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Forord 
 

Tvis Plejehjem gennem 38 år er her beskrevet i ord og billeder ud fra fotoalbums, avisudklip  

 -  og hukommelsen. 

Som i ethvert andet hjem så er det mærkedage og særlige begivenheder der huskes bedst og      

er blevet gemt. 

Det har været min hensigt, at gøre beskrivelsen så objektivt som muligt vel vidende, at ræven 

sagde til den "Lille Prins": "Det væsentlige er skjult for øjet, kun med hjertet kan man se rigtigt!" 

 

Der henligger hos mig 6 avisudklipsmapper og mindst 20 fotoalbums samt mange gamle 

husaviser, så  udvælgelsen har ikke været ligetil og kun en meget lille del er med her.  Men det er 

forhåbentligt repræsentativt for livets gang på Tvis plejehjem. 

 

Hvis nogle finder anstød ved anvendelsen af et eller flere fotos i denne beretning, bedes de 

henvende sig til undertegnede, som i givet fald straks vil fjerne disse. 

 

Tvis  2012 

Jens Mortensen 
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                                                    Byggeprojekter 

 

Følgende var valgt til Tvis sogneråd i årene 1966 – 1970 : 

 

Gdr. Hans Larsen – formand 

Gdr. Frederik Christensen 

Gdr. Sigfred Dalgaard 

Købmand Børge Dyrmose 

Forretningsfører Thomas Pedersen 

Lærer Gunnar Baunsgaard ( - blev i 1967 afløst af kørerlærer Karl Gandrup ) 

Skovfoged Th. Mikkelsen 

 

 

1967 var året, da dronning Margrethe og prins Henri blev viet, - vi fik postnumre  

og 10% moms indført. 

Tvis sogneråd drøftede flere gange i tresserne muligheden for at bygge et hjem for ældre i Tvis. 

Gamle og svage borgere fra Tvis kommune var fordelt rundt på 6 forskellige alderdomshjem i det 

Vestjyske, Thy og Salling, så det var en uholdbar situation. 

Så da den nybyggede Tvis centralskole stod færdigt i 1964, besluttede sognerådet, at bygge et 

hjem for ældre.  

Arkitekt Jacob Kjær, Ølgod der havde tegnet og forestået opførelsen af Tvis centralskole, 

havde sognerådet haft et fortrinligt samarbejde med og bad ham udfærdige tegninger til et 

alderdomshjem i Tvis. Men i det videre forløb, blev man gjort opmærksom på, at ville man have 

en byggetilladelse, så skulle der bygges et moderne plejehjem. 

Og sådan blev det. – ( De første plejehjem blev i øvrigt opført midt i tresserne. ) 

Ansøgning med tegninger og prisoverslag til et nyt plejehjem, blev fremsendt til overordnede 

myndigheder og blev godkendt i dec. 1965. Og 1. 12. 1967 stod det nye plejehjem med plads til 

21 beboere færdigt.  

Plejehjemmets placering midt i byen mellem kirken og skolen og kun 100 m. til Brugsen og 

købmanden var særdeles velvalgt. 

Plejehjemmet blev opført omkring en lukket gårdhave og med lyse og brede gangarealer ind mod 

gårdhaven og beboerstuer udadtil. Indimellem beboerstuerne indrettedes hyggekroge (rød og 

blå stue) depotrum og diverse birum. Nordfløjen blev indrettet til fælleslokaler med vagtstue, 

kontor, terapirum, salon for frisør og fodpleje, et veludstyret og funktionelt køkken og stor 

daglig- spisestue med god plads til kørestole og personlige hjælpemidler iøvrigt.  Dertil havde 

sognerådet et ønske om, at sognets ældre skulle benytte plejehjemmets fællesstuer til møder og 

aktiviteter sammen med hjemmets beboere. 

Beboerstuerne var på 13 m2 og dertil 7 m2 med garderobe og forgang med skydedør til toilet og 

baderum - i alt 20 m2. – Eget badeværelse var en stor fremgang i forhold til 

alderdomshjemmene. 

 

Til plejehjemmet blev samtidigt bygget en personalefløj til lederpar og  5 værelser til ansatte 

medhjælpere. 
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Under hele nordfløjen var der kælder. - Et stort beskyttelsesrum på 160 m2, vaske- og tørrerum, 

fjernvarmerum, værksted og diverse depotrum.  

 

Prisoverslaget på byggeriet blev overholdt. I alt beløb det sig til 1,3 mill. kr. eller ca. 60.000 kr. pr 

plads.   –  

I 2005 kostede 1 plejehjemsplads med 2 rum og eget tekøkken ca. 1,3 mill.  

 

En udvidelse af plejehjemmet blev hurtigt aktuel. Og efter kommunesammenlægningen i 1970 

blev der udarbejdet planer for en udvidelse med 11 pladser til ialt 32 pladser. 

Beboerstuerne skulle nu være 16 m2 og 8 m2 til forgang og badeværelse - i alt 24 m2. 

Tilbygningen opførtes mod øst ved sammenbygningen med det eksisterende så plejehjemmets 

samlede byggeri nu omkransede 2 lukkede gårdhaver. 

I 1973 var tilbygningen færdigt og blev hurtigt beboet med nye beboere. Også ældre borgere 

især fra Idom og Mejrup viste interesse for at flytte ind. 

 

I 1980 stod personalefløjen tom og kommunen ombyggede fløjen til Tvis’s første børnehave. I 

1990 blev opført en ny og større børnehave i Tvis ”Grøftekanten”, og den gamle personalefløj 

ombyggedes til 3 ældreboliger.  Samtidigt hermed opførtes yderligere 3 ældreboliger i en ny fløj 

mod syd. 

