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Tvis Sognegård 
1953 - 1978 

 

Det nye Sognegård 1953 - 1978. 
Det afsnit dækker de første 25 år i det nye kompleks - Tvis Sognegård. Salene stod færdige i efteråret 1953, 

resten af byggeriet blev færdiggjort i 1954.  

Mens A/S Tvis Forsamlingshus både havde været ejer og stået for driften af det gamle forsamlingshus, var det 

nu Tvis Kommune som stod som bygherre og ejer af komplekset og A/S Tvis Forsamlingshus som lejer af salene 

og kaffekøkken, med ret til fælles brug af vestibule og toiletter. Kommunen lejede så igen salene til 
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skolegymnastik af Tvis Forsamlingshus. Derudover havde kommunen lokaler til hjemmekundskab, til sløjd, til 

bibliotek og kommunekontor og i starten af 1960'erne også til almindelig undervisning. 

I 1953 var det et glimrende eksempel for et fællesskab omkring et kombineret byggeri til fælles bedste. Tvis 

Forsamlingshus havde ellers tegnet ny aktiekapital på 20.000 kr. med henblik på selv at bygge. De 20.000 kr.  

med tilløbne renter blev i stedet brugt til indkøb af ny service, nye stole, borde, gardiner og sceneudstyr mm.  

Det var et smukt byggeri centralt placeret i Tvis By. Det var ikke bare placeringen, som var 

central. Sognegården kom til at spille en central rolle for hele Tvis samfundet, for 

foreninger, for kommunen, for skoleelever og som samlingssted for private til fester fra 

barnedåb til begravelse. 

Man var stolt af nybyggeriet, hvis lige ikke fandtes andre steder i nabokommunerne. 

Stoltheden over Sognegården kommer til udtryk da sognerådsformand Jens Halgaard i 

1955 udtalte sig til Holstebro Dagblad. 

Jens Halgaard. 

 
 

 



6 
 

Kongebesøg i 1954 

Stolt var man også over, at Sognegården d. 5. marts 1954 havde et kortvarigt besøg af kong Frederik d. 9. som 

under en militærøvelse inspicerede fødevaremagasinet indrettet i nogle godsvogne på stationsområdet i Tvis. 

 

Bygningen udvendig og indvendig 1953 - 1978 

 

Den nye Sognegård her på et billede fra 1956. Set fra øst med smeden som nabo. Den ligger på en grund, som 

næsten er totalt bebygget.  
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Sognegården 2013 

 
Udvendigt står sognegården som da den blev bygget i 1953 – billedet her fra 2017. 
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Indvendigt er der foretaget en del ændringer.  

I og med at pengekassen ikke skulle bruges til byggeri blev der råd til udskiftning af stort set al "indmaden". Det 

gælder stort indkøb af ny service, stole, borde, gardiner og sceneudstyr mm. I 1955 kan man afholde en 

fornøjelig auktion over gardiner, billeder mm fra det gamle Forsamlingshus. Så alt i det gamle forsamlingshus, 

udvendig og indvendig bliver auktioneret bort. 

Skolen forlader Sognegården i 1964 

Fra 1964 bliver den nye centralskole taget i brug og der er ikke længere brug for Sognegården som supplerende 

skolelokaler. Skolekøkkenet kan nu ændres til et forsamlingshuskøkken. Samtidig bliver rummene shinet op på 

udlejerens regning (Tvis Kommune) med maling, tapetsering, nye gardiner, nyt gulv i vestibulen. I Vestibulen 

skal der opstilles 2 borde og 10 stole. Forsamlingshuset bekoster selv 50 nye stole til salen, viskestykker og 

terrin skeer. 

Forandringerne i køkkenet er dog først tilendebragt i 1967 med nyt køleskab og andet inventar. 

Forsamlingshuset holder selv pladespil og auktion for at bekoste køkkenforandringerne. Det giver et bidrag på 

2.000 kr. til forandringerne. 

I 1968 suppleres køkkenet igen op med: røremaskine, 12 viskestykker og 12 håndklæder - kopper og 

underkopper op til 225 personer + glasskåle og fade. 

1969: Nyt tæppe til scenen. 

1972: Nyt bagtæppe til scenen, 2 nye ovne, nyt køleskab og 60 nye stole. 

1974: Nyt klaver hos Alfred Christensen for 7.100 kr. 

 

1966: Lejlighed i sløjdlokalerne. 

I 1966 vil bestyrelsen ansætte et værtspar i Sognegården og i den forbindelse indrette en lejlighed i lokalerne 

ovenpå, hvor bl.a. sløjdlokalet har været. Det sker med hjælp fra kommunen. 

