fuldt ud ar

arbejdsdygtig og har kræfter til endnu at kunne

forskaffe dig selv det nødvendige til livsophold

nægter dig afderdomsundersttøttelse.
5Elev sogneråd den 16 Juli 1893 Niels Andersen fmd

Århus Stiftamt Skanderborg den 29 Juli 1893
I anledning af den af husmand Ole Peter

Jensen af Elev mark hertil indgivne klage

over det at sognerådet har nægtet ham

alderdomsunderstøttelse skal man efter at
have modtaget rådets yttringer i skrivelse
af 19 d M til behagelig efterretning og videre bekendt-
gørelse tjenstlig meddele, at amtet ikke

for tiden finder tilstrækkelig grund til

at foretage videre i denne sag.

./. To bilag tilbagesendes og bedes vedkommende

overleveret A Regenburg

Til Elev sogneråd
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Din alderdomsunderstøttelsesbegæring
har været fremlagt i mødet den 4de dennes
og behandlet af sognerådet, dette fandt ikke
anledning til at give dig alderdomsunderstøttelse
af følgende grunde idet de mener at du er
i den grad arbejdsdygtig at du kan fulstændig
ernære dig dig selv og om du ikke kan få
arbejde på anden måde så ved at tage dig en
vogterplads eller lignende, din årlige arbejds-
fortjeneste må da vel og være mere end 60 Kr
da du jo altid har havt fast høstplads desuden
er det sognerådet meddelt at den ene af under-
skriftens mænd skulle have udtalt at du skulle
være i besiddelse af privat formue af disse grunde
og da særlig den at vi mener du er fuldt ud ar
arbejdsdygtig og har kræfter til endnu at kunne
forskaffe dig selv det nødvendige til livsophold
nægter dig afderdomsundersttøttelse.

5
Elev sogneråd den 16 Juli 1893 Niels Andersen fmd
Århus Stiftamt Skanderborg den 29 Juli 1893
I anledning af den af husmand Ole Peter
Jensen af Elev mark hertil indgivne klage
over det at sognerådet har nægtet ham
alderdomsunderstøttelse skal man efter at
have modtaget rådets yttringer i skrivelse
af 19 d M til behagelig efterretning og videre bekendt-
gørelse tjenstlig meddele, at amtet ikke
for tiden finder tilstrækkelig grund til
at foretage videre i denne sag.
./. To bilag tilbagesendes og bedes vedkommende
overleveret A Regenburg
Til Elev sogneråd



Dags dato holdt sognerådet møde
og følgende sager blev forhandlet.

Til at møde på sesjonen den 9 ende

Oktober fmd kl. 9 har sognerådet valgt

blev valgt Niels Andersen

Ole Peter Jensen alderdomsbegæring
lagdes foreløbig tilside ki det blev bestemt
at tilbyde ham stenslåning.

Det vedtaget at anskaffe en ny
kakkelovn til sovekamret i skolen

Gårdejer Rasmus Holm Poulsen
karl Jens P Kristiansen som har været
indlagt på Århus amts sygehus i 92

dage til beløb 60 Kr 40 Øre

Holm forpligter sig til at erlægge kost-
penge 26 Kr ivørigt skal sagen behand-
les i henhold til fattigloven.

Restanceliste over uindkomne komnekommuneskatter skal indiver
Andrea søges udsat på ny fra 1 December
Det vedtoges at holde sognerådsmøde Fredag

den 28 Oktober eftermd kl. 3.

Elev sogneråd den 6 Oktober 1893

Niels Andersen
Rasmus Th. Olesen Anders Sørensen

Rasmus Holm Poulsen



Dags dato holdt sognerådet møde
og følgende sager blev forhandlet.
Til at møde på sesjonen den 9 ende
Oktober fmd kl. 9 har sognerådet valgt
blev valgt Niels Andersen

Ole Peter Jensen alderdomsbegæring
lagdes foreløbig tilside ki det blev bestemt
at tilbyde ham stenslåning.
Det vedtaget at anskaffe en ny
kakkelovn til sovekamret i skolen
Gårdejer Rasmus Holm Poulsen
karl Jens P Kristiansen som har været
indlagt på Århus amts sygehus i 92
dage til beløb 60 Kr 40 Øre
Holm forpligter sig til at erlægge kost-
penge 26 Kr ivørigt skal sagen behand-
les i henhold til fattigloven.
Restanceliste over uindkomne komne
kommuneskatter skal indiver
Andrea søges udsat på ny fra 1 December
Det vedtoges at holde sognerådsmøde Fredag
den 28 Oktober eftermd kl. 3.

Elev sogneråd den 6 Oktober 1893
Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen Anders Sørensen
Rasmus Holm Poulsen



Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager blev forhandlet

Da kasseren ingen penge har vil
der blive at sørge for penge på anden

måde ved lån.

Ole Peter Jensens begæring fremlagdes
til behandling igen der gives redegørelse til am
amtet påny angående sagen

Lisitasjon over vejarbejde og levering af
til skolen

sten til vejene hø halm og Træ samt tørv
til Maren Sørensen afholdes den 15 Nvbr

kl 1 i høkeriet kondisjoner bliver at affatte

til den tid, sognerådet foretager ligeledes

en vejvandring rundt på vejene inden

lisitasjons dagen, bekendtgør tre udsteder

i Amtstidende og folkebladet.

Elev sogneråd d 26 Oktober 1893

Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen Anders Sørensen

Søren Peter Jensen Rasmus Holm Poulsen

Undertegnede husmand Ole Peter Jensen af Elev
mark tillader sig atter herved efter Tilskyndelse af
Hr Justitsråd Herredsfulmægtig P Lunn i Århus

Hr

at henvende sig til den højtærede amtmand om
at undersøge sagen angående min begæring om
alderdomsunderstøttelse.

Som jeg har bragt i erfaring er nemlig et en
af mig præsteret lægeattest der tilfulde godtgør
at jeg er ude af stand til at erhverve noget
ikke tilstillet den højtærede amtmand. Såfremt
Hr amtmanden havde været gjort bekendt med den



Dags dato holdt sognerådet møde
følgende sager blev forhandlet
Da kasseren ingen penge har vil
der blive at sørge for penge på anden
måde ved lån.
Ole Peter Jensens begæring fremlagdes
til behandling igen der gives redegørelse til am
amtet påny angående sagen
Lisitasjon over vejarbejde og levering af

til skolen
sten til vejene hø halm og Træ samt tørv
til Maren Sørensen afholdes den 15 Nvbr
kl 1 i høkeriet kondisjoner bliver at affatte
til den tid, sognerådet foretager ligeledes
en vejvandring rundt på vejene inden
lisitasjons dagen, bekendtgør tre udsteder
i Amtstidende og folkebladet.

Elev sogneråd d 26 Oktober 1893
Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen Anders Sørensen
Søren Peter Jensen Rasmus Holm Poulsen

Undertegnede husmand Ole Peter Jensen af Elev
mark tillader sig atter herved efter Tilskyndelse af
Hr Justitsråd Herredsfulmægtig P Lunn i Århus

Hr
at henvende sig til den højtærede amtmand om
at undersøge sagen angående min begæring om
alderdomsunderstøttelse.
Som jeg har bragt i erfaring er nemlig et en
af mig præsteret lægeattest der tilfulde godtgør
at jeg er ude af stand til at erhverve noget
ikke tilstillet den højtærede amtmand. Såfremt
Hr amtmanden havde været gjort bekendt med den



ville kendelsen angående min alderdomsunderstøt-

telse vistnok være faldet anderledes ud. Denne

lægeerklæring beror hos sognerådet, men det har ikke

været mig muligt at få den udleveret. Men såfremt

det heller ikke med Hr amtmandens hjælp lader

sig gøre at bringe den tilstede, vil jeg nok kunne
skaffe en anden. Grunden hvorfor jeg ikke har gjort dette
og medsendt den her, er den at jeg ikke har penge til
at erhverve den.

Fra sognerådet har jeg modtaget medfølgende

skrivelse som svar på et fornyet andragende. Der

tilbydes mig vejarbejde, men dette vil jeg aldeles ikke kunne

påtage mig. Gigten plager mig i så stærk en grad, at
jeg ofte må ligge flere dage i sengen og når jeg sidder ned
i længere tid er det mig meget vanskeligt atter at rejse mig.

Hvorledes skulde det gå mig, hvis jeg i alskens vejer skulde

arbejde ved vejene. At min tilstand er således er oplyst

i den forom omtalte lægeattest, og jeg håber at den højtærede

amtmand vil tage sig af min sag. Jeg vilde ikke have dristet

mig til såsnart atter at henvende mig til Hr amtmanden,

såfremt ikke den bittre nød tvang mig dertil og Hr

Justitsråd Lunn så bestemt havde opfordret mig til

at forsøge endnu engang. Med højagtelse ærbødigst

O. P. Jensen Elev mark pr Lystrup St.

Til Hrr Stiftamtmand Regenburg Skanderborg

Tilstilles med bilag tjenstlig Elev sogneråd til erklæring

Århus Stiftamt den 25 Oktober 1893 A Regenburg

I henhold til omstående andragende hvori husmand

Ole Peter Jensen Elev mark efter tilskyndelse af Hr Justitsråd

Lunn Århus henvender sig til den højtærede amtmand

om at undersøge sagen angående hans alderdomsunder-

støttelse. Da skal vi herved erklære at Ole Peter Jensen

har givet aldeles usandfærdige forklaringer sogne-

rådet har aldrig været i besiddelse af hans lægeattest

men derimod af en udskrift af Hasle herreds poli-
tiprotokol hvori orlyden af attesten var afskrev-

en denne afskrift af attesten har sognerådet tilstillet



ville kendelsen angående min alderdomsunderstøt-
telse vistnok være faldet anderledes ud. Denne
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jeg ofte må ligge flere dage i sengen og når jeg sidder ned
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Ole Peter Jensen Elev mark efter tilskyndelse af Hr Justitsråd
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en denne afskrift af attesten har sognerådet tilstillet



amtet da sagen forelå dette. han har ikke forlangt

attesten førend nu selvfølgelig kan vi ingen afgive

da vi ingen har. Denne lægeattest skaffede han tilveje

sidste vinter for at fri sig for sin snekastningspligt

desuagtet dømte Hr Justitsråd Lunn ham til snekastnings-

pligt. Når han i sit andragende anfører at såfremt

det ikke med Hr amtmandens hjælp lader sig gøre

at bringe den attesten tilstede da skal vi erklære
d

at det blev ham medelt før han indgav sit ny andrag-

ende at orlyden af attesten forelå amtet under

sagens behandling sidst, hvilket vi og har meddelt

Hr Justitsråd Lunn. Iøvrigt kan sognerådet ikke

se rettere end at manden er arbejdsdygtig hvilket

også viser sig at han er når nogen vil have ham

til arbejde, at han ikke vil og måske heller ikke

har let ved at få arbejde kan være, vi har da tilbudt

ham vejarbejde; men det har han ikke villet tage imod

endnu. Der er derfor ikke nogen grund til at
tilstå ham nogen væsentlig alderdomsunderstøttelse

fortiden at gigten skulle plage ham i nogen
videre

stærk grad det er der ikke mange der tror

han er enlig har kun sig selv at forsørge og
kan efter alt at dømme ernære sig når han vil

han ejer et hus med ikke så lille en have hvori

avles fuldt ud de kartofler han selv behøver

m m, huset har han gældfrit og vil sælge

det for en 800 a 1000 kr.

Elev sogneråd d 4 November 1893
Niels Andersen

Fmd



amtet da sagen forelå dette. han har ikke forlangt
attesten førend nu selvfølgelig kan vi ingen afgive
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Hr Justitsråd Lunn. Iøvrigt kan sognerådet ikke
se rettere end at manden er arbejdsdygtig hvilket
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til arbejde, at han ikke vil og måske heller ikke
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endnu. Der er derfor ikke nogen grund til at
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fortiden at gigten skulle plage ham i nogen
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stærk grad det er der ikke mange der tror
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det for en 800 a 1000 kr.

Elev sogneråd d 4 November 1893
Niels Andersen

Fmd



Konditioner

hvorefter sognerådet lader afholde lisita-

tion over levering af hø halm og træ til

skolen samt levering af sten til vejene og 6000

st tørv til Marens Sørensen. Til skolen

skal leveres 128 ℔ hø og 192 ℔ halm i frisk

sund og god kvalitet af høx og halm kan leveres

mindst 10 ℔ men iøvrigt kan den der gør lavest

bud tage hele kvantummet til levering de

bindes op i ℔ bundter og 1/3 del af halmen må

af det kvantum en leverandør forpligter

sig til at leveres må være rughalm men ikke

strid rughalm de 2/3 del skal være byg eller hav-

rehalm eller begge dele. Det leveres ved skolen

i månederne Januar Februar og Marts antages

og betales af skolepatronen.

Endvidere skal leveres til skolen 1 favn storkløv-

et bøgetræ inden 1 Oktober 1894.

6000 st tørv til Maren Sørensen inden 15 Juli 1894

leverandøren må selv bringe tørvene i hus efter hendes

anvisning hos sig. Til vejene skal leveres

6 favne sten inden midten af december 1893
de opsættes af leverandørerne i 1/4 eller ½ favne
på vejene efter vejudvalgets anvisning der

må ikke leveres jernsten og ingen over ½ alen
i diameter mål, de antages og betales af vejud-
valget.

Efter endt lisitation forbeholder
sognerådet sig ret til at forskaste og eller appro-
bere budene

Elev den 15 November 1893

sognerådet



Konditioner
hvorefter sognerådet lader afholde lisita-
tion over levering af hø halm og træ til
skolen samt levering af sten til vejene og 6000
st tørv til Marens Sørensen. Til skolen
skal leveres 128 ℔ hø og 192 ℔ halm i frisk
sund og god kvalitet af høx og halm kan leveres
mindst 10 ℔ men iøvrigt kan den der gør lavest
bud tage hele kvantummet til levering de
bindes op i ℔ bundter og 1/3 del af halmen må
af det kvantum en leverandør forpligter
sig til at leveres må være rughalm men ikke
strid rughalm de 2/3 del skal være byg eller hav-
rehalm eller begge dele. Det leveres ved skolen
i månederne Januar Februar og Marts antages
og betales af skolepatronen.
Endvidere skal leveres til skolen 1 favn storkløv-
et bøgetræ inden 1 Oktober 1894.