Den daglige drift med pleje og omsorg af beboerne i ældreboligerne blev lagt i hænderne på 

plejehjemmets ansatte. 

 

I 1997 omdannedes 8 beboerstuer til ”Skærmet Enhed.” Ved en mindre ombygning, i et hjørne af 

plejehjemmet mod sydøst, blev enheden skærmet af fra omverdenen, men med ulåste døre. 

Trygheden ved overskueligheden og glæden ved genkendelse af omgivelser og inventar betyder 

meget for demente.  

Målet var:  - at forbedre livskvaliteten for demente, - at demente beboere får en værdig 

tilværelse,  hvor de kan opnå en indre ro og føle glæde ved livet, - at omsorgen for demente 

beboere altid afspejler respekt for den enkeltes personlighed og selvbestemmelsesret. 

 

I 2003 blev der opført yderligere 10 ældreboliger på Egevænget i Tvis by. På det tidspunkt lå der 

en politisk beslutning om, at Tvis plejehjem og de 6 "gamle"  ældreboliger skulle ombygges til 

i alt 28-30 plejeboliger. 

Den daglige drift af de 10 nye ældreboliger blev også forestået af personale fra plejehjemmet. 

Ved plejehjemmets lukning i 2005 blev den daglige drift af ældreboligerne overdraget til 

hjemmeplejen.      

                                           

 

1.  etape af plejehjemmet blev taget i brug 1. dec. 1967. Indvielsen fandt sted d. 7. dec. med 

deltagelse af  politikere og  embedspersoner fra amtet og omkringliggende kommuner og 

naturligvis de 17 beboere der på det tidspunkt var flyttet ind. Det var attraktiv at bo på de nye 

moderne plejehjem og beboerne følte sig privilegeret.  
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Her følger avisudklip fra indvielsen.  
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                                                                                Plejehjemmets 1-års dag blev 

                                                                                fejret med beboerne, sognerådet 

                                                                                med ægtefæller og præsteparret 

                                                                                med flere. 
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                              Holdninger og handlinger 
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                                                                               _____o_____ 

  

       Ordensreglementet som beskrevet ovenfor, var udfærdiget af socialministeriet 

       og  skulle opslås på én for alle synligt sted på plejehjemmet.  Ordensreglementet 

       blev dog efter kort tid udskiftet med en velkomstfolder med  praktiske oplysninger.  
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Holstebro kommunes socialpolitiske målsætning i 1994 : 

 

 -     At skabe størst mulig livskvalitet  for kommunens borgere. 

 

Delmål :  De ældre og handicappede skal føle tryghed og trivsel i deres hverdag 

                  under bevarelse af deres identitet og værdighed, samt styrkelse af  

                  deres egne resourser.     

 

 

 

Plejehjemmets målsætning i 1994 : 
 

- At respektere og tilgodese den enkelte beboers forskellighed både hvad angår livshistorie, 

handlefrihed og levevis. 

- At miljøet fremstår varmt, venligt og engagerende. 

- At det er beboernes ønsker der styrer den daglige drift. 

- At etablere fællesskaber for alle beboerne. 

- Ikke alene føje år til liv, men også føje liv til år. 

 

Ud fra ovenstående målsætninger vil personalet yde individuel omsorg både fysisk, psykisk og 

socialt, med respekt for den enkeltes behov og normer og styrke recourserne for at give livet 

mening, sundhed og velvære. 

Vi vil bygge på det sunde og afhjælpe svagheder. 

For at opnå målene er det vigtigt, at beboerne, pårørende og personalet er medansvarlige i et 

godt samarbejde. 

 
 

 

 

 

                                                   ”Kunsten er ikke at få en ide  

                                    enhver kan sagtens få ’en eller to. 

                                    Kunsten er at kunne se 

                                    hvilken én der er go’ 
                                                 
                                                                                                  Piet Hein 
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                         Det kulturelle og sociale liv 

 

Plejehjemmets lokaler/fællestuer var fra begyndelsen tænkt som mødested for alle ældre i 

sognet, - og sådan blev det. 

Vore præster har gennem alle årene arrangeret et månedligt ældremøde med skiftende emner. 

Ligeledes blev der 1 x månedligt afholdt en gudstjeneste hvor også gangbesværede  beboerne 

udefra kunne deltage. 

I 1985 blev der oprettet en pensionistklub i Tvis. Klubben afholdt møder og arrangementer 

på plejehjemmet 2 x månedligt. Klubben voksede sig stor, så der blev brug for de 160 kvm.  store 

stuer. 

 

Det frivillige arbejde på plejehjemmet var meget betydningsfuldt.  i 1995 blev det frivillige 

arbejde organiseret ved oprettelse af en Vennekreds der gav en hånd med både til hverdag og 

fest  - ved udflugter og ferieture. For personalet var det en tiltrængt aflastning, da den daglige 

omsorg og pleje blev mere og mere tidskrævende. 

 

Plejehjemmets ”Mandagsklub” startede op først i 80-erne. Det var en støtteklub der sammen 

med beboerne fremstillede håndarbejdsting der blev solgt eller brugt som lotterigevinster på 

”Åbent hus dage”. Mandagsklubben fik omkr. 1990 en underleverandør i "Træmændenes klub". 

 

Beboerråd blev efter overordnede myndigheders bestemmelse oprettet omkring år 1980. – 

Senere blev Beboerrådet ændret til Bruger/Pårørenderåd.  