1969 - Sognegården - i Holstebro Kommune. 

Hvad sker der, når Tvis kommer ind under Holstebro Kommune i 1970? Det var det store spørgsmål ved et 

velbesøgt aktionærmøde i 1969 med 60 deltagere. På mødet er man enige om, at Sognegården skal bevares for 

sognets beboere, men problemet er, at den ejendom som Tvis Kommune har haft siden 1953 nu overgår til 

Holstebro Kommune ved kommunesammenlægningen. Det diskuteres også, om man skal købe bygningen. Ved 

en senere afstemning er der 13 for et køb og 8 imod. Sognerådsformanden Hans Larsen mener man kan tage 

det roligt, han mener ikke det betyder noget særligt for forsamlingshuset, at Holstebro Kommune bliver 

udlejer, i stedet for Tvis Kommune. 

Efter at der ikke er skole i sognegården længere er nogle af lokalerne i en gråzone. Er det kommunens lokaler, 

eller er de en del af forsamlingshuset lejemål? Det forsøger man at få klarhed over inden man kommer ind 

under storkommunen. Sognerådslokalet og biblioteket er stadig kommunens rum. 

I drøftelserne om sognegårdens fremtid deltager både Tvis Sogneråd, bestyrelsen i Forsamlingshuset, 

grundejerforeningen i Mejdal og et nedsat initiativudvalg i Tvis. 
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Drøftelser i 1967 mellem Holstebro og Tvis Kommune. 

1970 - Holstebro Kommune godkender de nye vedtægter dateret 1970. Ansvaret for den daglige drift påhviler 

forsamlingshusets bestyrelse. 

For at sikre at bygningerne holdes ved lige nedsætter bestyrelsen et vedligeholdelsesudvalg som har kontakten 

til udlejeren - Holstebro Kommune. Allerede ved overtagelsen går man bygningen igennem med teknikere fra 

Holstebro Kommune med henblik på reparationer. 

1972: De resterende kontorlokaler fra sognerådets tid kommer ind under forsamlingshusets lejemål 

1974: Vedligeholdelsesudvalg drøfter jævnligt med kommunen, hvad der skal laves af reparationer og 

forbedringer, døre og vinduer.  

1976: Kommunen følger op på vedligeholdelsesudvalgets ønske - bl.a. velourtæppe ved foldedøren mellem 

store og lille sal. Nu er der ofte arrangementer i begge sale samtidig. 

1978: Igen må kommunen holde for med reparationer og forbedringer både indendørs og udendørs. Vinduer 

og døre holdes ved lige eller bliver udskiftet og malerpenslen er ofte i sving.  Ved generalforsamlingen her i 

1978 bemærker formanden Keld Grønbæk, at kommunen var særdeles velvillige overfor huset med 

vedligeholdelse og fornyelser. 
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Der var ganske stor udlejning af forsamlingshuset i 70'erne og de mange besøgende sled naturligvis på 

lokalerne og toiletter indendørs og vejr og vind sled på træ, døre og vinduer udendørs. 

 

Formænd og bestyrelse 1953 -1978. 
Bestyrelsen her fra 1954: 

Formand Laurits Vestergaard - formand siden 1921, med et enkelt år som undtagelse. 

Det nye forsamlingshus, som nu er ind lejer i Tvis Sognegård fortsætter altså med samme formand som i det 

gamle forsamlingshus. Ånd og tone føres dermed videre. 

Kasserer Keld Grønbæk 

Sekretær Hans Larsen 

Ejner Thomsen 

Vilhelm Sønderby 

Lund Jacobsen 

Jens Eriksen 

I 1956 går Laurits Vestergaard af som formand efter 35 år på posten.  

Nye i bestyrelsen. Henrik Nørgaard, Peder Raundahl, Henry Grønbæk og Peder Andersen. 

Ny formand: Hans Larsen 1956 - 1958. 

Ny kasserer: Jens Eriksen 

Ny sekretær: Peder Raundahl 

I 1958 bliver Hans Larsen valgt til sognerådet og i hans sted bliver Aksel Damgaard valgt til formand. 

Formand: Aksel Damgaard 1958 - 1968 

Bestyrelsen fra 1959: 

 
Thomas Pedersen er kasserer og P. Raundahl er sekretær. Stadig ingen kvinder i bestyrelsen 

Men I 1961 sker det: Den første kvinde bliver valgt til bestyrelsen: Bodil Barslund. 
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Bodil bliver i 1963 afløst af Stinne Andersen Stokvad i bestyrelsen, og i 1964 bliver Gudrun Svendsen nyvalgt, så 

der fra 1964 er to kvinder i bestyrelsen. 