6000 st tørv til Maren Sørensen inden 15 Juli 1894
leverandøren må selv bringe tørvene i hus efter hendes
anvisning hos sig. Til vejene skal leveres
6 favne sten inden midten af december 1893
de opsættes af leverandørerne i 1/4 eller ½ favne
på vejene efter vejudvalgets anvisning der
må ikke leveres jernsten og ingen over ½ alen
i diameter mål, de antages og betales af vejud-
valget.

Efter endt lisitation forbeholder
sognerådet sig ret til at forskaste og eller appro-
bere budene

Elev den 15 November 1893
sognerådet



Lisitation

af 15de November 1893

Daugbjerg 128 ℔ hø a 58
Kr

74

Øre

24
halmRasmus Nielsen 192 ℔ a 39 74 88Jakob Thomsen 1 fv træ a 22 1/4

22 25
Rasmus Thomas Olesen 6000 Tørv a 5,25 31 50

sten
vejSøren Laursen 3 fv på Lisjerg a 12 fv 36 00Rasmus Th Olesen 2 fv Skårupgårdsvej a 11 fv 22Niels Snog Nielsen ½ fv på Trigevejen 6 00Søren Laursen ½ fv på Terp Lystrup vejen 9 00Do for sammenkørsel af sten 4 00

De gjorte bud blev straks aphrobert
af det samlede sogneråd.

Refusjon fra Trige for Jens P Kristensen
er indkommen fra med 3/4 helår 25 Kr 80 Øre

Jesper Kristensen har det sognerådet
forlangt at få sin alderdomsunderstøttelsessag
behandlet, men da han opholder sig i Tilst sogn
må vi henvise ansøgeren dersteds.

Næste møde afholdes d 15 Debr kl 1
Elev sogneråd d 15 November 1893

Rasmus Th. Olesen Niels Andersen
Søren P. Jensen Rasmus Holm Poulsen
Anders Sørensen
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Dags dato holdt sognerådet møde

Til forligsmægler i Tyende og aftægtssager

valgtes Rasmus Nielsen og P. Østergård

suppleant Søren Peter Jensen

Til Jordkomiteringsmænd valgtes

Niels Snog Nielsen og Niels Andersen

Til hegnsynsmænd og Vurderings-

mænd for mark og vejfred valgtes

Søren Peter Jensen som formand og

Rasmus Holm og Peder Pedersen som

medlemmer - eller vurderingsmænd i ovennævnte tilbuder
(Suppleant Anders Sørensen)

I henhold til valgloven af 12 Juli 1867 § §

34 og 24 meddeles herved at supleringsvalget til Rigs-

dagens folketing i gl Århus amts 3die valgkreds

afholdes Onsdagen d 17 dennes formiddag Kl. 10 i

Skjoldelev foran skolen.

1/ Hvorfor det ærede sogneråd anmodes om, ved af
dets midte at vælge en delegeret til at tiltræde
valgbestyrelsen, samt give undertegnee med-er

delelse om, hvem der valgt.

2/ Bekendtgøre valget på den i kommunen
brugelige måde, navnlig ved læsning
ved Kirkestierne de to sidste Søndage før valget
og give undertegnede meddelelse om måden
og tiden da bekendtgørelsen er sket(senest valgdagen

3/ De originale valglister medbringes.

4/ Valgbestyrelsen bedes give møde om formid-
dagen kl. 9 i Skjoldelev skole.

Lading sogneråd den 1ste Januar 1894 Jens Jensen
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Overslag over Elev kommunes
Og udgifter i året 1894 Kr Øre

Forventet underskud fra forrige år 300 00
mm

Udgifter ved fattiges forsørgelse
250 00

Den frivillige fattigkasse 50 00

Sygekassen 50 00

Alderdomsunderstøttelse 750 00

Skolelærerens lønninger og emullent 100 00
5 Td rug a 9 k p td 45 00

31 ½ ℔ byg a 10 - ℔ 315 00
Hø pr ℔ 2048 a 3 Øre 61 44
Halm 3072 a 2 61 44
1 favn bøgetræ 20 00

10 Td havsand 10 00
Vederlag før Tørv 75 00

Andre ordinære udgifter130 00

Vejvæsen
Vedligeholdelse af vejene 400 00

Vandingsmændene 6 00

Brandvæsenet 20 00
Afløst pligtarbejde 20 00

Tilskud til Amtsfattigkassen 3 57

do til Skolefonden 7 00
Amtsrepartitonsfonden 371 55

Til lokal og skrivemateriel 40 00

Veng til skoledortde
8

00
Til Ormslev børnehjem

5
00

3199 00
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8

00
Til Ormslev børnehjem

5
00

3199 00



Indtægter

Intægt Kr Øre
1½  afgift af tiendeydende harlk 2 16

Tilskud fra Trige Ølsted 240 00

Grusgravene 4 00

246 16

De pålignede skatter

½ del på formue og lejlighed 1480 35
½ del på hartkorn 1472 41

i alt 3198 92

På hartkorn er lignet ½ del med 17 kr 28 Øre pr Td 1472,41

Formue og lejlighed ½ del med 1480,35

Ligningens beløb er ialt 2952,76

Ligningen fremlagdes og blev underskrevet

af det samlede sogneråd.

Til at tiltræde valgbestyrelsen i Skjoldelev

ved det forestående folketingsvalg den 17 Januar

har sognerådet valgt Niels Andersen

Til formand for næste år genvalgtes Niels Andersen

Elev sogneråd den 31 December 1893

Niels Andersen

Søren P. Jensen Anders Sørensen

Rasmus Th. Olesen Rasmus Holm Poulsen
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Dags dato holdt sognerådet møde
Til kasserer for dette år blev valgt

Rasmus Holm, Anders Sørensen og Holm
overtager vejvæsenet Søren Peter fattigvæsenet
Rasmus Thomsen beholder skolevæsenet, kasseren

udbetaler alderdomsunderstøttelserne
For at opkræve mulkter for skolefor-

sømmelser for 1894 betales 6 kr.

Elev sogneråd den 22 Januar 1894
Niels Andersen Anders Sørensen

Rasmus Holm Poulsen

Dags dato holdt sognerådet møde
Der var fremkommen skatteklage fra

Morten Nielsen og Rasmus Nielsen den sidstnævnte
havde endvidere klaget fordi at Lars Sørensen
ikke var ansat i skat klagerne lyder som følger

Til Elev sogneråd. Ved at se skatteligningen
finder jeg mig forudrettet idet at jeg er for
højt beskattet, det ser ud som min skatteevne
er en del større i år end som tidligere; men
som i virkeligheden er det modsatte.

Jeg vil tage de 3 nærmeste sognerådsmedlemmer
at sammenligne mig med No1

No 1 svarede i 1893 80 kr 36 Øre i formue og lejlighedsskat på 95 kr 45 + 15,19
" 2 do i do 65,60 do do 73,60 + 8

" 3 " " " 63,96 - - - 80,50 + 16,40
og jeg 75,44 - - - 97,75 + 22,31

mit

Disse tal viser at tillæg er ikke så lidt mere
end nogen af de andres og man skulde løpmer
da de samme var med ifjor at sætte skatten måtte
det tilnærmelsesvis passe i år. Mine penge stiller sig således
at jeg fuldtud har lånt lige så mange som jeg har udestående

I det håb mit andragende vil blive tagen tilfølge  jeg mig med megen agtelse
Morten Nielsen



Dags dato holdt sognerådet møde
Til kasserer for dette år blev valgt
Rasmus Holm, Anders Sørensen og Holm
overtager vejvæsenet Søren Peter fattigvæsenet
Rasmus Thomsen beholder skolevæsenet, kasseren
udbetaler alderdomsunderstøttelserne
For at opkræve mulkter for skolefor-
sømmelser for 1894 betales 6 kr.

Elev sogneråd den 22 Januar 1894
Niels Andersen Anders Sørensen

Rasmus Holm Poulsen

Dags dato holdt sognerådet møde
Der var fremkommen skatteklage fra
Morten Nielsen og Rasmus Nielsen den sidstnævnte
havde endvidere klaget fordi at Lars Sørensen
ikke var ansat i skat klagerne lyder som følger
Til Elev sogneråd. Ved at se skatteligningen
finder jeg mig forudrettet idet at jeg er for
højt beskattet, det ser ud som min skatteevne
er en del større i år end som tidligere; men
som i virkeligheden er det modsatte.
Jeg vil tage de 3 nærmeste sognerådsmedlemmerat sammenligne mig med No1
No 1 svarede i 1893 80 kr 36 Øre i formue og lejlighedsskat på 95 kr 45 + 15,19
" 2 do i do 65,60 do do 73,60 + 8
" 3 " " " 63,96 - - - 80,50 + 16,40

og jeg 75,44 - - - 97,75 + 22,31
mit

Disse tal viser at tillæg er ikke så lidt mere
end nogen af de andres og man skulde løpmer
da de samme var med ifjor at sætte skatten måtte
det tilnærmelsesvis passe i år. Mine penge stiller sig således
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Skatteklage

Ved at gennemse kommune skatteligningen for året

1894 er jeg bleven opmærksom på, at jeg skal svare

altfor meget i formue og lejlighedsskat i forhold til

andre skatteydere. Da dette måske for en del er af

den grund at sognerådet mener, at jeg ejer mere
end jeg er i besiddelse af, skal jeg tillade mig

at oplyse, at jeg ejer 16000 kr, så har jeg i leje af stue-

huset med det stykke jord derved 77 Kr, denne

indtægt er før bleven regnet lig med en kapital

på 2000 kr, hvorfor da jeg gik ud af sognerådet var

opført med en kapital på 18000 kr. Jeg vil så bede

sognerådet lægge mærke til, at den tønde land der er

ved stuehuset ikke bliver beskattet 2 gange, endvidere

er der fra min gård solgt et engskifte, hvoraf Niels Snog

købte det halve for 1000 kr, altså er det hele skifte vel

omtrent 2000 kr værd, se dette skifte har jeg hartkorn-

et på, hvilket jeg beder sognerådet lægge mærke til,

hvis de til dels indregner gårdens værdi efter hartkorn.

Jeg skal nu forsøge at bevise, at jeg svarer formeget

i skat i forhold til andre. Min gård er vel som

tidligere ansat til en værdi a 58000 Kr hvilket jeg

mener er højt sat, lægger vi dertil kapitalen 16000 kr

og indtægten af stuehuset lig 2000 kr bliver dette i alt

76000, hvoraf jeg jo er ansat til at svare 219 kr 69 øre.

Dette finder jeg er formeget i forhold til mange andre
jeg skal særlig nævne sognerådsmedlemmerne, R. H. Poulsen
A. Sørensen R. Th. Thomsen Olesen og Niels Andersen
R H Poulsen ejer en gård, der plejer at blive takseret til

64000 k 30 td land skov der tidligere har været ansat
til 15000 k derfra går gælden 38000 Kr men så har han to
huse lejet ud, og indtægten deraf kan vel sættes

lig med 3000 kr altså bliver den virkelige formue
44000 kr deraf svarer han 95 k 45 Øre jeg kan ikke
engang tilkomme at svare det dobbelte af hvad han svarer
men jeg er ansat til at svare det dobbelte og 29 Kr Ifjor
betalte jeg i formueskat 160 Kr 72 Øre og R H Poulsen
80 k 36 Øre altså betalte jeg det dobbelte af ham, hvorfor
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skal jeg så i år betale 29 kr over det dobbelte af ham

Jeg forsøger så en sammenligning med A Sørensen

hans gård antager jeg er 54000 kr værd, hans gæld
har jeg hørt er 19000 kr altså ejer han 35000 kr hvoraf
svares 73 Kr 60 Øre, i forhold hertil kan jeg tilkomme
at give omtrent 160 kr, altså giver jeg 59 kr 65 Øre
formeget i forhold til ham. Dernæst gør jeg
en sammenligning med R Th Olesen, hans gård er 42000
hans gæld er vel 8000 kr, så har han en lejeindtægt af et hus
der kan sættes lig 1500 kr, altså har han en formue på
35.500 kr, hvoraf han svarer 80 kr 50 Øre, i forhold hertil
kan jeg tilkomme at betale 172 kr 34 Øre altså giver
jeg 47 kr 31 Øre formeget i forhold til ham.

Niels Andersens gård er 19000 kr værd hans gæld 11000

og hans formue bliver da 8000 kr lad os så gøre

et regnestykke til 8000 kr - 13 kr 80 Øre - 76000 kr

131 kr 10 Øre

hvilket er den sum jeg kan tilkomme

at svare i skat i forhold efter hvad han svarer

Efter det anførte antager jeg, at sognerådet

vil indrømme, at min skatteansættelse er altfor

høj i forhold til mange andre

Envidere tillader jeg mig at klage over at

Laurs Sørensen ikke er sat i skat, skønt

han ejer en betydelig kapital. Jeg forventer

at sognerådet nedsætter min skat

betydeligt og meddeler mig svar

derpå så tidlig, at jeg kan indanke

sagen for Amtsrådet, hvis jeg finder

anledning dertil. Ærbødigst Rasmus Nielsen

Til Elev sogneråd
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Dags dato holdt sognerådet
møde følgende skatteklager blev
forhandlet Morten Nielsens klage

blev behandlet og sognerådet fandt
ingen grund til nedsættelse efter
de af ham selv fremførte oplysninger

Rasmus Nielsens klage blev således
afgjort at hans kapital efter
hans egen opgivelse er 18000 istedet

for 20000 han fik en skattened-
sættelse af 6 Kr 90 Øre.