Rådet skulle varetage beboernes interesse og deltage i udarbejdelse af retningslinier for den 

daglige drift. 

   

Hverdage og festdage vekslede som i ethvert andet hjem. Og når vi blader i gamle husaviser har 

mange beboere og pårørende udtrykt stor glæde og taknemmelighed  for gode oplevelser. 

Årets 3 største arrangementer var forårsfesten, høstfesten og åbent hus dagen op under jul.  

Men også årets højtider blev markeret og ligeså beboernes fødselsdage. 

Plejehjemmet lagde vægt på sang og musik. Og klaveret  der var en gave skænket af flere 

bidragydere ved indvielsen af plejehjemmet blev brugt dagligt. 

 

Pensionistrejser var meget populære i 70-erne.  -  I alt har Plejehjemmet arrangeret 9 

grupperejser til udlandet. Det begyndte med 6 flyrejser i Europa, og da plejehjemmet i 1984 fik 

egen bus blev der de følgende år arrangeret 3 busrejser til nabolande. På flyrejserne deltog  også 

flere ældre fra sognet, så grupperne var på 8 – 17 deltagere. 

 

Men også mange pårørende til beboerne har gæstfrit inviteret  på eftermiddagsture i deres 

private hjem.  - Især de første år, da beboerne var mere mobile end senere hen. 

Transporten foregik ( indtil til den1. bus blev anskaffet i 1984 ) i små personbiler.  

Det var ture der var meget værdsatte, - man var fortsat en del af det alm. pulserende liv. 

 

Andre lokale foreninger har afholdt møder og arrangementer der havde beboernes interesse. 
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                                 Billeder af beboere 
 

De næste sider med billeder i sort/hvid af beboere på deres stuer  

er fra omkr. 1972-73  og var en gave fra Larhøj Foto, Holstebro. 

 

                   
                                                     Lis og David Grønbæk 

 

                   
                                                           Anne Hansen  
  

                    
                                                      Petrine Majgaard 
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                                                  Johanne Nikolajsen 

                  
                                                  Anders  Sørensen 

                   
                                                          Søren Uhrlund  
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                                                         Agnes Madsen 

                    
                                                   Marianne Nielsen 

                      
                                        Kathrine Sandfær  - og Petra Lauritsen 
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                                                   Peder Chr. Hald            

                                                      Johanne Andersen       

                                     

                                      
                                                       Anna Mikkelsen 
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                                                           Kathrine Eriksen 

                    
                                                                  Marie Mogensen 

                     
                                                      Signe Jensen 
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                                                             Astrid Jensen 

                       
                                                      Marie Holm Didriksen 

                      
                                                        Niels Peter Krath 
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Billederne på de næste sider er fra de mange fotoalbums 
 

                                

 
                                                

                                       Kirstine Meldgaard m. familie også omkr. 1973 

 

 

 

                                   
 

                 Mariane Henriksen                                                             Anna Østergaard 

 Organist ved Tvis kirke i mere end 25 år 

- fratrådte i 1976                 
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                                                                   Anna og Niels Høgild 

                         
                                                             Grethe og Frede Eriksen 

                                                          
                                Fra v. mod h.:  Karen Frøjk, Eskild og Kirstine Frøjk 
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                                                      Marie og Kjeld Jacobsen 

 

     

        

    

                  
  

                          Mitte og Jens Majgaard ved deres diamantbryllup i 1904 

 

 

Mitte Majgaard var 3. generation der boede på plejehjemmet. Mitte`s far Kjeld Jacobsen 

ses ovenfor. Og Mitte`s farmor Marie Jacobsen ses på avisudklippet fra indvielsen. 
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                                                           Elly  og Jørgen Christensen           

 

 

                    
                                                                  Marie Vestergaard 
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                                                                Marie Vestergaard ved sin fine alterdug 

 

 

                                                   
                                                                             

Efter plejehjemmets lukning blev alterdugen efter ønske fra Marie Vestergaards børn 

skænket til plejeboligerne Beringshaven, hvor en' af døtrene boede. 

                                       

Plejehjemmets altersølv ( kalk og disk ) er efter plejehjemmets lukning udlånt til 

plejehjemmet Birkehøj. Og plejehjemmets øvrige inventar, et  næsten nyt klaver, kostbare 

malerier, holmegård vaser  m.m., der var gaver til Tvis plejehjem, er nu fordelt rundt på 

andre kommunale institutioner. 
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                             Hvertdage og festdage 
 
 

 

                                        
                                               

                                             Sognepræst Lise Brandt Fibiger           

 

                       

                     
                                       

                                             Præsteparret Inge og Viggo Andersen       
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         Et kig ind i plejehjemmets rummelige daglig-/spisestue som har dannet ramme 

         om både hverdage og festdage. 
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                                        " Om at se" var aftenens emne! 

      Kunstmaler Jonna Seig, Dybe gl. mejeri (herover) deltog ved flere lejligheder 

      i 70-erne og 80-erne med sine inspirerende foredrag. 

      Flere af hendes malerier prydede væggene i plejehjemmets fællesstuer. 

      I midten Ruth Møller og yderst til højre ses Else og Helge Jensen. 

 

                   

            
 

                   Inger Andersen med sin mand Harald Andersen der i 

                   17 år var med i bestyrelsen for Tvis pensionistklub 

                   heraf 15 som formand. 
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Lidt om hverdagene som der trods alt var flest af 
 

Tvis plejehjem har gennem årene været bolig for ca. 400 pensionister  -  med enkelte 

undtagelser var det folkepensionister . 