 

1968 Ny formand: Søren Eriksen 1968 - 1969 

 

Nu er der 3 kvinder i bestyrelsen. 

1969: Formand Rogert Norre 1969 - 1971 

Jacob Halgaard Fjald ny kasserer og Edel Kristensen sekretær. Jenny Kjeldsen nyvalgt 

1971: Formand Iver Iversen 1971 - 1977 
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Bestyrelsen i 1975 med flotte signaturer. 

1977: Keld Grønbæk formand 1977 - 1979. 

Nye i bestyrelsen er Niels Halgaard, Jens Mortensen og Johannes Caspersen. 

Billeder af formændene i perioden fra 1953 - 1978 

 

Laurits Vestergaard 

 

Hans Larsen 

 

Aksel Damgaard 

 

Søren Eriksen 

 

 

Iver Iversen 

 

Keld Brødbæk 
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Generalforsamling 1953 - 1978 
1954: Generalforsamling 19. maj. Her vedtages det at flytte regnskabsårets slutopgørelse fra 1. januar til 31. 

marts det følgende år. Følger derved kommunens regnskabsår. 

Der var mødt 50 aktionærer som indledte med en sang, hvorefter pastor Holt fra Naur holdt et tankevækkende 

foredrag om ordet, ordets betydning og ordets magt. 

1955: Den endelige overenskomst med kommunen godkendes. Man har en lejekontrakt med kommunen de 

næste 28 år. Lejen er 4.000 kr. Beløbet er til forhandling hvert 4. år. Til gengæld lejer kommunen salene af 

forsamlingshuset til skolegymnastik for 1.000 kr. pr år. 

Punkt 1: 

A/S Tvis Forsamlingshus lejer af den Tvis Kommune tilhørende sognegård, begge sale, kaffekøkken med ret til 

brug af kældre, vestibule og toiletter, alt med opvarmning, lys og vand for en periode på 28 år indtil år 1982. 

Lejen er foreløbig ansat til 4.000 kr. årlig som kan reguleres første gang 1955 og ellers hvert 4. år. Kommunen 

vedligeholder bygningerne. Al inventar og service er A/S Tvis Forsamlingshus' ejendom og må vedligeholdes af 

samme. 

Punkt 2: 

A/S Tvis Forsamlingshus sælger og skøder til Tvis Kommune den af selskabet ejede grund, hvorpå Tvis 

Forsamlingshus har ligget for 7.000 kr. og denne sum 7.000 kr. deponeres i kommunens kasse rentefri som 

sikkerhed for overholdelse af ovenstående kontrakt. 

1956: Normalt havde man en taler på den aften, hvor der var generalforsamling, men i stedet for holdt man i 

1956 Valborg aften sammen med generalforsamling. Efter fælles kaffebord dystede 4 hold mod hinanden, 2 

ældre herre - og dame hold og 2 hold yngre ditto. Efter omkamp vandt ældre herrer dog under kraftig protest 

fra fruer-holdet. 

1961: Stadig taler før generalforsamlingen. Dette år tale af lektor Larsen Tarm om dansk ungdoms problemer - 

meget lærerigt foredrag, men kun 25 aktionærer var mødt. Første år man beklager det lave fremmøde 

1963: 

    

 

Referat i Dagbladet af generalforsamling i 1963.  
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1967: Hvor generalforsamlingen er flyttet til marts måned er der kun mødt 20 aktionærer. De kan udover 

generalforsamlingen høre et foredrag af pastor Sevelsted Holstebro. 

Fra 1969 har man ikke længere fået fat på en taler til generalforsamling. 

 

 

 

 

 

1970: Nye vedtægter dateret 1970 vedtages. Det 

er § 3, 5, 7, og 10 hvor ordlyden ændres, se 

bilag. Ikke længere et krav om bopæl i sognet for 

at være bestyrelsesmedlem. Der lempes i 

forhold til om der må nydes spiritus og spilles 

kort. Stærkt berusede personer skal dog fortsat 

bortvises.  

Bestyrelsen får også større bemyndigelse til 

udleje. 

 

1972: Alt for få deltager i generalforsamling, i 

kontrast til det store brug af Sognegården. 

               

 

1976: Igen vedtægtsændring denne 

gang af § 12 og 13. 

Ændring for at undgå aktiebeskatning 

af overskud. Nu skal et evt.  overskud 

ved drift eller salg altid tilfalde et 

almennyttigt formål 
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1977 
1978 

1979 -  

Generalforsamling 

1979 med beretning for 

året 1978 



16 
 

Udlejning 1953 - 1978 
Perioden var præget af overordentlig stor udlejning. Sognegården var i konstant brug af skolen, foreninger og 

private.  