Rasmus Nielsen havde klaget
over at Laurs Sørensen ikke var

sat i skat for dette år
Vedkommende der var genstand for denne
klage oplyste at hans kapital var 12000
og Søren Laursen ga opgav sin gæld til
30.000 k man fandt da at der var ingen
grund til at foretage forandring i deres

skatteansættelser.
Til voldgiftsmænd for jagtret-

tens afløsning for de 3 år fra Januar
1894 valgtes Rasmus Th Olesen og Søren Laursen
Det vedtoges at lade fattighuset

gøre istand der kan indgives tilbud
til Søren Peter Jensen i løbet af 8 dage på 50 ℔
Det gamle halm af fattighuset købte Anders Sørensen
for 3 kr.

Elev sogneråd d 13 Februar 1894

Niels Andersen S. P. Jensen Anders Sørensen
Rasmus Holm Rasmus Th Olesen
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Dags dato holdt sognerådet møde.

Regnskabet blev fremlagt for 1893 det viste
et overskud af 397 Kr 52 Øre det godkendtes
af det samlede sogneråd.

Til revisorer for dette regnskab blev
valgt Anton Pedersen og Jens Møller

Ungkarl Kristian Mejer begærede sig
optaget på Folketingstillægslisten regnet fra
11 August 1894 sognerådet fandt ikke noget
mod dette at erindre han optoges

Ole Peter Jensen andrager på ny om
alderdomsunderstøttelse en sum 150 kr
det vedtoges at give ham 50 Kr for 1 år
regnet fra 1ste April 1894.

Det vedtoges at lade afholde en lisita-
tion den 28 Marts eftmd kl 1 den tager sin

begyndelse på vejen ved Ørvadsgården
over grøftoprensning og rabataftagning

Grøfternes brede og dybde 1½ foroven 3 kvarter
dybe ½ alen i bunden.

Elev sogneråd 21 Marts 1894
Niels Andersen

R Holm S. P. Jensen

Rasmus Th Olesen Anders Sørensen
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I henhold til lov af 4 Juli 1850 § 2 anmodes

Sognerådet om at ville foretage valg af en vold-

giftmand for årene1894-95-96 til afløsning af

det gårde og Boelsteder påhvilende hoveri og lignende

pligtarbejde. valgt blev Peder Pedersen.

Den 28 Marts afholdt sognerådet lisitation

over grøftoprensning og rabataftagning.

Arbejdet på Terp Lystrup vejen blev tilslåt

1 stykke til Peder Dideriksen for 15 Øre pr favn

2 det stykke blev tilslåt Jens Jørgensen for 15 Øre p fv

3 Høvejen tilslåt Jens Jørgense for 15 Øre pr favn

Grøftsrensning alene og rabataftagning alene

tilslåt Jens Jørgensen for 7½ Øre pr favn

4 Ølsted Elev vejen  tilslåt Jens Jørgensen

for samme pris pr løbende favne vej eller grøfts-

oprensning og rabataftagning for sig

alt efter vejens behov som det gøres nødvendig

at istandsætte samme pris 7½ Øre pr fv

Det vedtoges at lade påføre Ølsted Trige Elev

vejen 12 favne grus. Niels Snog tilbød at

sælge gruset for 2 Kr 33 Øre pr kubikfavn og 2 Kr

i godtgørelse for vej til grusgraven. Det bestemtes

at lade afholde en lisitation efter suretiden

over gruskørslen.

Elev sogneråd den 28 Marts 1894
Niels Andersen

Anders Sørensen
Rasmus Th Olesen

Rasmus Holm



I henhold til lov af 4 Juli 1850 § 2 anmodes
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Afskrift Attest

Den 25 Marts 1894 fødtes i Elev et

pigebarn af ugift Ane Mette Jensen i Elev

23 år gammel. barnet uægte født

Elsted Elev pastorat 10/4 94

N B Christiansen

SognepræstTil

Elev sogns fattigbestyrelse

Ovenstående underretning dags dato morgen

fra sognepræsten for Elsted - Elev pastor Kristiansen

Elsted præstegård

Elev sogneråd den 11 April 1894

Niels Andersen

Formand

Lisitation afholdtes den 11te Juni 1894

Ølsted Elev vejen skal påføres 12 kubikfavne
grus regnet fra Trige markskel til Niels Snogs
gård vejudvalget anviser hvor gruset skal

vejenpåføres samt antager og drager omsorg for
at det påføres vejen efter dens behov.
Niels Snog Nielsen forpligter sig til at levere
gruset for 100 kr og lægge det på vejen i dynger
a 4 Td pr dynge gruset skal være leveret på
vejen inden den 1 Oktober 1894.

Det vedtoges at yde Lærer Daugbjerg for
aftenskole for Leje og varme mm for vinteren 1894
ialt 20 kr. Elev sogneråd den 11 Juni 1894

Anders Sørensen Niels Andersen

Rasmus Th Olesen Rasmus Holm Poulsen
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Dags dato holdt sognerådet møde

Skrivelse fra Århus fattigvæsen angå-

ende ugift Laura Kristine Lauersen

om herværende Kommune kan betragtes

som forsørgelseskommune for vedkommende

Skudsmålsbog og afhøring samt en afgiven

attest af Elev sogns Kirkebog udviser

at hun er hjemstedsberetiget i Elev kommune

Sognerådet erkender hende da for for=

sørgelsesberettiget hersteds.

Elev Sogneråd den 12 Juli

Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen Søren Peder Jensen

Anders Sørensen Rasmus Holm Poulsen

Udvalget for fattigvæsenet, Århus den 29 Juni 1894
Ugifte Laura Kristine Lauersen hendes den

26 f M fødte barn har udvalget måttet tilstå
en ugentlig understøttelse af 1 Kr da hun
ikke selv kunde forskaffe det nødvendige

Efter hosfølgende afskrift af afhøring og

Skudsmålebog er den ugifte født i Elev 9 Marts
1874, og da hun således efter sin alder måtte antages
forsørgelsesberettiget i fødekommunen skulde
man forespørge det ærede sogneråd om samme
erkender forsørgelsesretten, idet man i bekræft-
ende fald forbeholder sig lovunder sig refusion

Skudsmålbogen udbedes tilbage.
P S V

F Majland Hansen



Dags dato holdt sognerådet møde
Skrivelse fra Århus fattigvæsen angå-
ende ugift Laura Kristine Lauersen
om herværende Kommune kan betragtes
som forsørgelseskommune for vedkommende
Skudsmålsbog og afhøring samt en afgiven
attest af Elev sogns Kirkebog udviser
at hun er hjemstedsberetiget i Elev kommune
Sognerådet erkender hende da for for=
sørgelsesberettiget hersteds.

Elev Sogneråd den 12 Juli
Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen
Søren Peder Jensen

Anders Sørensen
Rasmus Holm Poulsen

Udvalget for fattigvæsenet, Århus den 29 Juni 1894
Ugifte Laura Kristine Lauersen hendes den
26 f M fødte barn har udvalget måttet tilstå
en ugentlig understøttelse af 1 Kr da hun
ikke selv kunde forskaffe det nødvendige
Efter hosfølgende afskrift af afhøring og
Skudsmålebog er den ugifte født i Elev 9 Marts
1874, og da hun således efter sin alder måtte antages
forsørgelsesberettiget i fødekommunen skulde
man forespørge det ærede sogneråd om samme
erkender forsørgelsesretten, idet man i bekræft-
ende fald forbeholder sig lovunder sig refusion
Skudsmålbogen udbedes tilbage.

P S V
F Majland Hansen



Hr Pastor Kristiansen Elsted

I henhold til foranstående bedes tjenstlig
oplyst om Laura Kristine Laversen findes
anført i Kirkebogen at være født i Elev den

9 Marts 1874.
Elev sogneråd den 9 Juli 1894

Niels Andersen

Elev sogns Kirkebog udviser at
datter af ugift Ane Laversen

Lavri Christine Laversen er født i Elev

9 Marts 1874. Moderen havde 10 måneders

dagen før fødselen fast ophold i Elev

Elsted Præstegd 10/7 94
N B Christiansen

Dags dato holdt sognerådet
møde følgende sager hel blev forhand-
let til at indgive votum til koprett-
telstakthtens fastsættelse valgtes Iver Tygesen

Til at møde på sesjonen i Århus
til den efter plakatten fastsatte tid
valgtes Niels Andersen.

Elev sogneråd den 4 September 1894
Niels Andersen

Anders Sørensen
Søren Peter Jensen



Hr Pastor Kristiansen Elsted
I henhold til foranstående bedes tjenstlig
oplyst om Laura Kristine Laversen findes
anført i Kirkebogen at være født i Elev den
9 Marts 1874.
Elev sogneråd den 9 Juli 1894

Niels Andersen

Elev sogns Kirkebog udviser at
datter af ugift Ane Laversen

Lavri Christine Laversen er født i Elev
9 Marts 1874. Moderen havde 10 måneders
dagen før fødselen fast ophold i Elev

Elsted Præstegd 10/7 94
N B Christiansen

Dags dato holdt sognerådet
møde følgende sager hel blev forhand-
let til at indgive votum til koprett-
telstakthtens fastsættelse valgtes Iver Tygesen
Til at møde på sesjonen i Århus
til den efter plakatten fastsatte tid
valgtes Niels Andersen.Elev sogneråd den 4 September 1894

Niels Andersen
Anders Sørensen

Søren Peter Jensen



Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager forhandledes

De fra telefonselskabet os tilsendte an-

dragende om at opsætte telefonstænger

kan for sognerådets vedkommende ikke
være noget til hinder

Fastsættelse af forholdet angående
hvor stor en del sognerådet vil ligne
på hartkorn og på formue og lejlighed
det bestemtes at stå på det sædvanlige det
halve på hartkorn og det halve på formue

og lejlighed for de næste 3 år 1895-97
Til snefoged i stedet for R. Holm

blev valgt Gdr. Peder Hjortshøj.
Det vedtoges at Hans Nielsen beholder

Anrea på samme betingelser som sædvanlig
det regnes fra 1 December 1894 til 1 Decbr 1895.

Det vedtoges at yde redningshjem-
met i Århus for faldne kvinder 20 kr
for året 1894.

Det vedtoges at sætte skolebrønden istand
Det vedtoges at oprænse endel vejgrøfter

Elev sogneråd d 1 Oktober 1894

Niels Andersen

Søren Peter Jensen Rasmus Th Olesen Rasmus Holm



Dags dato holdt sognerådet møde
følgende sager forhandledes
De fra telefonselskabet os tilsendte an-
dragende om at opsætte telefonstænger
kan for sognerådets vedkommende ikke
være noget til hinder

Fastsættelse af forholdet angående
hvor stor en del sognerådet vil ligne
på hartkorn og på formue og lejlighed
det bestemtes at stå på det sædvanlige det
halve på hartkorn og det halve på formue
og lejlighed for de næste 3 år 1895-97
Til snefoged i stedet for R. Holm
blev valgt Gdr. Peder Hjortshøj.
Det vedtoges at Hans Nielsen beholder
Anrea på samme betingelser som sædvanlig
det regnes fra 1 December 1894 til 1 Decbr 1895.
Det vedtoges at yde redningshjem-
met i Århus for faldne kvinder 20 kr
for året 1894.
Det vedtoges at sætte skolebrønden istand
Det vedtoges at oprænse endel vejgrøfter

Elev sogneråd d 1 Oktober 1894
Niels Andersen

Søren Peter Jensen Rasmus Th Olesen Rasmus Holm



Dags dato holdt sognerådet møde og

følgende blev forhandlet.

Der afholdtes sognerådsvalg Fredag samt

valg af bestyrelse til de fattiges kasse

tilligemed Lisitation Fredag den 7 December

eftermiddag kl 1 i høkeriet.
Dernæst bekendtgøres i bladene Folkebladet

og Amtstidende om det ledigt blevet Lærerem-

bede i vakancetiden valget at indstille
til Skoledirektionen det indgiver til sognerådet
udløbstiden for indgivelsen til sogneråd
udløber til den 26 dennes

Til brandfoged for de næste 3 år blev
udnævnt Gårdejer Søren Lauersen

Sørensen
Elev

Til medlem af valgbestyrelsen ved
sognerådsvalget den 7 December valgtes
forueden formanden Søren P. Jensen og Anders Sørensen

En fattigvæsenssag var anmeldt fra

Viby Sogneråd angående Arbedsmand Knud
Knudsen der for tiden får en ugentlig un
understøttelse 2 Kr sagen bliver nærmere

at undersøge af rådet.
Der udstedet bekendtgørelse om tilbud på

nymandspladsen fra førstkommende Søndag på
Pladsen lønnes som sædvanlig.

