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Uddrag af Nørre LyndeJse 
1\irkebog. 

Nedenstaaende Smaastykker har Skriftudvalget modtaget fra 
Hr. Lærer Emil Petersen, forhen i Nørre Lyndelse, og finder, at 
de bør bevares i'' Aarbogen. 

Af Nørre Lyndelse Sogns Kirkebog fra 1729. 

Da Degnen havde Barn i Kirke. 

Den 3. Maj 17 59 havde Degnen Peder Berthelin en Søn til 
_I)aab, kaldet : Fr id erich Ludvig. 

Patronessen, Canunerherreinde Brochenhuns til Bramstrup bar 
ham. 

Fadderne: Velb. Cammm·-Jomfrue Ahlefeldt og .Baron Giilden
crone fra Boltinggaard, Velb. Frue Kørbitz og Frøken Beenfeldt 
fra Lammehauge og Vel b. Cornet Lewenhielm til W eirup. 

3 Da Negerpigen fra Bramstrup var i Kirke. 

1784 den 9. S. e. Tr. blev en Negerinde fra Afrika (der, som 
lidet Barn paa 3 a 4 Aar var bortrøvet fra hendes Faders Huus, 

t opbragt til København, hvor hun var saa heldig at blive antaget 
af dette Steds høyvelbaarne Patron og Patronesse, som sørgede 
for hendes Opdragelse) - døbt her i Nørre-Lyndelse Kirke og 
kaldet Julie Adolphine efter det høye Herskab her til Bram
strup Hs. Excellence Hr. Ober-General-Adjutant von Ahlefeldt og 
hendes Naade Frue Generalinden, som selv var hendes Faddere, 
tilligemed Frue Kammerherreinde Kørbitz til Weirup, Kammer
herre Tingnagel til Veylegaard og Hr. Major Rosenkrantz til 
Søebysøegaard. · 

Hun var et meget got Barn. Gud styrke hende fremdeles i 
det Gode til sit Navns Ære og hendes Salighed. 
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(General Ahlefeldt stiftede et Legat for Godsets fattige. H a::. 
Gravplads er paa Nørre Lyndelse Kirkegaard, og Præsten hæv 
8 Kr. aarlig for at holde den i Orden.) 

I »Trap « staar anført, at Michel Brochenhuus nedbrød Lanlh 
byen Brangstrup, der bestod af 5 Gaarde og 2 Huse, og la · 
J orden ind uneler Gaarden. Dette er ikke rigtigt. Det var h -
Sønnesøn, Laurids, ham, der byggede Kirketaarnet, opførte Prædik
stolen i Lyneleise Kirke, men som ogsaa »indmurede« sin Dat: _ 
Rigborg paa Egeskov, hvor hun sad i 5 Aar, fra 1599 til 16 _ 
da han døde. Det var Rigborgs Straf for et ,, Fejltrin,, . Resten 
sit Liv boede hun paa Nybøllegaarcl uneler Navnet »Frue Rigb 01·cr 

Da Karlene i Dømmestrup spillede Kort i Kirken. 

l. Novbr. 1808 jordet Karlen Hans Rasmussen af Dømmestru::
som døde i Odense Arrest - 19 Aar gl., hvor han var ble,--
hensat, fordi han var Formand og Hoveelmanel for en offent ·= 
Forargelse her i Kirken med at bringe et Spill-Kort med si 
Kirken og tilligemed nogle andre at spille hermed neden i Stoe : 
og udkaste af Kortene paa Kirke - Gulvet samt med at knæc.:.
Nøcler og at kaste Skallerne efter andre m. m., og det just cl. 1-: 
Septbr., da Biskop Hansen visiteret i Kirken, sad i Ohoret 
examinerecle nogle af den omkring staaencle Ungdom, og hverkE 
han eller jeg kunde see eller høre eller mærke noget af cle
Opstyr, før efter Tjennesten, da Hr. Hvalsøe fra Allerup sag -
mig det. Han havde staaet paa Publituret og seet, og han Y • 

gaaet ned i Kirken og advaret dem, men uden at de agtede de· 
Siden fortalte nogle af Tilhørerne mig den skænelige Opførse· 
som de havde seet og hørt og hvortil de maatte være Vidner, C.: 
jeg og Degnen indgav Klage til Øvrigheden over den forargeli.,=
og skammelige Opførsel i Guds Huus og uneler Ordets Forhan -
Jing. Af Provst Langhoff. 
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