På generalforsamlingen i 1973 konstaterer man dog at antallet udlejninger til foreningerne er nedadgående. 

Det er de private fester som topper listen her i 1970'erne. Allerede fra 1971 overstiger indtægterne fra privat 

udlejning indtægterne fra foreningsleje. 

Imponerende udlejningstal op igennem 1970'erne 

1967: i alt 124 udlejninger - 64 til private og 60 til foreninger 

1968: I alt 134 udlejninger - 71 til private og 63 til foreninger 

1972: I alt 181 udlejninger 

1973: i alt 230 udlejninger - indtægt ved privat udlejning: 14.080 kr. - ved foreningerne: 6.290 kr. 

1974: i alt 285 udlejninger 

1975: i alt 327 udlejninger 

1976:  i alt 345 udlejninger med 8.110 gæster til spisning, 15.000 gæster i alt 

1977: i alt 380 udlejninger - kun mulig fordi store og lille sal udlejes hver for sig samtidig 

1978: i alt 297 udlejninger - 10.082 spisende gæster - 16.000 gæster i alt. (Villadsen). 

Klar til banko i 1972 
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Private 
Andelen af privat udlejning steg og steg i perioden 1953 - 1978 og toppede i slutningen af 1970'erne. 

  

Marie og Laurits Vestergaard fejrede deres guldbryllup 1968 i sognegården. 

Hvad var mere naturlig end at Laurits og Marie skulle fejre deres guldbryllup i forsamlingshuset. Laurits er 

ubetinget den person som har betydet mest for forsamlingshuset som formand i 35 år. Her sidder de ved 

suppeterrinen. Der er stadig kun sodavand på bordet i forsamlingshuset. 

Sølvbryllup i sognegården 1971. 
Det Rosa og Ejner Østerholm fra Østergaard på Breinholtvej, som fejrer deres sølvbryllup med familie, naboer 

og venner: 
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Første ret - suppe er overstået, der er sodavand på bordet og sangbogen er sandsynligvis salmebogen. 
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50 års fødselsdag i Sognegården 1977 

 
Her er det formanden gennem 10 år som fejrer sin 50 års fødselsdag. 
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En opdækning med en fyldt store sal.  

Der er sodavand, øl og hvidvin til smørrebrød serveret af Esther og Villads Villadsen.  

På bordet højskolesangbogen. 

Fint eksempel på typisk fest i sognegården. Antallet af private fester kulminerede i slutningen af 1970'erne. 
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Nikoline Eriksen 

Inger Jensen 
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Foreninger 
Idrætsforeningen, ungdomsforeningen og husmandsforeningen hører fortsat til de faste lejere. For vinteren 

1955/56 betaler idrætsforeningen 415 kr. og ungdomsforeningen 236 kr. 

Borgerforeningen er ny bruger af forsamlingshuset fra 1956. 

Andre brugere af huset i perioden er: Kristelig Lytterforening, KFUK, KFUM og K (har bl.a. salene to gange i 

1960), Socialdemokratisk forening, Tvis venstrevælgerforening, Landboungdommen, Nr. Snede Rejsebiograf, 

Brugsforeningen, Foderstofforeningen, Tvis Husholdningsforening, Tvis Kontrolforening, Havekredsen, Tvis 

Kommune, Valglokale, Landbrugsfagligt kursus og udstilling, Jagtforeningen, Sygekassen, Tvis Fagforening. 

Mandslejr, Søndagsskole v. N. Sørensen, Menighedsrådet, Vandværket, FDF, Ungdomsklubben, 

Landboforeningen, Fjernvarmeværket, Minkcentralen. Tvis vaskeri, Frysehuset. 

Foreninger som afholder andespil betaler 40 kr. pr aften 

KFUM-idræt er en stor lejer med de populære kammeratsskabsaftener, FDF lejer også. 
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Kartoffelkogeforeningen nedlægges i 1954 og overskuddet fra foreningen fordeles med 1.000 kr. til både 

forsamlingshuset og missionshuset. 

Amatørteater. 

Både TIUF og Tvis KFUM var aktive på scenen og bød ind til amatørteater: 

 
Amatørteater - TIUF. Sandsynligvis fra 1956 eller 1957, og personerne er: Stående fra venstre: Kaj Christensen, 

Søren Henning Dyrmose, Thorkild Madsen, Søren(Brugskommis), Iver Iversen og Johs. Caspersen. Siddende fra 

venstre: Jytte Nielsen, Ester Hansen, Elna Thoustrup og Jenny Haunstrup. 