Elev sogneråd den 16 November 1894

Rasmus Th. Olesen
Niels Andersen

Søren Peter JensenAnders Sørensen



Dags dato holdt sognerådet møde og
følgende blev forhandlet.
Der afholdtes sognerådsvalg Fredag samt
valg af bestyrelse til de fattiges kasse
tilligemed Lisitation Fredag den 7 December
eftermiddag kl 1 i høkeriet.
Dernæst bekendtgøres i bladene Folkebladet
og Amtstidende om det ledigt blevet Lærerem-
bede i vakancetiden valget at indstille
til Skoledirektionen det indgiver til sognerådet
udløbstiden for indgivelsen til sogneråd
udløber til den 26 dennes
Til brandfoged for de næste 3 år blev
udnævnt Gårdejer Søren Lauersen

Sørensen
Elev

Til medlem af valgbestyrelsen ved
sognerådsvalget den 7 December valgtes
forueden formanden Søren P. Jensen og Anders Sørensen

En fattigvæsenssag var anmeldt fra
Viby Sogneråd angående Arbedsmand Knud
Knudsen der for tiden får en ugentlig un
understøttelse 2 Kr sagen bliver nærmere
at undersøge af rådet.Der udstedet bekendtgørelse om tilbud på
nymandspladsen fra førstkommende Søndag på
Pladsen lønnes som sædvanlig.Elev sogneråd den 16 November 1894
Rasmus Th. Olesen

Niels Andersen
Søren Peter Jensen

Anders Sørensen



Konditioner for Lisitation af 7 Debr 1894
192 ℔ halm)

Over levering af 128 ℔ hø og til skolen hvoraf

⅓ del af halmen af det kvantum nogen forpligter

sig til at levere kan være rughalm ikke strid

halm resten byg eller havreham eller begge dele
det leveres i frisk sund og god tilstand det udbydes
således at den der gør lavest bud kan tage det hele
kvantum det mindste parti at nogen kan levere
er 10 ℔ det bindes op i 16 ℔ bundter og leveres i

månederne Januar Februar og Marts

April

ved skolen

Ligeledes leveres 15000 tørv til skolen og 6000 Tørv

til Maren Sørensen. Formen hvori tørvene laves
skal være 9 tommer lang 6 Tommer bred 3 tommer høj
materialet skal være fast og god bonitet og leveres

inden midten af Juli måned 1895 Leverandøren skal

bringe tørvene i hus efter Lærerens anvisning

Tørvene antages af sognerådet og finder dette at

disse ikke ere gode da er de berettiget til at købe

andre tørv på vedkommende leverandørs regning

Der skal leveres 1 favne storkløvet bøgetræ

ved skolen inden 1 Oktober 1895, samt 8 Td havstrøsand

i løbet af året efter lærerens ønske

Til kommunens veje skal der leveres 8 favne sten

inden midten af Februar 1895 stenene stables op

af leverandøren i ¼ favne på vejene efter vejud-

valgets anvisning der må ikke leveres jernsten

og ingen over ½ alen i diameter Alt til materiale

tilr levering betales af sognerådet efter endt levering
Efter endt Lisitation forbeholder sognerådet

sig ret til at forkaste og abrobere budene.

Elev sogneråd den 7 Decbr 1894
P S V

Niels Andersen



Konditioner for Lisitation af 7 Debr 1894
192 ℔ halm)

Over levering af 128 ℔ hø og til skolen hvoraf
⅓ del af halmen af det kvantum nogen forpligter
sig til at levere kan være rughalm ikke strid
halm resten byg eller havreham eller begge dele
det leveres i frisk sund og god tilstand det udbydes
således at den der gør lavest bud kan tage det hele
kvantum det mindste parti at nogen kan levere
er 10 ℔ det bindes op i 16 ℔ bundter og leveres i
månederne Januar Februar og Marts

April
ved skolen

Ligeledes leveres 15000 tørv til skolen og 6000 Tørv
til Maren Sørensen. Formen hvori tørvene laves
skal være 9 tommer lang 6 Tommer bred 3 tommer høj
materialet skal være fast og god bonitet og leveres
inden midten af Juli måned 1895 Leverandøren skal
bringe tørvene i hus efter Lærerens anvisning
Tørvene antages af sognerådet og finder dette at
disse ikke ere gode da er de berettiget til at købe
andre tørv på vedkommende leverandørs regning
Der skal leveres 1 favne storkløvet bøgetræ
ved skolen inden 1 Oktober 1895, samt 8 Td havstrøsand
i løbet af året efter lærerens ønske
Til kommunens veje skal der leveres 8 favne sten
inden midten af Februar 1895 stenene stables op
af leverandøren i ¼ favne på vejene efter vejud-
valgets anvisning der må ikke leveres jernsten
og ingen over ½ alen i diameter Alt til materiale
tilr levering betales af sognerådet efter endt levering
Efter endt Lisitation forbeholder sognerådet
sig ret til at forkaste og abrobere budene.

Elev sogneråd den 7 Decbr 1894
P S V

Niels Andersen



Den 7 December 1894 afholdtes

sognerådsvalg til sognerådets mindre halvdel

stemmerne faldt således

Vælgernes navne

Morten Nielsen

Iver Thygesen

Peder Pedersen

Søren Laversen

J.P. Rasmus Jensen

Jens Kristensen

Hans Nielsen

Ole Peter Jensen

Anders Jensen Kå

Søren Frederiksen

Kristen Nielsen

Rasmus Nielsen

Bjerregård

Niels Kr Hansen

Niels S Nielsen

Jens Møller

Søren Jensen

Jens Rasmus Hovgård

Anton Pedersen

Johannes Rasmus

Rasmus Th Olesen

Kristian Mejer

Rasmus H Povlsen

Anders Sørensen

Søren Peter Jensen

Stemte på

Niels Snog Nielsen Bjerregård

Do Do

Do Do

Do Do

Anders Jensen Kå Do

Do Do

Niels S Nielsen Anders Jensen

Anders Jensen Kå Bjerregård

Anders Jensen Bjerregård

Anders Jensen Kå Bjerregård

Anders Jensen Kå Bjerregård

Niels S Nielsen Hans Nielsen

Anders Jensen Kå "

Anders Jensen Kå Bjerregård

Anders Jensen Do

Niels S Nielsen Do

Anders Jensen Do

Anders Jensen Kå Do

Niels S Nielsen Anders Jensen Kå

Niels S Nielsen Bjerregård

Niels S Nielsen Anders Jensen

Anders Jensen Kå Bjerregård
Niels S Nielsen f Do

Do Do

Anders Jensen Kå Do



Den 7 December 1894 afholdtes
sognerådsvalg til sognerådets mindre halvdel
stemmerne faldt således

Vælgernes navne
Morten Nielsen
Iver Thygesen
Peder Pedersen
Søren Laversen
J.P. Rasmus Jensen
Jens Kristensen
Hans Nielsen
Ole Peter Jensen
Anders Jensen Kå
Søren Frederiksen
Kristen Nielsen
Rasmus Nielsen
Bjerregård
Niels Kr Hansen
Niels S Nielsen
Jens Møller
Søren Jensen
Jens Rasmus Hovgård
Anton Pedersen
Johannes Rasmus
Rasmus Th Olesen
Kristian Mejer
Rasmus H Povlsen
Anders Sørensen
Søren Peter Jensen

Stemte på
Niels Snog Nielsen

Bjerregård
Do Do
Do Do
Do Do
Anders Jensen Kå Do

Do Do
Niels S Nielsen Anders Jensen
Anders Jensen Kå Bjerregård
Anders Jensen Bjerregård
Anders Jensen Kå Bjerregård
Anders Jensen Kå Bjerregård
Niels S Nielsen Hans Nielsen
Anders Jensen Kå "
Anders Jensen Kå Bjerregård
Anders Jensen Do
Niels S Nielsen Do
Anders Jensen Do
Anders Jensen Kå Do
Niels S Nielsen Anders Jensen Kå
Niels S Nielsen Bjerregård
Niels S Nielsen Anders Jensen
Anders Jensen Kå Bjerregård
Niels S Nielsen f Do
Do Do
Anders Jensen Kå Do



Vælgernes Navne

Niels Andersen

stemte på

Anders Jensen Kå Anders Jensen

Valghandlingen sluttet med følgende

resultat Bjerregård valgt med 20 stemmer

og Ungkarl Anders Jensen med 13 stemmer

Niels Snog Nielsen fik 12 do

Anders Jensen 5 do

Hans Nielsen 1 do

Niels Andersen Anders Sørensen S P Jensen

f Valgbestyrelsen



Vælgernes Navne
Niels Andersen

stemte på
Anders Jensen Kå Anders Jensen

Valghandlingen sluttet med følgende
resultat Bjerregård valgt med 20 stemmer
og Ungkarl Anders Jensen med 13 stemmer
Niels Snog Nielsen fik 12 do
Anders Jensen 5 do
Hans Nielsen 1 do

Niels Andersen Anders Sørensen S P Jensen
f
Valgbestyrelsen



Valg af bestyrelse for de fattiges kasse

den 7 Decembr 1894

Jens Møller

Morten Nielsen

Jens Jørgensen

Rasmus Th Olesen

Rasmus Holm

Rasmus Nielsen

Anders Jensen

Søren Lavrsen

Anders Sørensen

Søren Peter Jensen

Niels Andersen

Rasmus Th Olesen R Holm og Anders Jensen

Do Do Do

Niels Snog D D

Do Do Do

Rasmus Tomsen Niels Snog Jens Jørgensen

Do Do Anders Jensen

Do Do Jens Jørgensen

Rasmus Holm Do Do

Rasmus Thomsen Rasmus Holm Anders Jensen

Niels Snog Anders Jensen Jens Jørgensen

Rasmus Tomsen Anders Jensen Hans Nielsen

Vælgernes navne Stemte på

Valghandlingen sluttet med følgen
fik

resultat Anders Jensen 8 stemmer

Niels Snog 7 stemmer og Rasmus Th Olesen 7

Niels Andersen S. P. Jensen Anders Sørensen

f Valgbestyrelsen



Valg af bestyrelse for de fattiges kasse
den 7 Decembr 1894

Jens Møller
Morten Nielsen
Jens Jørgensen
Rasmus Th Olesen
Rasmus Holm
Rasmus Nielsen
Anders Jensen
Søren Lavrsen
Anders Sørensen
Søren Peter Jensen
Niels Andersen

Rasmus Th Olesen R Holm og Anders Jensen
Do Do Do
Niels Snog D D
Do Do Do
Rasmus Tomsen Niels Snog Jens Jørgensen
Do Do Anders Jensen
Do Do Jens Jørgensen
Rasmus Holm Do Do
Rasmus Thomsen Rasmus Holm Anders Jensen
Niels Snog Anders Jensen Jens Jørgensen
Rasmus Tomsen Anders Jensen Hans Nielsen

Vælgernes navne Stemte på

Valghandlingen sluttet med følgen
fik

resultat Anders Jensen 8 stemmer
Niels Snog 7 stemmer og Rasmus Th Olesen 7

Niels Andersen S. P. Jensen Anders Sørensen
f Valgbestyrelsen



Licitation af 7 6 December 1894
hø

Peder Hjortshøj 128 ℔ a 31 Øre pr ℔ 39 kr 68
Do halm 192 ℔ a 20 Øre pr ℔ 38 - 40

Peder Hjortshøj 15000 Tørv a 5,25 pr tusind 78 - 75
Do til Maren Sørensen 6000 a 5,25 31 -50

Rasmus Holm 1 favn træ til skolen 24 kr
Peder Pedersen 8 Td havsand til skolen 6 - 00

Rasmus Th Olesen 2 favne sten på Mosevejen a 1530
Iver Thygesen 2 favne " " a 14,2528,50
Søren Laversen 1 favn på Do a 14,70 14,70

Søren Laversen ½ favn på Moltvejen a 7,50

Rasmus Holm ½ favn på Elsted Elev vejen 7,50

Anders Sørensen 2 favne på Lisbjergvejen a 1224,00

330 kr 53 Øre

Alle de gjorte bud blev straks
approberet af det samlede sogneråd

Elev sogneråd d 7 December 1894

Niels Andersen

S. P. Jensen Anders Sørensen Rasmus Th Olesen

Rasmus Holm



Licitation af 7 6 December 1894

hø
Peder Hjortshøj 128 ℔ a 31 Øre pr ℔

39 kr 68

Do halm 192 ℔ a 20 Øre pr ℔ 38 - 40

Peder Hjortshøj 15000 Tørv a 5,25 pr tusind 78 - 75

Do til Maren Sørensen 6000 a 5,25 31 -50

Rasmus Holm 1 favn træ til skolen 24 kr

Peder Pedersen 8 Td havsand til skolen 6 - 00

Rasmus Th Olesen 2 favne sten på Mosevejen a 15
30

Iver Thygesen 2 favne " " a 14,25 28,50

Søren Laversen 1 favn på Do a 14,70 14,70

Søren Laversen ½ favn på Moltvejen a 7,50

Rasmus Holm ½ favn på Elsted Elev vejen
7,50

Anders Sørensen 2 favne på Lisbjergvejen a 12
24,00

330 kr 53 Øre

Alle de gjorte bud blev straks
approberet af det samlede sogneråd

Elev sogneråd d 7 December 1894
Niels Andersen

S. P. Jensen Anders Sørensen Rasmus Th Olesen
Rasmus Holm



Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager forhandledes

Begæring var fremkommen fra Ung karl

Anders Jensen om at sognerådet vil fritage

ham for at være medlem af sognerådet

fra 1 Januar 1895 at regne. Det vedtoges en-

stemmig at fritage ham for nævnte bestil-

ling. Der bliver da at foretage nyt sogne-

rådsvalg dette bestemtes at afholdes den
31 Desember eftermd kl 2 i høkeriet.