De første år kom næsten alle fra Tvis sogn. Men efter plejehjemmets udvidelse i 1973 og 

en tiltagende skærpet visitation år efter år, var ca. halvdelen af beboerne fra andre sogne. 

Dette har dog ikke givet anledning til problemer, idet der altid har været fuld belagt. 

Den gennemsnitlige opholdstid var lidt under 3 år, men der har været store udsving  

lige fra få dage til over 17 år. 
 

Blandt de første 21 beboere der flyttede ind efter plejehjemmets åbning i 1967, var der 

kun en` der brugte kørestol. Men der var 2 beboere der medbragte deres cykel. 

Bygherren havde endda været så forudseende, at der var lavet en slisk for cykler ved den 

udvendige kældertrappe. 

Der blev blandt de første beboere dannet små hyggeklubber. Der var en æselklub og en 

håndarbejdsklub. Og den fælles tekøkken blev i øvrigt brugt flittigt. 
 

Der var en mønttelefonboks som også blev flittigt brugt de første år, men den blev 

nedlagt omkring år 1980, da næsten alle fik deres egen telefon installeret. Telefonboksen 

var i øvrigt så lille, at man skulle stå op under samtalen. Og det gav begrænsninger for 

kørestolsbrugere,  der nu var mange af . 
 

De daglige spisetider var: morgenmad fra kl. 8, formiddagskaffe/-drik kl. 10,15, 

middagsmad fra kl. 11,30, eftermiddagskaffe fra kl. 14,30, aftensmad/smørebrød fra kl. 

17,30 og aftenkaffe fra kl. 20,00.  

På alle hverdage  var der morgensang kl. 10,00. - Det blev senere ændret til kun at være 

på ugens 5 første dage. 

Sovetider og hviletider rådede den enkelte beboer naturligvis selv over. 
 

Plejehjemmene hører under Socialvæsenet, men personalet er i væsentligt grad 

uddannet i Sundhedsvæsenet/sygehusene. Dette kan godt give anledning til reflektioner, 

for et plejehjem er mange små private hjem ("my home is my castle"), hvor der skal leves 

en hverdag. Men der er også brug for den faglighed der nødvendigvis skal være vedr. 

plejen og behandlingen af svage ældre mennesker. Men fagligheden må gerne ligge i 

rygmarven, så man kan bevare fokus på det hele menneske. I relation hertil vises 

herunder Maslows behovspyramide: 
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            Jubilæumsopvisning 

 

                                      
I anledning af Idrætsforeningens 50 års jubilæum havde plejehjemmet 

besøg af en gruppe kvindelige gymnaster der gav en "historisk" opvisning  
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 "På tværs af generationer" 
 

 
 

 

 

 

 Temaet "På tværs af generationer" 

afholdtes i sommeren 1997  over 2 dage fra 

tidlig morgen til sen aften ved 

ældreboligerne. 

Som det fremgår af billederne var FDF-erne 

meget aktive i planlægningen og 

gennemførelsen af opgaverne. 

 

 

 

 

Enhver kunne deltage i malerarbejdet.                                            Det færdige resultat. 
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FDF-erne med luciaoptog og krybbespil 
 

 
 

Luciaoptog og krybbespil ved FDF-erne op under jul 1978. 

Dette var en mangeårig tradition ved årets sidste ældremøde, som alle så frem til 

med glæde og forventning. 
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Sct. Jørgen og Dragen 
 

 
 

Poul Henning Eriksen der boede en tid  på plejehjemmet syede dette flotte tæppe 

med motiv af Sct. Jørgen og Dragen -  byvåben for Holstebro. 

Tæppet hænger på Tvis skole. 

                                                   -  -  -  -  -          

           

                         
 

               Magna Nielsen sælger julemærker til "Åbent Hus" 
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"Sangbuketten" 
 

 

 

"Sangbuketten" medvirkede i en årrække med sange og små sketch ved 

plejehjemmets  forårsfester. - 

Sangbuketten hørte under DGI's  amatørteaterudvalg  og turnerede rundt i 

Vestjylland i årene 1980 - 1996  i alt 17 år. 

Det var populær underholdning med lette og lystige sange, fremført med charme og 

smil. 

 

"Sangbukettens" medlemmer var bl.a. Preben Bukdal, Ulla Sørensen , Bent Krog, 

Astrid Uhrlund, Henning Nørby, Jette Holt, Gunna Skov og Georg Vadsholt. - Ved 

klaveret Hanne Mortensen og fra 1987  Eva Andreasen. 

 

I årenes løb har der været lidt udskiftning i gruppen. 
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 Sankt Hans fest 
 

   
          Skt. Hans aften fejres i flisegården med bål, musik og sang.  - 

          Talen blev af hensyn til lydforholdene holdt indendøre med 

           højttaleranlæg og teleslynge. 

 

             
                         På mange lune sommeraftener blev der hygget ude i gårdhaverne 

                         med grillpølser.   -  Her i midten ses: Laurids Femhøj og Majbritt  
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       Høstfest 1999  
 

         
 

Øverst : Ninna og Gunnar Kristensen, Ingrid Jeppesen  og Henny Hansen.  

I midten : Høstvogn lavet af Eskild Frøjk.   - Nederst: Hanne på sin plads. 
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Fra venstre mod højre: Hanne Mortensen, Kaj Dixen, Christen Christensen, 

Karen Dixen og Sinne Mortensen. 

