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Utdrag fra

KIRKEBOKA I NES FRA 1.JANUAR 1703

Dato

Navn

Anmerkninger

17W

Hans Siversen og
Berte Taraldsdtr.

Tilbake fra Gjerderun med deres barn.
Bodde før på Rustad men nå på Jerpestac

Ambjørn Andersen

Fra Grønndalen i Ullensaker.Pass fra
hr. Rosing av 30. Juli og ektede
&e Gulbrandsdtr .Horgen.

Even Halvorsen

Av Sørum sogn forpasset.Ektede enken
på Tesi.

Halvor Olsen

Ligeså og ekter husquinden på Rånås,
også enke.

Berte og Hans Rånås

Fra hr.Colbjørns pass,for sin kone
av den 16.November.

Ingebor Hansdtr.

Fra Vinger kom Ingebor Hansdtr. Skøyerx
husquinde etterat hun og der var enke
bleven.

Hans Eriksen Ullern

Der er oppfødt på Bjertnes og nu
rytter på Hvam.Har og sine pass fremvist fra Statholderen og hr. Stifts
Arntsmanden Stochfleth

.

Torkel Bagge

Før skolemester her i sognet.Har og
sitt riktige pass for sin krigstjenestt

Peder Johansen Rustad

Har og sine riktige pass fra adskillig
Prester.

Ane Hågensdtr

.

Ligeså fra hr.Jens i Eidsvoll.
Siver Rolstads tjenestepike.

Lisbeth Kjøstelsdtr.

23.0kt.

Kirsten Olsdtr

.

Med pass fra hr.Peder til Strømysom
er i tjeneste hos Gudmund Røtnes.
'i5 år gammel.
Ehke fra eidsvoll sogn,med hr.Jenses
pass for seg og sin søster Ingebor
0lsdtr.for at inncorpuleres i menighet

Utdrag fra

KIRKEBO-KA I NES FRA l. JANUAR 1700
FORPASSEDE

1700

I I A p r Hans Siversen reiste fra menigheten uten pass fra Rustad gård for nogle
uger siden.Var med sin hustru Berte Taraldsdtr.hit kommen igjen for at
høre om nogen leilighet til hit flytting.
25.Mai
1701
21,Aug.

1702
man.

Karen Hansdtr.fikk sitt ekteskaps pass herfra til hr.Jens på Eidsvoll
i hvis menighet hun ektevied bliver.Nydende sin bopel på T m a g e r gård.
Siri Hansdtr. fikk pass til hr.Thoms Rosing,
Peder Tostensen Frøhaug forpassedes herfra med oberstltn.Fursnianns
videnskap at gifte seg i Aurskogs menighed.

22.Nov.

Anders Carlsen og Berte Tovesdtr.forpassedes til Ullensaker.

1705
=rs

Ane Kristoffersdtr.Udnes til Christiania.

17%
-r

Fikk Hans Hansen Skreksrud pass til Akershuslegeret og Hans Ekeberg
af brøds mangel for å tjene.

