Denne hjemmeside er udarbejdet af Anders Christian Kjær Hansen, jeg kan kontaktes via
hjemmesiden, klik på kontakt i øverste menu, klik på navnet og klik på kontakformular
Jeg vil forsøge at føre slægtsbogen videre. Men det kræver hjælp, så hvis du finder nogle fra din slægt,
men kan se at der mangles noget, så skriv endelig til mig, jeg mangler oplysninger efter 1960
Såfremt du vil se en udvidet anetavle (Anetavle1) hvor du også kan læse om nulevende personer skal
du have en adgangskode, skriv til undertegnede med navn og adresse, så sender jeg dig en kode.
Slægtsbogen der er taget udgangspunkt i, er udarbejdet for mine forældre, og mange andre af Dansk
Slægtsforskning Fredericia, påbegyndt i midten af 1950 erne og afsluttet 1960.
Initiativet til slægtsbogen blev taget af "Bankbogholder" Svend Løvbjerg Give og gårdejer Sigurd Hansen
Ringivegaard pr. Farre, Give, og er en slægtsbog for efterkommere efter Jens Christian Pedersen, Thyregod
mange af kildehenvisningerne kan kun bruges såfremt man ejer denne slægtsbog (teksten ved personerne
er direkte afskrifter, såfremt der ikke er en anden kildehenvisning)
Jeg har nu indskrevet hele slægtsbogen, det tog også 4 år for der var en del ting der skulle undersøges.
Der er åbenbart en fejl i slægtsbogen, idet JCP´s far er beskrevet som en Peder Christensen født 1759 i
Vesterlund, andre mener at pågældende Peder Christensen er fra Selde (beliggende lidt før FUR) født den
11. februar 1759, Denne Peder Christensen skulle i 1786 være fulgt med den nye ejer af Hastrup Hovedgård
(Erhart de Stiernholm som angiveligt er født på Kielgaard, Selde) en del tyder på de har fulgtes ad hele
barndommen, og det må være denne Peder Christensen der er far til Jens Christian Pedersen. Det vil sige at
anetavlen i pågældende slægtsbog ikke passer i forhold til ane nr. 8, 9, 18, 19 og 36
Navnet Kjær stammer fra min bedstemors side (mormor), Ellen Kjær Andersen hendes forældre til begge
sider havde Kjær med i navnet. Slægten Kjær koncentrerer sig i Ringkøbing amt omkring Arnborg.
Navnet Anders fra min bedstefar (morfar) Anders Ovesen Jensen født i Lønå, Thyregod, denne side af
slægten på min mors side er koncentreret i Vejle Amt. omkring Thyregod. Anders Ovesens mor Mette
Katrine Andersen min oldemor kommer fra Billund og er datter af kroejer Anders Ovesen, alt jeg har omkring
slægten fra den side er leveret af Kaj Schmidt Billund, som har lavet et kæmpe arbejde angående
slægtsforskning, så en stor tak til Kaj
Og Christian Hansen fra min bedstefars side Hans Christian Hansen (farfar) denne side af slægten på fars
side er også koncentreret i Vejle Amt omkring Thyregod.
Min far og mors slægt får sammenfald ved min oldemor Christine Jensdatter på fars side, og hendes bror
Karl Jensen som er min oldefar på mors side.
Jeg er begyndt at udvide slægtsbogen til at gælde både min bedstemors slægt på fars side og min
bedstemors slægt på mors side, disse slægter er ikke med i slægtsbogen efter Jens Christian Pedersen. Her
er jeg også ved at komme videre især på min morsmors side.