 

 

 
 

Fra venstre mod højre: Ruth Pedersen, Anne Grethe Damsgaard, Anna Bjerggaard, 

Gerda Køhler, Karen Dixen, Gudrun Lundager og Tove Vandborg.                           
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Høstfest ca. år 1990 

 

 
 

                                 Tamilske dansepiger underholder.  

 

 

 
 

En´ af mange gode sommerdage i gårdhaven ved ældreboligerne. 

Nærmest fra v. Ingrid Jeppesen, Nanna Halgaard, Sinne Mortensen og Hilda Knudsen. 
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Marie Vestergaard - 100 års fødselsdag 27. november 1992 omgivet af sine børn. 

 

 

 
 

  Morgensang for Marie Vestergaard sammen med familie og venner. 
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Niels Toustrup Kristensen med sin søn og svigerdatter på sin100 års 

fødselsdag d. 10. sept. 1992. 

Niels Toustrup døde i 1997 - 104 år gammel. 
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"Åbent Hus" dag - 1. el. 2. lørdag i advent 

 

             Hylderne er fyldt op med håndarbejdsting    

      
Her ses fra venstre: Marie (Mitte) Thomsen, Maren Halgaard og Erna Svendsen. 

  

       
                                 Ruth Pedersen i Tombola 

 

 

        
                      "Træmændenes" salgsbod ved "Åbent Hus" 
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Husavisen - " LIVETS  GANG  PÅ  TVIS  PLEJEHJEM"  

 

I 1978 blev plejehjemmets første husavis trykt.  - Formålet var at oplyse, oplive, gavne og 

fornøje. 

Ved en afstemning blev det vedtaget, at husavisen skulle hedde : 

"LIVETS GANG PÅ TVIS PLEJEHJEM". 

Husavisen udkom efterfølgende  den 1. i hver måned. 

De første år blev husavisen trykt ved hjæp af stencil og duplikator. Så det var en stor hjælp, da 

kopimaskinen kom på markedet. 

Husavisen var talerør til beboerne, pårørende og omverdenen og indeholdt bl.a.  praktiske 

oplysninger om møder og arrangementer ligesom husets månedlige madplan var optrykt.  

                  

 

               Denne tegning af Ellen Madsen illustrerede husavisens forside gennem årene 
 

                                   ------------------------------------- 

 

                                                       
   Marie Hansen med sin kat – og senere killinger. 

                       På plejehjemmet har der været både katte, hunde og kanariefugle. 

                            - og påskekyllinger 
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      Fra 1980 til 1990 var der børnehave i den tidligere personalefløj. 

      Her har Marie Mikkelsen (Baunehøj) fået nabobesøg. 

      Besøgene var organiserede og  til gensidig glæde. 

      Billedet med børnene er fra september 1980, mens billedet med  

       kyllingerne må være fra foråret, da det var i forbindelse med påske, 

       at plejehjemmet i nogle få år havde et kuld kyllinger. 
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                             Indvielse af  "Skærmet Enhed" juni 1997 

 

 
 
Borgmester Kurt Nygaard indviede den nye enhed, bl.a. med ordene : 

"Når tryghed betyder alt". 

Her hilser borgmesteren på én af  beboerne i enheden Kirstine Knudsen. 
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                                            Julemærker 

  7 gange i årene fra 1983 - 1992 har plejehjemmet udgivet julemærke.   

  Motiverne på   julemærkerne var mest bygninger fra lokalområdet i Tvis.                                                                                
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                                     Kørestolsbus 
 
Anskaffelse af  kørestolsbus fik stor betydning for livets gang på Tvis plejehjem. 

Det gav en fornemmelse af frihed, at have en bus holdende foran, - som alle andre der har en bil.  

Udgifter til buskøb var ikke med i plejehjemmets budgetter, men var gaver, arv og overskud fra 

åbent hus dage, salg af julemærker, bankospil og bidrag fra private og velgørende organisationer 

m.v. 

 

Det var en stor begivenhed for plejehjemmet, men også for kommunen, da Tvis  plejehjem var 

det første kommunale plejehjem der fik bus. 

 

Bussen gav helt nye muligheder for at tilgodese behov og ønsker hos beboerne. Den blev brugt til 

læge- og sygehuskørsel, indkøbsture, korte og lange udflugter og til ferieture. 

 

Gennem årene har bussen kørt Jylland tyndt fra Skagen til Dybbøl Mølle - fra Grenå til 

Vesterhavet, men også til øerne over Storebæltsbroen. Og engang over Århus til Kalundborg og 

København. 

 

 
Tvis plejehjems første bus blev indkøbt i 1984. Det var en Fiat ducato med plads til 9 pers. incl. 

fører, så bussen måtte føres med alm. kørekort. 

Bussen blev købt hos fiatforhandler Bommer i Holstebro og ombygget til kørestolsbus ved 

Toftdal Sørensen, Struer. 

 

Bussen var indrettet med aftagelige sæder i den ene side, så der kunne fastspændes 3-4 

kørestole. Bussen blev leveret med rampe, så kørestolene kunne skubbes op i bussen. Men efter 

få år blev der monteret lift bagpå. 