Det vedtoges at give Ole Peter Jensen en
midlertidig understøttelse for dette
år 10 Kr. samt en årlig understøttelse af

100 Kr fra 1 Januar 1895 at regne

Til ligsynsmand indstilles Søren P Jensen

han påtager sig bestillingen

Det vedtoges at holde møde først
kommende Fredag fmd Kl 10

Elev Sogneråd den 17 Debr 1894
Niels Andersen

Rasmus Th Olesen S.P. JensenAnders Sørensen

Rasmus H Poulsen



Dags dato holdt sognerådet møde
følgende sager forhandledes

Begæring var fremkommen fra Ung karl
Anders Jensen om at sognerådet vil fritage
ham for at være medlem af sognerådet
fra 1 Januar 1895 at regne. Det vedtoges en-
stemmig at fritage ham for nævnte bestil-
ling. Der bliver da at foretage nyt sogne-
rådsvalg dette bestemtes at afholdes den
31 Desember eftermd kl 2 i høkeriet.
Det vedtoges at give Ole Peter Jensen en
midlertidig understøttelse for dette
år 10 Kr. samt en årlig understøttelse af
100 Kr fra 1 Januar 1895 at regne
Til ligsynsmand indstilles Søren P Jensen
han påtager sig bestillingen
Det vedtoges at holde møde først
kommende Fredag fmd Kl 10

Elev Sogneråd den 17 Debr 1894
Niels Andersen

Rasmus Th Olesen
S.P. Jensen

Anders Sørensen
Rasmus H Poulsen



Overslag over Elev kommunes Udgifter

Udgift ved fattiges forsørgelse
Kr Øre

300 -
S Sygekassen 50 -

Alderdomsunderstøttelse 700
Skolelærerens lønning og emulement100

5 Tdr rug 45 -
31 ½ Td byg 315 -
2048 ℔hø a 2 Øre 40 96
3072 ℔ halm 38 40
1 favn bøgetræ 24 -
8 Td havsand 6 -

15000 Tørv a 5,25 78 75
Andre ordinære udgifter 130

Vedligeholdelse af vejene 300
Vandsynsmændene 6 -
Brandvæsenet 20
Afløst pligtarbejde 20

Tilskud til Amtsfattigkassen 3 57
Do Skolefonden 7 -

Amtsrepartitionsfonsbidrag 363 92
Til lokale og skrivemateriel 40 -
Vej til skolelodden 8 -

Til Ormslev børnehjem 5 -
236 19

2837 79



Overslag over Elev kommunes Udgifter

Udgift ved fattiges forsørgelse

Kr Øre

300 -
S Sygekassen 50 -

Alderdomsunderstøttelse
700

Skolelærerens lønning og emulement 100

5 Tdr rug 45 -

31 ½ Td byg
315 -

2048 ℔hø a 2 Øre
40 96

3072 ℔ halm
38 40

1 favn bøgetræ
24 -

8 Td havsand
6 -

15000 Tørv a 5,25
78 75

Andre ordinære udgifter
130

Vedligeholdelse af vejene
300

Vandsynsmændene
6 -

Brandvæsenet
20

Afløst pligtarbejde
20

Tilskud til Amtsfattigkassen
3 57

Do Skolefonden
7 -

Amtsrepartitionsfonsbidrag
363 92

Til lokale og skrivemateriel
40 -

Vej til skolelodden
8

-Til Ormslev børnehjem
5 -

236 19

2837 79



og Indtægter i 1895

Indtægt Overskud 400-
1½  afgift af tiende og dual hartk 2 16

Tilskud fra Trige-Ølsted 240 -
Grusgravene 4 -

646 16

Statskassens tilskud til Alderdomsunderhold 230 -

De pålignede Skatter
½ del på Hartkornet med 11 Kr 52 Øre

N Til

981 64

½ del på Formue og lejlighed 980 09
1961 63

I alt 2837 79

Der er lignet med 11 Kr 52 Øre pr Td hartkorn
hvilket andrager beløbet 981 Kr 64 Øre

På Formue og lejlighed ligeledes det halve 980 - 09
Ligningssummens beløb i alt 1961 - 63

Elev Sogneråd den 21 Desember 1894
Niels Andersen



og Indtægter i 1895

Indtægt Overskud 400 -

1½  afgift af tiende og dual hartk 2 16

Tilskud fra Trige-Ølsted 240 -

Grusgravene 4 -

646 16

Statskassens tilskud til Alderdomsunderhold 230
-

De pålignede Skatter

½ del på Hartkornet med 11 Kr 52 Øre
N Til

981
64

½ del på Formue og lejlighed

980 09

1961

63

I alt
2837

79

Der er lignet med 11 Kr 52 Øre pr Td hartkorn

hvilket andrager beløbet 981 Kr 64 Øre

På Formue og lejlighed ligeledes det halve 980 - 09

Ligningssummens beløb i alt 1961 - 63

Elev Sogneråd den 21 Desember 1894
Niels Andersen



Den 31 Desember afholdtes

nyt valg af et medlem til

sognerådets mindre halvdel

Vælgernes navne Stemte på
Jens Møller Niels Snog

Rasmus Holm Niels Andersen
Iver Thygesen Niels Snog
Bjerregård Do
Søren Frederiksen Do
Morten Nielsen Do
Rasmus Nielsen Do
Søren Lauersen Do
Anders Jesen Kå Niels Andersen
Anders Jensen Niels Andersen
Søren Jensen Niels Andersen
Jens Jørgensen Niels Andersen

Kristian Mejer Niels Andersen
Kresten Nielsen Niels Andersen
Ole P Jensen Niels Snog
Anton Pedersen Niels Snog
Jens R Hovgård Niels Andersen

Rasmen Th Olesen Niels Andersen
Niels Snog Anders Jensen

Anders Sørensen Niels Andersen
Søren Peter Jensen Niels Andersen

Valghandlingen er således sluttet

og Resultatet er følgende Nielsen Andersen
valgt

med 11 stemmer

og Niels S Nielsen fik 9 stemmer

Anders Sørensen
Niels Andersen

S P Jensen
Valgbestyrelsen



Den 31 Desember afholdtes
nyt valg af et medlem til
sognerådets mindre halvdel

Vælgernes navne Stemte på
Jens Møller Niels Snog
Rasmus Holm Niels Andersen
Iver Thygesen Niels Snog
Bjerregård Do
Søren Frederiksen Do
Morten Nielsen Do
Rasmus Nielsen Do
Søren Lauersen Do
Anders Jesen Kå Niels Andersen
Anders Jensen Niels Andersen
Søren Jensen Niels Andersen
Jens Jørgensen Niels Andersen
Kristian Mejer Niels Andersen
Kresten Nielsen Niels Andersen
Ole P Jensen Niels Snog
Anton Pedersen Niels Snog
Jens R Hovgård Niels Andersen
Rasmen Th Olesen Niels Andersen
Niels Snog Anders Jensen
Anders Sørensen Niels Andersen
Søren Peter Jensen Niels Andersen

Valghandlingen er således sluttet
og Resultatet er følgende Nielsen Andersen

valgt
med 11 stemmer

og Niels S Nielsen fik 9 stemmer
Anders Sørensen

Niels Andersen
S P Jensen

Valgbestyrelsen



1 ste Møde

Til formand valgtes Niels Andersen

Til kasserer valgtes Rasmus Th Olesen

Til Skolepatron blev valgt Rasmus Th Olesen

Til Vejvæsenet valgtes Anders Sørensen

og Rasmus H Povelsen

Til fattigvæsenet valgtes J Bjerregård

Til Skolekommissjonen valgtes

Anders Sørensen og Niels S Nielsen

Det vedtoges at kommuneskatterne for

1895 betales i 4 Terminer skatteyderne får

en skatteseddel tilsendt at betale efter

Til det ledige lærer og Kirke-

sangerembede i Elev var indkommet

22 ansøgere tilstillet sognerådet for

Skoledirektionen Sognerådet foretog
da indstillingen og indstillede følgende

3 lærere.

Som No 1 indstilles Lasse Dydensborg fra

Skjørring amh

Som No 2 indstilles I T Erslev lærer i i Langå

Som No 3 Niels Ladborg Øsløs vestre Skole Gjern

Indstillingen således foretaget

Elev sogneråd den 11 Januar 1895

Niels Andersen

I Bjerregaard
R Th Olesen Rasmus Holm

Anders Sørensen



1 ste Møde

Til formand valgtes Niels Andersen
Til kasserer valgtes Rasmus Th Olesen
Til Skolepatron blev valgt Rasmus Th Olesen
Til Vejvæsenet valgtes Anders Sørensen
og Rasmus H Povelsen
Til fattigvæsenet valgtes J Bjerregård
Til Skolekommissjonen valgtes
Anders Sørensen og Niels S Nielsen
Det vedtoges at kommuneskatterne for
1895 betales i 4 Terminer skatteyderne får
en skatteseddel tilsendt at betale efter

Til det ledige lærer og Kirke-
sangerembede i Elev var indkommet
22 ansøgere tilstillet sognerådet for
Skoledirektionen Sognerådet foretog
da indstillingen og indstillede følgende
3 lærere.
Som No 1 indstilles Lasse Dydensborg fra
Skjørring

amh
Som No 2 indstilles I T Erslev lærer i i Langå
Som No 3 Niels Ladborg Øsløs vestre Skole Gjern
Indstillingen således foretaget
Elev sogneråd den 11 Januar 1895

Niels Andersen
I Bjerregaard

R Th Olesen
Rasmus Holm

Anders Sørensen



Aarhus Stiftamt 10. Januar 1895
I anledning af det med sognerådets

skrivelse af 8de dennes hertil tilbagesendte
andragende hvori Gardejer P Hjortshøj af Elev
besværer sig over at være valgt til snefoged
skønt han først er tilflyttet kommunen sidst
i maj 1894, skulde jeg herved til efterretning
og videre bekendtgørelse tjenstlig meddele
at jeg må fastholde den i min skrivelse til
sognerådet af 22 f m, udtalte anskuelse, at
den anførte ansku omstændighed ikke
r til hinder for at det pålægges andrageren
overtage hværvet som snefoged

A Krieger
Til Elev sogneraad
Århus den 18 Desbr 1894Skrivelse fra udvalget for fattigvæsenet i Århus
Den i Elev kommune forsørgelsesberettigede ugift
Laura Kristine Lauersen anerkendt ved behagelig skrivelse
af 14 Juli d Å - har udvalget måttet tilstå en
ugentlig understøttelse af 1 K 25 Øre fra 15 ds
da hun i længere tid ikke har modtaget under-
støttelse af sit barns fader der opholder sig i
udlandet formentlig Rusland, Dette anmeldes
erved tjenstlig for det ærede sogneråd idet man
forbeholder sig nærmere at fremsende regning

P S V  Schourup
Sct Lavrense

Til Elev sogneråd



Aarhus Stiftamt 10. Januar 1895

I anledning af det med sognerådets
skrivelse af 8de dennes hertil tilbagesendte
andragende hvori Gardejer P Hjortshøj af Elev
besværer sig over at være valgt til snefoged
skønt han først er tilflyttet kommunen sidst
i maj 1894, skulde jeg herved til efterretning
og videre bekendtgørelse tjenstlig meddele
at jeg må fastholde den i min skrivelse til
sognerådet af 22 f m, udtalte anskuelse, at
den anførte ansku omstændighed ikke
r til hinder for at det pålægges andrageren
overtage hværvet som snefoged

A Krieger
Til Elev sogneraad
Århus den 18 Desbr 1894
Skrivelse fra udvalget for fattigvæsenet i Århus
Den i Elev kommune forsørgelsesberettigede ugift
Laura Kristine Lauersen anerkendt ved behagelig skrivelse
af 14 Juli d Å - har udvalget måttet tilstå en
ugentlig understøttelse af 1 K 25 Øre fra 15 ds
da hun i længere tid ikke har modtaget under-
støttelse af sit barns fader der opholder sig i
udlandet formentlig Rusland, Dette anmeldes
erved tjenstlig for det ærede sogneråd idet man
forbeholder sig nærmere at fremsende regning
P S V  Schourup

Sct Lavrense
Til Elev sogneråd



Dags dato hold sognerådet møde og der

blev forhandlet følgende sager

1Skatteklage
fra

Sørensen Lauersen var indkommen

klagen blev taget tilfølge således at han

fik en nedsættelse i sin skat på 3 kr og 32 Øre

2 En skatteklage fra Anders Jensen Kå

hvori han besværer sig over at være ansat

i for lille formue og lejlighedsskat da han

ejer 1200 kr sognerådet var villig til at sætte

skatten op og beregne ham efter 1200 kr formue

som for hans vedkommende bliver at svare i skat 2k82

3Skatteklage fra Frederik Sørensen som 

at kunne fritages for at svare skat sognerådet

mener at dette skattespørgsmål har mindre be-

tydning og tilråder vedkomende at  

tilbage så den ansatte skat opretholdes

Arbejdsmand Knud Knudsen Ravnsbjerg

Viby mark anerkendes forsørgelsesberettiget
hersteds da sognerådet ikke finder anledning

til at kunne skaffe videre oplysning i denne

sag efter den til Ning herreds politiprotokol

af ham afgivet forklaring.

