
Anker Henning Danmark Jørgensens barnedåb  28. februar 2015 

Søndag den 18. januar 2015 blev vores 4. barnebarn døbt i Husum Kirke. Han fik navnet Anker Henning 

Danmark Jørgensen. 

 

Anker sammen med oldefar Ottos svigerinde Jytte Jørgensen, mor Anne Katrine Jørgensen samt gudmor 

Merete Danmark 

Lidt om hans navn: 

1. Anker – det er helt hans eget navn og forældrenes valg, og relaterer sig ikke til nære 

familiemedlemmer. En vis tidligere statsminister kan man dog ikke undgå at komme i hu. 

2. Henning – det er efter hans oldefar Henning Petersen (1925-1990) på sin farmors side. Henning 

Petersen blev født den 24. november 1925 i Ebeltoft, og han arbejde som slagtersvend fra 1947. 

Familien bosatte sig i Rønde på Mols, og de fik 2 piger Lis (farmor) i 1947 og Tove i 1954. 

3. Danmark – det kommer fra hans fars familie. Se min historie om ”Lutmann & Alexander Danmark ” 

om dette slægtsnavn andetsteds på familiehjemmesiden. 

4. Jørgensen- det er mit familienavn, og han er 8. generation, der bærer dette efternavn. 

 

Dåben fandt sted i den flotte nye murstenskirke Husum Kirke. 



 

Husum Kirke. 

Ankers farfar Erik, som har arbejdet som elektriker, var med til at lave el-installationerne i kirken, da den 

blev bygget midt i 70’erne. Den blev indviet den 4. september 1977, og kirkens arkitekt Holger Jensen har i 

øvrigt også tegnet vores lokale kirke i Bistrup, der blev færdiggjort få år før. 

 

 

Restaurant Gaardhaven på Islevhusvej kun et stenkast fra familiens hus på Bakkekammen16. 

Efter dåben inviterede Anne Katrine og Stefan på en dejlig buffet på Restaurant Gårdhaven. 

 

Her fik vi også taget et familiebillede: 



 

Fra venstre mod højre: gudmor og faster Merete Danmark, farfar & farmor Erik Danmark Kirschner og Lis, 

Meretes datter Sofie Danmark Hansen, Anker og mor Anne Katrine, mormor & morfar Inger Clausen & Arne 

Bjørn Jørgensen, morbrors  familie Galbo-Jørgensen Juliane, Amalie, Claus og Hans, storebror Otto, Meretes 

søn Frederik Danmark Hansen og hans kæreste, og yderst til højre farmand Stefan Danmark Kirschner. 

 

Arne Bjørn Jørgensen 