 

I 1996 blev bussen udskiftet med en ny af samme mærke og indrettet med aftagelige sæder til 

kørestole i hele bussen efter aktuelle behov. 
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Plejehjemmets første bus er lige ankommet og skal straks prøvekøres. - På billedet er det 

Thorvald Larsen der bliver hjulpet ind i bussen. Bagved venter Viggo Jensen, Kaj Dixen og 

 Anders Nielsen. Endvidere ses Jørgen Andersen og daværende filialbestyrer i Tvis 

sparekasse Arne Lægaard 
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 Ny kørestolsbus i 1996 

 

 

 

 

Efter 12 år blev bussen udskiftet.  - Det blev igen en Fiat Ducato med aftagelige sæder i 

hele bussen, så bussen kan tilpasses aktuelle behov. Som i den første bus er der plads til 8 

pers. + chauffør, og må føres med alm. kørekort. 

Også beboerne med pårørende kunne efter instrukser om lift, fastspænding af kørestole 

og særlige forhold om kørsel med kørestolsbus leje bussen. 

Bussen var fra ny monteret med lift bagpå. 

 

På den første prøvetur ses tv., Stinne Andersen, Marie Sahlholt, Lund Jacobsen, Inger 

Andersen og Hans Larsen. 
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                                     Udflugter 

 

                                     

                                       På  tur til Dybbøl mølle sommeren 1985                                            
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                                 Tur til Bork havn sommeren 1992 

                   

     Øverst fra v.: Kirsten Olsen, Marie Sahlholt, Maren Halgaard og Rita Kristensen 

      Nederst: Ida Baltsersen og Viggo Jensen 

 

                  
                                                        Frokost i det grønne 
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                   Højer sluser 1987 

 

 

                                                 

 

     
                                                     

                                                             fra v. : Hulda Hansen, Ruth Pedersen, Phyllis Andersen 

                                                                           Viggo Jensen og Ida Baltsersen. 

 

                                                                                                   
            

                                Besøg på "Sandslottet" i 1997  (med bus  nr. 2 fra 1996) 
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                                         " En rejselysten flåde " 

    Fra v.: Meta Møller, Iver Søgaard, Poul Henning Eriksen, Phyllis Andersen og Birgit 

                         

                        

                        Sejltur sommeren 1981 på  Limfjorden Struer – Venø  

                            med Phyllis og Ole Andersens store motorbåd. 

                            Sejlturene gentog sig i flere år.                                
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                                             Ferieture 

 

                                                         Holstebro kommunes Feriecenter i Fjand 

                                                   1976  -  2005                                         

                        

Hytterne var fra starten med græstørv på taget. Men efter en tør sommer med blæst måtte 

græsset udskiftes med grus. 
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Feriecenteret var en gave til Holstebro kommune i anledning af byens 700 års jubilæum 

i 1974.  

Til gengæld har Holstebro kommune gennem årene støttet driftsudgifterne med en 

underskudsgaranti. 

Plejehjemsleder Over Herforth, Parkvænget var initiativtager. Han kendte området i Fjand 

gennem sit arbejde i Røde Kors.. På stedet hvor feriecentret nu ligger, var der førhen en gammel 

lejrbygning, der om sommeren fortrinsvis blev anvendt til sommerhusophold af svagt stillede 

københavnerbørn.   

Sparekassen donerede i alt 120.000 kr.. - Dertil kom gaver fra kreditforeninger og private. Og 

Helsefonden (De nedlagte sygekasser) støttede projektet med et 6-cifret beløb. 

Efter myndighedernes godkendelse af byggeplanerne kunne byggeriet med opførelse af 11 

hytter og et stort fælleshus gå i gang. 

Indvielsen fandt sted juni måned 1976, og har hvert år siden været besøgt af mindst 500 

pensionister. 

 

                                   ” I sol og vind ved hav og klit 

                                           du barn fra by drik sundhed ind ” 

 

 

Disse bevingede ord brændt ind i en træbjælke er det eneste der er tilbage fra den gamle 

lejrbygning for københavnerbørnene. 

 

 

                                                        Fjand 1986               

 

                   
                   Hulda Hansen i godt humør har fået besøg af sin søn Frederik Evert. 

                   Bagved til venstre ses Viggo Jensen og Gerda Larsen.                                                            

 

       Fjand feriecenter dannede ramme om 8 dages sommerferie hvert  år fra 1976 – 2005.  
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Fjand ferie  

omkring år 1980 
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                                                               Fjand  1985 
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                                                                           Fjand  1986           
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                  Bornholm 

 

                   

                   

8 dages ferie på hotel "Gudhjem" i Gudhjem, Bornholm  og Christiansø  1981 med 

busselskab. 
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 På turen til Bornholm 1981 overnattede vi i København. – Om aftenen gik vi en tur i Tivoli 

og efter hjemkomsten skrev Kristen Lauritsen følgende vers: 

 

                    

                                                                                                            Kristen Lauritsen 
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 Mallorca 

I oktober måned 1970 var vi på vores  første pensionistrejse. Det var med fly til Mallorca. 

Vi rejste med Tjæreborg, der lige var begyndt med billige pensionistrejser ved at sælge 

restpladser til lave priser.  

Vi var 9 personer i alt og vi betalte hver 575,- kr.. Deri var også medregnet fly t/r fra 

Karup til Kastrup og fuld pension på Hotel Deja i Santa Ponsa. Flere af deltagerne havde 

aldrig fløjet før, og nogen havde aldrig været i København før, så det var en særlig 

oplevelse, at Købehavn kun var en mellemstation ud i den store verden. 

DR Tv fulgte os 2-3 dage med kameraer på Mallorca og gav os en dejlig sejltur på 

Middelhavet. 

Optagelserne blev senere på året bragt i en TV-udsendelse om ældres vilkår og 

muligheder i Danmark. 

 

                              

Herover: Søren Giver, Hanne Mortensen, Niels P. Krath, Oda Breinholt, Kristen Lauritsen, 

Marie Thomsen, Peder C. Hald og Ane Hansen. 
  