Det vedtoges at lade skolens  tække

med spån

Elev sogneråd af 1 Februar 1895
Niels Andersen

Anders Sørensen R Th Olesen
J Bjerregaard



Dags dato hold sognerådet møde og der
blev forhandlet følgende sager
1
Skatteklage

fra
Sørensen Lauersen var indkommen

klagen blev taget tilfølge således at han
fik en nedsættelse i sin skat på 3 kr og 32 Øre

2
En skatteklage fra Anders Jensen Kå
hvori han besværer sig over at være ansat
i for lille formue og lejlighedsskat da han
ejer 1200 kr sognerådet var villig til at sætte
skatten op og beregne ham efter 1200 kr formue
som for hans vedkommende bliver at svare i skat 2k82

3
Skatteklage fra Frederik Sørensen som
at kunne fritages for at svare skat sognerådet
mener at dette skattespørgsmål har mindre be-
tydning og tilråder vedkomende at
tilbage så den ansatte skat opretholdes

Arbejdsmand Knud Knudsen Ravnsbjerg
Viby mark anerkendes forsørgelsesberettiget
hersteds da sognerådet ikke finder anledning
til at kunne skaffe videre oplysning i denne
sag efter den til Ning herreds politiprotokol
af ham afgivet forklaring.
Det vedtoges at lade skolens  tække
med spån

Elev sogneråd af 1 Februar 1895
Niels Andersen

Anders Sørensen
R Th Olesen

J Bjerregaard



Dags dato holdt sognerådet møde
hvor følgende sager blev forhandlet

Til valgmand til amtsråds valget

blev valgt Niels Andersen

Alderdomsunderstøttelsesbegæring
var indkommen fra Niels Kr Nielsens
husholder Ane Marie Nielsen begæringen
blev foreløbig lagt tilside for at indhente

nye oplysninger
Ligeledes var indkommen begæring fra

Ole Peter Jensen om forhøjet understøttelse på
50 kr androges i alt 150 kr det blev nægtet
at tilstå ham mere han får 100 kr for 1895

Det vedtoges at sognerådet indmeldte
sig i amtssognerådsforeningen

Opgøret med Peter Hjortshøjs skat for
1894 bliver at han svarer den for Øster
gård ansatte hele kommuneskat

Angående sommersamaritan
for kirtelsvage ligges foreløbig tilside

Ligeså Landpostbudenes andragende
Elev sogneråd den 22 Marts 1895

Niels Andersen

P Bjerregaard Anders Sørensen



Dags dato holdt sognerådet møde
hvor følgende sager blev forhandlet

Til valgmand til amtsråds valget
blev valgt Niels Andersen
Alderdomsunderstøttelsesbegæring
var indkommen fra Niels Kr Nielsens
husholder Ane Marie Nielsen begæringen
blev foreløbig lagt tilside for at indhente
nye oplysninger
Ligeledes var indkommen begæring fra
Ole Peter Jensen om forhøjet understøttelse på
50 kr androges i alt 150 kr det blev nægtet
at tilstå ham mere han får 100 kr for 1895
Det vedtoges at sognerådet indmeldte
sig i amtssognerådsforeningen
Opgøret med Peter Hjortshøjs skat for
1894 bliver at han svarer den for Øster
gård ansatte hele kommuneskatAngående sommersamaritan
for kirtelsvage ligges foreløbig tilside
Ligeså Landpostbudenes andragende

Elev sogneråd den 22 Marts 1895
Niels Andersen

P Bjerregaard
Anders Sørensen



Dags dato holdt sognerådet møde

følgende sager blev forhandlet

Formanden fremlagde regnskabet
det blev efterset og gennemgåt af de
tilstedeværende medlemmer samt godkendt
og underskreven

Til sognerevisorer valgtes Søren P Jensen

og Jens Jørgensen

Til medlem af valgbestyrelsen i Skjoldelev

blev valgt Niels Andersen

Til amtmandsbilledet blev bevilget

10 kr af kommunekassen dog med undtagelse

af Bjerregård

Angående oldenborre indsamling

i 1895 henholder vi os foreløbig til

sidste indxxxx foranstaltninger

Alderdomsunderstøtttelsesbegæringen

fra Niels K Nielsens husholder blev ikke afgjort

Elev sogneråd d 2 April 1895

Niels Andersen Anders Sørensen

I Bjerregaard



Dags dato holdt sognerådet møde
følgende sager blev forhandlet
Formanden fremlagde regnskabet
det blev efterset og gennemgåt af de
tilstedeværende medlemmer samt godkendt
og underskreven
Til sognerevisorer valgtes Søren P Jensen
og Jens Jørgensen

Til medlem af valgbestyrelsen i Skjoldelev
blev valgt Niels Andersen
Til amtmandsbilledet blev bevilget
10 kr af kommunekassen dog med undtagelse
af Bjerregård

Angående oldenborre indsamling
i 1895 henholder vi os foreløbig til
sidste indxxxx foranstaltninger

Alderdomsunderstøtttelsesbegæringen
fra Niels K Nielsens husholder blev ikke afgjort

Elev sogneråd d 2 April 1895
Niels Andersen Anders Sørensen
I Bjerregaard



Niels Kr Nielsen s husholder Ane Marie Nielsen
indgav begæring til sognerådet om alderdoms-
understøttelse den 6 Marts 1895
i anledning deraf er hende meddelt
følgende svar

Det meddeles herved Niels Kr Nielsens
husholder Ane Marie Nielsen Elev mark
at den af hende til sognerådet indsendte
alderdomsunderstøttelsesbegæring har i
tovende møder været sognerådet forelagt
til behandling, men der er stadiggående ud på

fremkommen oplysninger at Ane Marie
Nielsen ikke forbliver i pladsen men straks
forlod den hvilket jo nu sker en af de første
dage og da vedkommende får fri underhold
m m hvor hun er har sognerådet
ment at der ingen grund var til at tilstå
hende alderdomsunderstøttelse hersteds.

Elev sogneråd den 24 April 1895
Niels Andersenfmd

Dags dato holdt sognerådet møde og
følgende sager blev forhandlet

Den for dræbning af oldenborre fast antagne
mand Bjerregård får 3 Øre pr ℔ for dette arbejde han
forpligter sig til at modtage det indsamlede som af-
leveres til ham daglig fra kl. 8-10 indfører hver enkelt
samlers navn i en liste samt det leverede kantum samt
anfører det i vedkommendes bog sognerådet har ret til
at føre kontrol med dræbningen
Den fastsatte betaling for indsamling af oldenborrer

er foreløbig fastsat til 8 Øre pr ℔ og når sognerådet
formener det rigts eller formålstjenstligt kan betaling



Niels Kr Nielsen s husholder Ane Marie Nielsen
indgav begæring til sognerådet om alderdoms-
understøttelse den 6 Marts 1895
i anledning deraf er hende meddelt
følgende svarDet meddeles herved Niels Kr Nielsens
husholder Ane Marie Nielsen Elev mark
at den af hende til sognerådet indsendte
alderdomsunderstøttelsesbegæring har i
tovende møder været sognerådet forelagt
til behandling, men der er stadig

gående ud på
fremkommen oplysninger at Ane Marie
Nielsen ikke forbliver i pladsen men straks
forlod den hvilket jo nu sker en af de første
dage og da vedkommende får fri underhold
m m hvor hun er har sognerådet
ment at der ingen grund var til at tilstå
hende alderdomsunderstøttelse hersteds.Elev sogneråd den 24 April 1895

Niels Andersen
fmd

Dags dato holdt sognerådet møde og
følgende sager blev forhandlet
Den for dræbning af oldenborre fast antagne
mand Bjerregård får 3 Øre pr ℔ for dette arbejde han
forpligter sig til at modtage det indsamlede som af-
leveres til ham daglig fra kl. 8-10 indfører hver enkelt
samlers navn i en liste samt det leverede kantum samt
anfører det i vedkommendes bog sognerådet har ret til
at føre kontrol med dræbningen
Den fastsatte betaling for indsamling af oldenborrer
er foreløbig fastsat til 8 Øre pr ℔ og når sognerådet
formener det rigts eller formålstjenstligt kan betaling



forhøjes indtil 10 Øre pr ℔ i henhold til

amtets bestemmelse.
Indsamlingen kan straks tage sin begyndelse

dog ikke indleveres til dræbning førend førstkom-
mende Fredag formd kl. 8.

Bjerregård påtager sig at sætte sprøjtehuset
i stand således at alle sprungne på sider og yardleje
tages ned nye sten udmures trærusk og tag
gøres ligeledes istand med nyt når det
behøves når arbejdet er færdig antages af
sognerådet betalingen idethele er

25 Kr.
Bjerregård påtager sig at sætte pumpen

ved skolen forsvarlig brugbar stand

Elev sogneråd d 8 Maj 1895

Niels Andersen

Anders Sørensen I Bjerregaard

Det ærede sogneråds skrivelse af angående Elev

kommunes pligt til at forrette snekastningsarbejdet

på Trige sogns veje for 1895 med en lejet mand for 1 dag

a 1 kr 50 Øre udlagt af Trige sogneråd mener vi os ikke
at

forpligtet til refundere da skolelærere medtages ikke

ved ansættelse til snekastning som brugere af skoleloddet
Denne bestemmelse må forstås således, at den sne-

kastningspligt som i andet fald vilde have

påhvilet brugeren af pågældende ejendom på

grund af dens jordtilliggende, bortfalder når det er

skolelodskolelærerne der er bruger og tilliggendet er hans ejendom
Elev sogneråd den 7 Maj 1895 Niels Andersen fmd

Til Trige Ølsted sogneråd



forhøjes indtil 10 Øre pr ℔ i henhold til
amtets bestemmelse.
Indsamlingen kan straks tage sin begyndelse
dog ikke indleveres til dræbning førend førstkom-
mende Fredag formd kl. 8.
Bjerregård påtager sig at sætte sprøjtehuset
i stand således at alle sprungne på sider og yardleje
tages ned nye sten udmures trærusk og tag
gøres ligeledes istand med nyt når det
behøves når arbejdet er færdig antages af
sognerådet betalingen idethele er
25 Kr.
Bjerregård påtager sig at sætte pumpen
ved skolen forsvarlig brugbar stand

Elev sogneråd d 8 Maj 1895
Niels Andersen

Anders Sørensen I Bjerregaard

Det ærede sogneråds skrivelse af angående Elev
kommunes pligt til at forrette snekastningsarbejdet
på Trige sogns veje for 1895 med en lejet mand for 1 dag
a 1 kr 50 Øre udlagt af Trige sogneråd mener vi os ikke

at
forpligtet til refundere da skolelærere medtages ikke
ved ansættelse til snekastning som brugere af skoleloddet
Denne bestemmelse må forstås således, at den sne-
kastningspligt som i andet fald vilde have
påhvilet brugeren af pågældende ejendom på
grund af dens jordtilliggende, bortfalder når det er

skolelod
skolelærerne der er bruger og tilliggendet er hans ejendom
Elev sogneråd den 7 Maj 1895 Niels Andersen fmd
Til Trige Ølsted sogneråd



Trige-Ølsted sogneråd den 15 Maj 1895

Da der for zirka 25 år siden oprettedes et skolelærer-
embede i Elev kjøbtes på Pannerup mark i Trige sogn
en jorlod til skolelod deraf har man i vinteren 1895

en

til at forrette snekastningsarbejde lejet mand en dag
og betalt med 1 Kr 50 Øre dette beløb nægter Elev sogneråd

at betale under påskud af at skolelærere ikke

medtages ved ansættelse til snekastning som

brugere af skolelodder. Man mener at udgifter

til snekastning ligesom skatter og andre afgifter

af skolelodder skal afholdes af kommunekassen

hvorfor man tillader sig at bede det høje Stiftamt

give Elev sogneråd pålæg om at refundere os oven-

nævnte beløb. 2 bilage følger P S V Søren Møller fmd
Til Århus Stiftamt Skanderborg.

Tilstilles Elev sogneråd til erklæring

Århus stiftamt den 12 Juni 1895 A Kriger 

Under dags dato holdet sognerådet
møde der blev foretaget en tillægsligning
Højskoleforstander Tang blev sat i skat
for andet halvår med beløb 12 kr
højskolelærer Povlsen blev ansat 2 "
Peder Hjortshøjs karl A Østergård 1 "
Sypige Ane Pedersen ",50
Rasmus Nielsens karl Andi Jensen 1,00
Ane Olesen ",50
Lara Busk ",50

Nikoline Kristensen 50
Elev sogneråd den 29 Juni 1895

R Th Olesen Niels Andersen
Rasmus Holm



Trige-Ølsted sogneråd den 15 Maj 1895
Da der for zirka 25 år siden oprettedes et skolelærer-
embede i Elev kjøbtes på Pannerup mark i Trige sogn
en jorlod til skolelod deraf har man i vinteren 1895

en
til at forrette snekastningsarbejde lejet mand en dag
og betalt med 1 Kr 50 Øre dette beløb nægter Elev sogneråd
at betale under påskud af at skolelærere ikke
medtages ved ansættelse til snekastning som

brugere af skolelodder. Man mener at udgifter
til snekastning ligesom skatter og andre afgifter
af skolelodder skal afholdes af kommunekassen
hvorfor man tillader sig at bede det høje Stiftamt
give Elev sogneråd pålæg om at refundere os oven-
nævnte beløb. 2 bilage følger P S V Søren Møller fmd
Til Århus Stiftamt Skanderborg.

Tilstilles Elev sogneråd til erklæring
Århus stiftamt den 12 Juni 1895 A Kriger

Under dags dato holdet sognerådet
møde der blev foretaget en tillægsligning
Højskoleforstander Tang blev sat i skat
for andet halvår med beløb 12 kr
højskolelærer Povlsen blev ansat 2 "
Peder Hjortshøjs karl A Østergård 1 "
Sypige Ane Pedersen ",50
Rasmus Nielsens karl Andi Jensen 1,00
Ane Olesen ",50
Lara Busk ",50
Nikoline Kristensen 50Elev sogneråd den 29 Juni 1895

R Th Olesen Niels Andersen
Rasmus Holm



Dags dato holdt sognerådet møde der

foretoges følgende sager

Til voldgiftsmænd for huse og boliger

på landet blev valgt Peder Hjortshøj og

Anton Pedersen.

Til ligsynsmand istedetfor P Dideriksen

blev valgt Lærer Dydensborg.

Til at føre tilsyn med maskiner

har sognerådet valgt Mekaniker Klavsen
Det vedtoges at anskaffe en stor gryde til lærer Dydensborg

istedetfor den grukedel som er indmuret der tilhører lærer Daugbjerg

Det vedtoges at afholde sogneråds-
valg og licitation den 15 November

over hø halm og stenkørsel 10 kubikfv
Det bekendgøres i bladene Århus amts og

folkeblad

Til valgbestyrelsesmedlemmer valgtes

Rasmus Th Olesen og Rasmus H Povlsen

Elev sogneråd d 24/10 95

Rasmus Th Olesen Niels Andersen
Anders Sørensen Rasmus Holm

Fødselsattest
et pigebarn datter af ugift Laura Mariane Sørensen og

udl Bf tjenestekarl Søren Jensen er født i Århus

Domsogn, Hjelmensg 1 d 3(tredie) Novbr 1895 
Århus d 4 Novbr 1895

C Madsen

Alterdegn ved DomkirkenFødslen er DD noteret

i Elev sogns Ministeriabog

Elsted Præstegård 8/11 - 1895

N B Christiansen

Sognepræst



Dags dato holdt sognerådet møde der
foretoges følgende sager
Til voldgiftsmænd for huse og boliger
på landet blev valgt Peder Hjortshøj og
Anton Pedersen.

Til ligsynsmand istedetfor P Dideriksen
blev valgt Lærer Dydensborg.