                                                          
                             Søren Giver i godt selskab med majorciner 
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Ferietur til Mallorca 1970. Et TV hold fra Danmark fulgte os i 2-3 dage.  

Det blev der ca. 10 min. udsendelse fra.   – Herover sejltur på Middelhavet. 
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                                                                                                            jens m. 
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Ferie ved Sortehavet  august 1971 
 

På alle vore 6 flyrejser deltog flere selvhjulpne hjemmeboende pensionister . Således også 

på rejsen til Sortehavet i Rumænien. Vi var 11 personer i alt. Vi boede i Mamaia på en 

landtange med mange hoteller tæt ved en dejlig strand. Sejlturen på Donaudeltaet med et 

enestående rigt fugleliv med tusindvis af pelikaner og andre farvestrålende søfugle, var 

uforglemmeligt. 

Men vi oplevede også flokke af tiggerbørn mange steder, hvor der var turister. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    

                             
                            Martha og Karl Martinsen  -  Nr. Felding station 
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                                             Sejltur på Donaudeltaet 

 

                       

                       

                                                     

                                 
                                                  

                                                Rejseholdet på hotellets trappe ved afrejsen                    
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 Rhodos  oktober 1977 

På rejsen til Rhodos var vi 17 deltagere. - Den største gruppe vi har rejst med. 

Vi boede nogle få kilometer syd for Rhodos by, men med gode busforbindelser 

fra hotellet vi boede på. Og vi brugte megen tid i Rhodos. Især den  gamle bydel. 

Men også turen til byen Lindos med Akropolis på højdedraget var uforglemmelig. 

 

Mikkel Kristensen på kamelryg 
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                       Tv. : Hans Larsen - Hanne Mortensen - stående Karen Grønbæk 
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  Skagen det er sagen 

 
 

 

Det var i maj måned 19--- 

at 8 pers. kørte til hotel 

Højengran, Gl. Skagen,  

hvor vi boede i 2-3 dage. 

Alle var med "Sandormen" ud 

på Grenen. det var en 

"rystende" oplevelse, men 

humøret var højt. Vi besøgte 

Skagen museum og gik tur i 

byen. Og ørnereservatet i Tuen 

var også en god oplevelse. 

                         

 
Deltagere: Eva Astrup, Henrik Nørgaard, Anna Kammersgaard,  Mads Christensen,  

Jette Fink,  Jette Krogsgaard og  Jens Mortensen. 
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Eiken feriecenter i Norge 1986 og igen 1987 

 
 

Deltagere : Hulda Hansen, Gerda Larsen, Eva Astrup, P. Viggo Jensen,  Søren Green,  

Berit Ernst, Kirsten Olsen, Henny Hansen  og Jens Mortensen. 
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                                         Og dage blev til år.......... 
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                                          Personale 

I 1967 var det overvejende ufaglærte, der arbejdede på alderdomshjemmene og plejehjemmene 

og i hjemmeplejen. Der var dog ansvarshavende sygeplejersker alle steder. De forholdsvis få 

uddannede sygehjælpere der fandtes arbejdede på sygehusene. 

 

Da Tvis plejehjem blev taget i brug i 1967, var der kun én faglært sygehjælper. Derforuden var 

ansat 2 unge piger og flere deltidsansatte, hjemmeboende husass. ved  plejen - både dag, aften og 

nat. 

På lederparrets fridage var hjemmesygeplejersken rådighedsvagt. Men allerede i 1968 blev en 

sygeplejerske  fra sognet ansat til vagter på lederparrets fridage.  

 

I køkkenet var ansat 1 ung pige + en køkkenleder der havde erfaring med storkøkken. 

Til rengøring og vask var 3 huassistenter ansat på deltid.  

Omregnet til fuldtid var der i 1967 ansat 10 til 21 beboere.       

-  25 år senere var der 32 ansatte til 32 beboere..... 

Arbejdstiden var blevet afkortet, men især beboernes behov for pleje og omsorg var væsentligt 

forøget. Ved plejehjemmets åbning i 1967, var der kun 1 beboer ud af 21 der brugte kørestol. -     

I årenes løb havde andre stor glæde af at bruge de populære rollatorer. 

 

Krav om uddannet personalet blev tiltagende aktuelt. Derfor blev plejehjemmene godkendt som 

praktikplads for sygehjælperelever, så mange flere kunne uddannes.  

Og i løbet af det næste årti, var næsten alle der arbejdede ved plejen uddannet.  

Vi ansatte både sygeplejersker, plejehjemsass., sosuass., sosuhj., og sygehj..  

I 1978 var der i alle vagter selvstændige ansvarshavende personale. 

Tvis Plejehjem blev i 1968-69 godkendt som delvis uddannelsessted for sygehjælperelevernes 

praktikophold. Og senere for sosu-uddannelserne. 

Også sygeplejeelever har haft et kort ophold på plejehjemmet. 

 

Arbejdstiderne blev alle årene udfærdiget med faste vagter i.h.v. dag/aften/nat. Denne ordning 

tilgodeså både beboerne og de ansatte. 

Personalet fik et indgående kendskab til beboernes individuelle behov for pleje og omsorg i 

døgnets 24 timer. Og personalets familieliv og hjemlige forhold og især evt. børnepasning, kunne 

lægges i  en fast rytme. 

 

Plejehjemmet ville gerne undgå institutionspræget. Så der blev ikke brugt ensartede uniformer. - 

Personalet fik udbetalt uniformgodtgørelse og måtte så selv anskaffe sig passende påklædning. 