Til at føre tilsyn med maskiner
har sognerådet valgt Mekaniker Klavsen
Det vedtoges at anskaffe en stor gryde til lærer Dydensborg
istedetfor den grukedel som er indmuret der tilhører lærer Daugbjerg
Det vedtoges at afholde sogneråds-
valg og licitation den 15 November
over hø halm og stenkørsel 10 kubikfv
Det bekendgøres i bladene Århus amts og
folkeblad
Til valgbestyrelsesmedlemmer valgtes
Rasmus Th Olesen og Rasmus H Povlsen

Elev sogneråd d 24/10 95
Rasmus Th Olesen Niels Andersen
Anders Sørensen Rasmus Holm

Fødselsattest
et pigebarn datter af ugift Laura Mariane Sørensen og
udl Bf tjenestekarl Søren Jensen er født i Århus
Domsogn, Hjelmensg 1 d 3(tredie) Novbr 1895

Århus d 4 Novbr 1895
C Madsen

Alterdegn ved Domkirken
Fødslen er DD noteret
i Elev sogns Ministeriabog
Elsted Præstegård 8/11 - 1895

N B Christiansen
Sognepræst



Konditioner
for licitationen den 15 Novbr 1895

Der bortliciteres 128 ℔ hø 192 ℔ halm

til skolen den 1/3 del af halmen kan være

rughalm ikke strid rughalm resten byg eller

havrehalm eller begge dele hø og halm må væregod

bunden op i 16 ℔ s bundter og leveres i sund ogden der gør lavest bud kan tage hele kvantummet 10 ℔er det laveste

frisk kvalitet det leveres i månederne Januar
ved skolen

Februar og Marts 1896 det antages ved leveringen
af Skolepatronen. Til skolen skal endvidere
leveres 1 favn storkløvet bøgetræ inden 19 Okbr 1896
og antages af skolepatronen

Til kommunens veje skal leveres 10 kubikfavne
kangsten inden midten af Februar 1896 stenene

sættes op af leverandørerne i 1/4 favne på vejene efter
vejudvalgets anvisning der må ikke leveres
jernsten flintesten eller brændt sten brokker eller
noget lignende stenene der leveres må ikke være
over ½ alen i diameter, de antages af vejudvalget
når de er leveret. Alle Materialierne efter at
være leveret og antaget betales af sognerådet
Efter endt licitation forbeholder sognerådet

sig ret til f at forkaste eller abprobere budene
Elev Sogneråd 15 Novbr 1895

P S V

Niels Andersen



Konditioner
for licitationen den 15 Novbr 1895
Der bortliciteres 128 ℔ hø 192 ℔ halm
til skolen den 1/3 del af halmen kan være
rughalm ikke strid rughalm resten byg eller
havrehalm eller begge dele hø og halm må være

god
bunden op i 16 ℔ s bundter og leveres i sund og

den der gør lavest bud kan tage hele kvantummet 10 ℔
er det laveste

frisk kvalitet det leveres i månederne Januar
ved skolen

Februar og Marts 1896 det antages ved leveringen
af Skolepatronen. Til skolen skal endvidere
leveres 1 favn storkløvet bøgetræ inden 19 Okbr 1896
og antages af skolepatronenTil kommunens veje skal leveres 10 kubikfavne
kangsten inden midten af Februar 1896 stenene
sættes op af leverandørerne i 1/4 favne på vejene efter
vejudvalgets anvisning der må ikke leveres
jernsten flintesten eller brændt sten brokker eller
noget lignende stenene der leveres må ikke være
over ½ alen i diameter, de antages af vejudvalget
når de er leveret. Alle Materialierne efter at
være leveret og antaget betales af sognerådet
Efter endt licitation forbeholder sognerådet
sig ret til f at forkaste eller abprobere budene

Elev Sogneråd 15 Novbr 1895
P S V

Niels Andersen



Den 15 Novbr 1895 foretoges valg af

et medlem til sognerådets mindre halvdel

Vælgernes navne Stemte på
Niels Snog Nielsen

Morten Nielsen

Peder Hjortshøj

Anders Sørensen

Rasmus Nielsen

Søren Peter Jensen

Anders Jensen

Søren Jensen

Iver Thygesen

Søren Laversen

Rasmus Holm

Rasmus Th Olesen

Niels Andersen

Johannes Rasmussen

do

Niels Snog

do

do

Jens Jørgensen

do

do

Niels Snog

do

do

do

Johannes Rasmussen

Valghandlingen således sluttet

valgtes og
Resultatet blev Niels Snog Nielsen fik 7 stemmer

Johannes Rasmussen 3 "

Jens Jørgensen 3 "

Elev den 15 Nvbr 1895

Niels Andersen Rasmus Th Olesen

Rasmus Holm Poulsen

i Valgbestyrelsen



Den 15 Novbr 1895 foretoges valg af
et medlem til sognerådets mindre halvdel

Vælgernes navne Stemte på

Niels Snog Nielsen
Morten Nielsen
Peder Hjortshøj
Anders Sørensen
Rasmus Nielsen
Søren Peter Jensen
Anders Jensen
Søren Jensen
Iver Thygesen
Søren Laversen
Rasmus Holm
Rasmus Th Olesen
Niels Andersen

Johannes Rasmussen
do
Niels Snog
do
do
Jens Jørgensen
do
do
Niels Snog
do
do

do
Johannes Rasmussen

Valghandlingen således sluttet
valgtes og

Resultatet blev Niels Snog Nielsen fik 7 stemmer
Johannes Rasmussen 3 "
Jens Jørgensen 3 "

Elev den 15 Nvbr 1895
Niels Andersen Rasmus Th Olesen

Rasmus Holm Poulsen
i Valgbestyrelsen



Lisitationsforretning af 15 Novbr 1895

Ivar Thygesen 128 ℔høa 26 Øre 33,28
Rasmus Holm 192 ℔ halm a 16 Øre 30,72

do en fv træ 22,00

Morten Nielsen ½ fv på Møllevejen 7,50
Niels Snog 1 fv på Mosevejen 16,00
Søren Laversen 1 fv på Mosevejen 17,00

Do 1 fv på - 16,75

Rasmus Th Olesen 2 f på Lystrupvejen a 11,50 23,00
Anders Sørensen 2 fv i gaden a 11,50 23,00
Rasmus Nielsen 2½ fv i gaden a 11,75 29,38

Alle de gjorte bud blev straks

approberet af det samlede Sogneråd

En skrivelse fra Søften sogneråd angående Søren Frederiksens alderdomsunderstøttelse vi har

imod at han blev  100 kr
Elev Sogneråd den 15 Novbr 1895

Niels Andersen

Rasmus Th OlesenN S Nielsen

Anders Sørensen Rasmus Holm Poulsen



Lisitationsforretning af 15 Novbr 1895

Ivar Thygesen 128 ℔
hø

a 26 Øre

33,28

Rasmus Holm 192 ℔ halm a 16 Øre 30,72

do en fv træ 22,00

Morten Nielsen ½ fv på Møllevejen 7,50

Niels Snog 1 fv på Mosevejen 16,00

Søren Laversen 1 fv på Mosevejen 17,00

Do 1 fv på -

16,75

Rasmus Th Olesen 2 f på Lystrupvejen a 11,50
23,00

Anders Sørensen 2 fv i gaden a 11,50 23,00

Rasmus Nielsen 2½ fv i gaden a 11,75 29,38

Alle de gjorte bud blev straks
approberet af det samlede Sogneråd

En skrivelse fra Søften sogneråd angående Søren Frederiksens alderdomsunderstøttelse vi har

imod at han blev  100 kr
Elev Sogneråd den 15 Novbr 1895

Niels Andersen
Rasmus Th Olesen

N S Nielsen
Anders Sørensen

Rasmus Holm Poulsen



Da man hersteds slet ikke kender

noget til den i hoslagte andragende anførte

Søren Frederiksen såvelsom til hans værdighed

og trang til alderdomsunderstøttelse tillader

man sig herved tjenstligt at fremsende

begæringen til det ærede sogneråds behagelige

erklæring forinden videre foretages desansående.

Søften Foldby sogneråd den 24 Oktober 1895

Til Elev Sogneråd v. Lystrup P S V

J O Elgård

fmd

I henhold til omstående skrivelse angående

Søren Frederiksens værdighed og trang til alderdoms-

understøttelse skal vi herved oplyse at han

i den tid Familien boede i Elev har opholdt sig hos

sin søn tømrer Bjerregård og at denne skulle

skulle svare ham et ikke så lille ophold at leve af
n

desuagtet tilstod herværede sogneråd Søren Frederiksen
100 Kr i alderdomsunderstøttelse da alderdomsloven trådte i kraft

hvilket beløb han har fåt årlig indtil hans bortrejse herfra.

Efter forlydende skal Søren Frederiksen på forlangende
af Bjerregård nu have fraskreven sig både ophold og ret-

tigheder, den gamle har altid været en flittig stræbsom
og arbejdsom mand hans økonomiske stilling da han
ingen ophold har nu er vel den at han ingen
ting har at leve af andet end hvad hans søn

Bjerregård vil og kan give ham men sålænge
den gamles kræfter slår til kan han gøre god
nytte ti han holder ikke af at gå ledig.

Elev sogneråd d 19 Novbr. 1895
Niels Andersen

fmd.

Til
Søften Foldby sogneråd



Da man hersteds slet ikke kender
noget til den i hoslagte andragende anførte
Søren Frederiksen såvelsom til hans værdighed
og trang til alderdomsunderstøttelse tillader
man sig herved tjenstligt at fremsende
begæringen til det ærede sogneråds behagelige
erklæring forinden videre foretages desansående.
Søften Foldby sogneråd den 24 Oktober 1895

Til Elev Sogneråd v. Lystrup P S V
J O Elgård

fmd

I henhold til omstående skrivelse angående
Søren Frederiksens værdighed og trang til alderdoms-
understøttelse skal vi herved oplyse at han
i den tid Familien boede i Elev har opholdt sig hos
sin søn tømrer Bjerregård og at denne skulle
skulle svare ham et ikke så lille ophold at leve af

n
desuagtet tilstod herværede sogneråd Søren Frederiksen
100 Kr i alderdomsunderstøttelse da alderdomsloven trådte i kraft
hvilket beløb han har fåt årlig indtil hans bortrejse herfra.
Efter forlydende skal Søren Frederiksen på forlangende
af Bjerregård nu have fraskreven sig både ophold og ret-
tigheder, den gamle har altid været en flittig stræbsom
og arbejdsom mand hans økonomiske stilling da han
ingen ophold har nu er vel den at han ingen
ting har at leve af andet end hvad hans søn
Bjerregård vil og kan give ham men sålænge
den gamles kræfter slår til kan han gøre god
nytte ti han holder ikke af at gå ledig.
Elev sogneråd d 19 Novbr. 1895

Niels Andersen
fmd.

Til
Søften Foldby sogneråd



Overslag over Elev kommunes udgifter og
Kr Øre

reforxxx

Udgifter ved fattiges forsøgelse efter fradrag af
350

Tilskud til de fattiges kasse 20

Tilskud til sygekassen 50

Alderdomsunderstøttelse 500
Skolelærerens lønninger og emullomenter 100

5 Tdr. rug a 8 Kr 40

31½ Td. byg a 9 283 50

2048 ℔ hø a 2 Øre 4096

3072 ℔ halm a 1 30 72

1 favn bøgetræ 20 00

8 Td havsand 6

15000 st tørv a 4 Kr pr 1000 60

Andre ordinære udgifter 150 00

Vedligeholdelse af vejene 450

Brandvæsenet 10

Afløstpligtarbejde 20

Vandsynsmændene 6

Tilskud til Amtsfattigkassen 3 57

Do til Skolefonden 7 00

Do til Amtsreparttitionsfonden 363 92
56 20

12

Til formanden efter lov af 1892 kr Skrivemateriel porto lokale 62

Til Ormslev børnehjem 5
00

Forventet overskud ved årets udgang
2572

196

67

34

ialt 2769 01



Overslag over Elev kommunes udgifter og

Kr Øre

reforxxx
Udgifter ved fattiges forsøgelse efter fradrag af

350

Tilskud til de fattiges kasse 20

Tilskud til sygekassen 50

Alderdomsunderstøttelse 500

Skolelærerens lønninger og emullomenter 100

5 Tdr. rug a 8 Kr
40

31½ Td. byg a 9
283 50

2048 ℔ hø a 2 Øre 40 96

3072 ℔ halm a 1 30 72

1 favn bøgetræ
20 00

8 Td havsand
6

15000 st tørv a 4 Kr pr 1000 60

Andre ordinære udgifter 150 00

Vedligeholdelse af vejene 450

Brandvæsenet 10

Afløstpligtarbejde 20

Vandsynsmændene 6

Tilskud til Amtsfattigkassen 3 57

Do til Skolefonden 7 00

Do til Amtsreparttitionsfonden 363 92

56
20

12
Til formanden efter lov af 1892 kr Skrivemateriel porto lokale

62

Til Ormslev børnehjem
5

00

Forventet overskud ved årets udgang

2572
196

67
34

ialt
2769 01



Indtægter i 1896
Kr Øre

Forventet Overskud fra forrige år 800 00
1½  afgift af tiendeydende hartkorn 2 16

Pålignede skatter
mine

a på hartkorn ½ de af den samlede pålig.

b på Formue og lejlighed ½ del af den samlede påligning
Statskassens tilskud til alderdomsunderstøttelse 250 00
Tilskud fra andre sognekommuner til fællesanliggender
a fattigvæsenet vedrørende
b Skolevæsenet fra Trige - Ølsted 240 00