 

Vagtplanerne var rullende, så ansatte kunne beregne deres arbejdsdage/fridage flere uger frem. 

Planerne var de første år hånd- eller maskinskrevne. Men da lego´s planlægningstavler fik deres 

indtog omkring 1970 var plejehjemmet hurtigt med. Legoklodserne kunne fås i alle farver, og det 

var der faktisk brug for. Men det var et effektivt og overskueligt system, som vi var glade for, og 

det blev brugt helt frem til 2003-04. 
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Ovenstående organisationsplan fra 1994  afviger ikke væsentlig fra andre - både  før og 

efter. 
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                                       Frihed for ansvar - er det det vi vil  - -        

                                       Ungdom vil prøves,  yde og slå til  

                                       Lad deres indsats få værdi og vægt 

                                       Tag uansvarlighedens tomhed fra dem 

                                       og vis dem, at man venter noget af dem 

                                      - noget som lykkes og gir´ selvrespekt 

 

                                                                                                                                            Piet Hein                           
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Køkkenet 

I køkkenet blev der i 1973 ansat en økonoma og køkkenass. fik kurser. – Og køkkenet 

har siden 1975 medvirket ved uddannelse af  køkkenassistenter. Der har således (med enkelte 

undtagelser) været 1 ny elev hvert år frem til plejehjemmets lukning 2005. Elevopholdet varede 

1 år.  - Uddannelsen til Køkkenass. varede 2½ år.  

Enkelte personer i samfundstjeneste har også været i køkkenet. 

 

"Selvgjort er velgjort" vil være et passende overskrift  på Plejehjemmets køkken gennem alle 

årene. - Og ingen opgaver var for store. 

 

Fra økonoma Birgit Jensen er modtaget en beskrivelse af tiden i køkkenet fra foråret 1973 til 

plejehjemmet lukkede 2005. - Her følger et sammendrag : 

 

Gode friske råvarer fra de skiftende årstider blev anvendt. - Næsten alt blev lavet fra "bunden" af. 

- Hver måned fik vi 2 hele grise, som vi selv parterede og tilberedte 

 

Tilbagevendende årlige fester: - fastelavnsfest - forårsfest - sct. hansfest - høstfest - 

pensionistjulefrokost og åbent hus dagen 1. søndag i adv. 

Derudover har der været kaffearrangementer til -hyggeaften med sang - ældremøder 

v/præsterne og seniorklubmøder. 

Vi har haft enkelte arrangementer som konfirmation - sølvbryllup - guldbryllup - diamantbryllup 

- krondiamantbryllup  -  og mange små og store fødselsdage. 

Beboeren fik forud for fødselsdagen besøg af en køkkenpige for at aftale, hvad der skulle 

serveres. - 

Når vi kom på beboerstuerne, har vi tit lagt mærke til, at husavisen med månedens madplan lå 

fremme. Det fortæller lidt om interessen for maden. 

 

Temaet :" På tværs af generationer"  afholdtes over 2 dage i gårdhaven ved plejehjemmet 

sammen med FDF-erne.  FDF-ernes gamle kogegrej med potter og pander anvendtes udendørs til 

pandekager, kaffe og brød, mens nutidens udstyr i vores køkken blev  anvendt til forskellige 

supper. 

 

Køkkenet har også leveret mad ud af huset. 

Ældre beboere i sognet har kunnet afhente varm middagsmad efter nærmere aftale. 

Det blev pakket i engangsemballage og sat i termoposer. 

Ved ombygning af "Vesterbo" storkøkken overtog plejehjemmene madproduktionen i næsten 2 

år til hjemmeboende pensionister. Tvis plejehjem leverede i denne periode dagligt 100 portioner 

varm mad ud af huset. Maden blev pakket i flamingokasser og bragt rundt af taxi. - En 

kæmpeopgave, men det blev klaret så godt, at mange modtagere af maden gerne ville have 

fortsat. 

 Køkkenet var bemandet fra kl. 7,00 - 19,00.  Så al mad blev tilberedt lige før servering.  

Også alt kage- og kaffebrød blev bagt i køkkenet. 
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Skolemad til Tvis skole begyndte sidst i 90-erne som det første sted i kommunen.  Nogle dage 

blev der produceret op til 200 portioner. -fordelt på 3 forskellige slags menüer. Det var mest 

brød i forskellige varianter, men også varm mad stod der på menüen.  I forvejen havde Anni 

Poulsen og  Birgit Jensen lavet en månedlig madplan. Nogle at de største hit var pølsebrød - pizza 

- pizzasnegle - pita- brød m/tun, skinke og masse af salat og skinkehorn. 

De varme retter var risengrød - pasta m/kødsauce - svensk pølseret - frikadeller m/pastasalat - 

lasagne med salat -pirog og koldskål i sommertiden. 

Til 8. 9. 10. kl. sommerudflugter pakkede vi brød og salater. 

Det var de store skolebørn der afhentede maden i plejehjemmets køkken. 

 

                     
 

                            
         På billederne herover ses : Birgit Jensen, Jytte  Lorentsen og Henny Kjeldsen 



92 
 

 

                        Plejehjemmet lukker 
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 Spørgeskemaundersøgelse 

For at synliggøre lokalbefolkningens ønsker og behov for bevarelse af Tvis plejehjem foretog en 

gruppe borgere i Tvis en spørgeskemaundersøgelse blandt ældre i Tvis og Mejdal sogne.    

 

   