Tilskud fra statskassen for maskiner

00

Andre indtægter
Skolemulkter
Kommunens grusgrave m. m. 4 00

De pålignede skatter
½ del på hartkornet med 8 Kr 64 Øre pr Td. 736 15
½ del på fornue og lejlighed 736 70

ialt 2769 01

Der lignet med 8 kr 64 Øre pr Td hartkorn

hvilket andrager beløbet 736 kr 15 Øre

Formue og lejlighedsskat 736,70

Ligningssummens beløb ialt 1472,85

Elev sogneråd d 21 December 1895

Niels Andersen

Rasmus Holm Poulsen Rasmus Th. Olesen

Anders Sørensen N. S. Nielsen



Indtægter i 1896
Kr Øre

Forventet Overskud fra forrige år 800 00

1½  afgift af tiendeydende hartkorn 2 16

Pålignede skatter

mine
a på hartkorn ½ de af den samlede pålig.
b på Formue og lejlighed ½ del af den samlede påligning

Statskassens tilskud til alderdomsunderstøttelse 250 00

Tilskud fra andre sognekommuner til fællesanliggender

a fattigvæsenet vedrørende

b Skolevæsenet fra Trige - Ølsted

240

00

Tilskud fra statskassen for maskiner

00

Andre indtægter

Skolemulkter

Kommunens grusgrave m. m. 4 00

De pålignede skatter

½ del på hartkornet med 8 Kr 64 Øre pr Td. 736 15

½ del på fornue og lejlighed 736 70

ialt2769

01

Der lignet med 8 kr 64 Øre pr Td hartkorn
hvilket andrager beløbet 736 kr 15 Øre
Formue og lejlighedsskat 736,70
Ligningssummens beløb ialt 1472,85

Elev sogneråd d 21 December 1895
Niels Andersen

Rasmus Holm Poulsen Rasmus Th. Olesen
Anders Sørensen N. S. Nielsen



Dags dato holdt sognerådet møde

Overslag og ligning blev fremlagt til under-

skrift hvilket underskreves af det samlede sogneråd
gen

Til formand til er valgtes Niels Andersen
Til kasserer valgtes Niels Snog Nielsen

Til skolepatron blev valgt Anders Sørensen

Til fattigvæsenet valgtes R. Th. Olesen
Til vejvæsenet Holm og Anders Sørensen

Kommuneskatterne betales i 4 kvartaler der
udstedes skattesedler betales til kasseren
Til brandsynsvidne valgtes Morten P. Jakobsen

og Niels Kr. Hansen.

Elev sogneråd 31 December 1895
Niels Andersen

N. S. Nielsen Rasmus Th. Olesen
Anders Sørensen

Dags dato holdt sognerådet møde

og følgende sager blev forhandlet re
Regnskabet blev fremlagt og under-

skrevet af det samlede sogneråd
Til revisor for regnskabet for 1895

blev valgt  konxxx Teol Povlsen Peder Hjortshøj

Til vurderingsmænd for umynd-

iges midler blev udpeget Morten

Nielsen og Niels Andersen.



Dags dato holdt sognerådet møde
Overslag og ligning blev fremlagt til under-
skrift hvilket underskreves af det samlede sogneråd

gen
Til formand til er valgtes Niels Andersen
Til kasserer valgtes Niels Snog Nielsen
Til skolepatron blev valgt Anders Sørensen
Til fattigvæsenet valgtes R. Th. Olesen
Til vejvæsenet Holm og Anders Sørensen
Kommuneskatterne betales i 4 kvartaler der
udstedes skattesedler betales til kasseren
Til brandsynsvidne valgtes Morten P. Jakobsen
og Niels Kr. Hansen.

Elev sogneråd 31 December 1895
Niels Andersen

N. S. Nielsen Rasmus Th. Olesen
Anders Sørensen

Dags dato holdt sognerådet møde
og følgende sager blev forhandlet re
Regnskabet blev fremlagt og under-
skrevet af det samlede sogneråd
Til revisor for regnskabet for 1895
blev valgt  konxxx Teol Povlsen Peder Hjortshøj

Til vurderingsmænd for umynd-
iges midler blev udpeget Morten
Nielsen og Niels Andersen.



Andragende fra Lærer Dydensborg

Til lys og brænde ved møderne i skolen

i vinter bevilgedes 5 kr.

Angående istandsættelse af sovekammer
med tapet samt et kammer på loftet
eller andetsteds i skolebygningen blev det
overladt til Anders Sørensen Rasmus Th. Olsen
og Niels S. Nielsen at bringe i orden.

For Tilsyn med plejebørn valgtes Lærer

Dydensborg og Fru Tang

Det vedtoges at indmelde os i pleje-

hjemsforeningen

Elev sogneråd den 13 April 1896
Niels Andersen

N. Snog Nielsen Anders Sørensen Rasmus Th. Olesen
Rasmus Holm Poulsen



Andragende fra Lærer Dydensborg
Til lys og brænde ved møderne i skolen
i vinter bevilgedes 5 kr.
Angående istandsættelse af sovekammer
med tapet samt et kammer på loftet
eller andetsteds i skolebygningen blev det
overladt til Anders Sørensen Rasmus Th. Olsen
og Niels S. Nielsen at bringe i orden.

For Tilsyn med plejebørn valgtes Lærer
Dydensborg og Fru Tang
Det vedtoges at indmelde os i pleje-
hjemsforeningen

Elev sogneråd den 13 April 1896
Niels Andersen

N. Snog Nielsen Anders Sørensen Rasmus Th. Olesen
Rasmus Holm Poulsen



Lisitation

afholdtes Søndag den 19 April 1896
over vejarbejder Grøftopgravning og
rabataftagning på følgende veje.

Grøftopgravning på Mosevejen
do i gaden
do Lisbjergvejen

Rabatafgravning på Skårupgårdsvejen

Anders Jensen Søren Jensen og Jens Jørgensen
overtog hele arbejdet således at de får
4 Øre for pr løbene for vejgrøft ogløbende

3 Øre pr løbende for rabat eller 6 Øre pr fv vej
Arbejdet anvises og antages når det er
færdigt af vejudvalget Anders Sørensen og Holm

Elev sogneråd 19 April 1896
Niels Andersen

Rasmus Th. OlesenAnders Sørensen N. S. Nielsen

Elsted sogneråd den 8de Maj 1896. Til Elev sogneråd
Den efter vedlagte indberetning skete fødsel bedes med
sognerådets foranstaltning noteret i Elev sogns kirkebog
da moderen 10 måneders dagen for fødselen har havt
ophold hos Jens Peter Nielsen Ørvadsgård

Skudsmålsbogen er ikke tilstede, men kan om
ønsket tilvejebringes - Efter afbenyttelsen bedes ind-
beretningen tilbagesendt med påtegning om at notering
er foretaget. P S V N Bomholdt Andersen.

Til Elsted sognerådI henhold til omstående skrivelse bedes hendes skudsmåls-
bog os tilsendt for at de mulig manglende oplys-
ninger kan konstateresElev sogneråd 12/5 96

Niels Andersen



Lisitation
afholdtes Søndag den 19 April 1896
over vejarbejder Grøftopgravning og
rabataftagning på følgende veje.
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Niels Andersen



Til Elev sogneråd

I henhold til aftale med formanden for Elev

sogneråd meddeles herved at barnemoderen

er født den 17 August 1877.

Elsted sogneråd den 17. Maj 1896 N Bomholt fmd.

Da ugift Ellen Katherine Pedersen efter

den af Elsted sogneråd afgivet erklæring er

født den 17 August 1877 og hendes uægte

fødte barn efter sognerådets sonepræst Krite

Kristiansens indberetning er født den 25.

Marts 1896 i Lystrup (Elsted sogn) kan Elev

kommune ikke betragtes som barnets føde-

kommune da barnemoderen selv fordi hun

opholdt sig her 10 måneders dagen før fødselen

ikke var fyldt 18 år. Den anmeldte fødsel

kan derfor ikke noteres i Elev sogns Kirkebog
Elev sogneråd d 19 Maj 1896 Niels Andersen fmd.

Til Elsted sogneråd.

Hasle Skejby Lisbjerg sogneråd 21 Maj 1896

Det meddeles herved det ærede sogneråd at
herværende sogneråd efter begæring fra arbejdsmand

Ole Peter Jensen af Lisbjerg Terp forsørgelsesberet-
tiget i Elev kommune har tilstået ham
en månedlig understøttelse af 8 kr fra 3 Maj d. A.

P S V Peder Knudsen Fmd
Til Elev sogneråd



Til Elev sogneråd
I henhold til aftale med formanden for Elev
sogneråd meddeles herved at barnemoderen
er født den 17 August 1877.
Elsted sogneråd den 17. Maj 1896 N Bomholt fmd.

Da ugift Ellen Katherine Pedersen efter
den af Elsted sogneråd afgivet erklæring er
født den 17 August 1877 og hendes uægte
fødte barn efter sognerådets sonepræst Krite
Kristiansens indberetning er født den 25.
Marts 1896 i Lystrup (Elsted sogn) kan Elev
kommune ikke betragtes som barnets føde-
kommune da barnemoderen selv fordi hun
opholdt sig her 10 måneders dagen før fødselen
ikke var fyldt 18 år. Den anmeldte fødsel
kan derfor ikke noteres i Elev sogns Kirkebog
Elev sogneråd d 19 Maj 1896 Niels Andersen fmd.
Til Elsted sogneråd.

Hasle Skejby Lisbjerg sogneråd 21 Maj 1896
Det meddeles herved det ærede sogneråd at
herværende sogneråd efter begæring fra arbejdsmand
Ole Peter Jensen af Lisbjerg Terp forsørgelsesberet-
tiget i Elev kommune har tilstået ham
en månedlig understøttelse af 8 kr fra 3 Maj d. A.
P S V Peder Knudsen Fmd
Til Elev sogneråd



Dags dato holdt sognerådet
møde følgende sager blev forhandlet

Skrivelse fra valgbestyrelsen for
9de Landstingskreds angående Landstings-
valget i Randers den 29 September 1896

Der foretoges bestemmelse om tider
for valgmandsvalget som skal foregå
den 8de September sognerådet bestemte
tiden den nævnte dag til kl.  eftmd

Til valgbestyrelse fo ved ovennævnte
valg valgtes Rasmus Th Olesen og N Snog Nielsen
og Niels Andersen

Det vedtoges på Lærer Dydens-
borgs forlangende at lade Anders Sørensen

skole

sørge for at vandet i pumpen bliver godt.
Der anskaffes en ny forhandlingspro-

tokol den gammel er udskreven
Elev sogneråd 28 August 1896

Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen Anders Sørensen

N. Snog Nielsen Rasmus Holm Poulsen
Til at deltage i Landstingsvalget i Ran-

ders 29 september d A valgtes Niels Andersen
Elev sogneråd den 8 September 1896
Rasmus Th. Olesen Niels Andersen

Anders Sørensen

Til at indgive votum til kapitteltaksters

fastsættelse valgtes Rasmus Th. Olesen

Niels Andersen N. Snog Nielsen
Rasmus Th.

Olesen



Dags dato holdt sognerådet
møde følgende sager blev forhandlet
Skrivelse fra valgbestyrelsen for
9de Landstingskreds angående Landstings-
valget i Randers den 29 September 1896
Der foretoges bestemmelse om tider
for valgmandsvalget som skal foregå
den 8de September sognerådet bestemte
tiden den nævnte dag til kl.  eftmd
Til valgbestyrelse fo ved ovennævnte
valg valgtes Rasmus Th Olesen og N Snog Nielsen
og Niels Andersen
Det vedtoges på Lærer Dydens-
borgs forlangende at lade Anders Sørensen

skole
sørge for at vandet i pumpen bliver godt.
Der anskaffes en ny forhandlingspro-
tokol den gammel er udskreven

Elev sogneråd 28 August 1896
Niels Andersen

Rasmus Th. Olesen Anders Sørensen
N. Snog Nielsen Rasmus Holm Poulsen
Til at deltage i Landstingsvalget i Ran-
ders 29 september d A valgtes Niels AndersenElev sogneråd den 8 September 1896

Rasmus Th. Olesen Niels Andersen
Anders Sørensen

Til at indgive votum til kapitteltaksters
fastsættelse valgtes Rasmus Th. Olesen
Niels Andersen N. Snog Nielsen

Rasmus Th.
Olesen



Dags dato holdt sognerådet møde og

følgende sager forhandledes

Til Jordbonniteringsmænd blev genvalt Niels
Snog Nielsen og Niels Andersen

Til forligsmægler i Tyende og aftægtsager
genvalgtes Rasmus Nielsen til supliant
lærer Dydensborg

Til Hegnsynsmænd valgtes Søren Peter Jensen

som formand Anders Sørensen som medlem

og Rasmus Holm Poulsen som supliant
Som supliant Peder Hjortshøj

Til at føre tilsyn med maskiner
valgtes Johannes Rasmussen og Supli-

ant Smed Niels Jensen

Det vedtoges at afholde licitation
over levering af fong hø halm og Træ og sand
samt sten til vejene det bekendtgøres
i Amtstidende og Folkebladet samt ved opslag

kontitioner affattes.

Elev sogneråd den 9 Nvbr 1896
Niels Andersen

N Snog Nielsen Rasmus Th. Olesen
Anders Sørensen



Dags dato holdt sognerådet møde og
følgende sager forhandledes
Til Jordbonniteringsmænd blev genvalt Niels
Snog Nielsen og Niels Andersen
Til forligsmægler i Tyende og aftægtsager
genvalgtes Rasmus Nielsen til supliant
lærer Dydensborg

Til Hegnsynsmænd valgtes Søren Peter Jensen
som formand Anders Sørensen som medlem
og Rasmus Holm Poulsen som supliant
Som supliant Peder Hjortshøj
Til at føre tilsyn med maskiner
valgtes Johannes Rasmussen og Supli-
ant Smed Niels Jensen
Det vedtoges at afholde licitation
over levering af fong hø halm og Træ og sand
samt sten til vejene det bekendtgøres
i Amtstidende og Folkebladet samt ved opslag
kontitioner affattes.
Elev sogneråd den 9 Nvbr 1896

Niels Andersen
N Snog Nielsen

Rasmus Th. Olesen
Anders Sørensen