 

 

Amatørteater 1965 - Tvis KFUM. 

Fra venstre: Arne Skov, Vera 

Jørgensen, Helena Sønderby, 

Otto Ø. Han sen, Jens Kristensen, 

Henny Skov (Hansen) 
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Gymnastik 

Fylder rigtig meget i Sognegården fra 1953 til 1964. Fra 1964 bliver skolens nye gymnastiksal hjemsted for de 

fleste gymnastikhold. 
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Gamle Dansere i Tvis. 
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Foreninger udefra 

Også foreninger udefra lejer Sognegården. Hjem - Ginding herreds gymnastikforening har 2 dages delingsfører 

møde - slutter med fest søndag aften. Holstebro Orienteringsklub lejer også Sognegården ligesom Fru Bachs 

danseskole fra Holstebro. I 1971 ses Nr. Felding amatørforening som lejer. 

 
Fru Bachs danseskole 

Kogekoner og værter i perioden 1953 - 1978 
1954 Chr. Nielsen ansat som hjælp og opsyn med service og udleje af stole 

1955: Hilda Nielsen rengøring 

1957: Rengøringsdame skal ansættes fra 1. april 1958 - ca. 700 kr. + 18 kr. efter privat fest. 

1960: Ret store udgifter til Alma Pedersen og Anne Hesel. 

Indtil 1966 klarer man sig med mere eller mindre faste hjælpere til rengøring og hjælp i køkkenet. 

To damer bliver ofte nævnt i Protokollen. Alma Pedersen især som rengøringshjælp og Anna Hesel som 

kogekone. 

Der er nu åbnet op for at udenbys 

foreninger og andre kan leje 

forsamlingshuset. Her der det Fru Bachs 

Danseskole som har opvisning i 

Forsamlingshuset i slutningen af 1950'erne. 
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Alma Pedersen  Anna Hesel. 

 

Kokken Peder Anton Davidsen – kaldet Pe Kok. 

 

Det var ikke bare kogekoner som lavede mad i Forsamlingshuset og Sognegården.  

Der var også mulighed for at få en aftale med Peder Anton Davidsen fra gården Rosenlund. Han tog ud som kok 

både i forsamlingshuse og til gilder hos private. 

Han optrådte altid med kokkehuen og var kendt for, at den mad han stod for, var en grad finere end hvad 

kogekonerne kunne præstere. 
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Han havde ikke bil, så de som havde engageret ham måtte pænt bringe ham frem og tilbage. Madlavningen til 

et større gilde kunne godt starte 2 dage før selve festdagen 

Han har lavet mad både i det gamle Forsamlingshus og i det nye Sognegård. Han dør allerede i 1958 kun 47 år 

gammel midt under madlavning til en fest i Nr. Felding. 

 

 

Opvarter sjak og skaffer. 

 

Ved større private fester samlede man et opvartersjak. Det var naturligvis en opgave for piger og damer. Typisk 

var en mand engageret som skaffer. Her er det Kaj Nyholm som er skafferen. 

Skafferens opgave var at agere bydreng og skaffe alle de ting som der pludselig manglede i køkkenet eller ved 

bordet. Det var også ham som fik gæsterne til bordet og koordinerede serveringen og retternes indtog. Til 

større feste kunne der godt være 4 retter: suppe, tarteletter, steg og dessert. 

Serveringsdamerne med små elegante forklæder. Kogekonerne havde lange forklæder på som det ses på 

billedet nedenfor. 
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Det første værtspar: 
Skolen havde ikke længere brug for deres lokaler i Sognegården. Udlejningen steg og steg til private op 

igennem 1970'erne. Der var brug for mere fast medhjælp i Sognegården og i 1966 drøftes med sognerådet 

muligheden for at indrette lejlighed i sløjlokalet til vicevært.  

Man søger efter værtspar 

11 skriftlige ansøgninger - 4 udtages til nærmere samtale 

1966: Ebba og Sven Aage Jensen ansættes som værtspar fra 1. december 1966. 

Værtsparret får fri bolig, lys, varme og telefon og deres løn bliver en procentdel af lejen for salene, service og 

borde/stole. Værtsparret er således provisionslønnet med 20% af indtægterne ved udleje. 20 % af udlejning 

giver i 1967 værtsparret i alt 2.857 kr., dertil kommer 805 kr.  for rengøring. 

Mange af bestyrelsens opgaver overtages af værtsparret. 

Niels Laursen og hustru 
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1967: Værtsparret vil starte pensionat i det mindre rum ved siden af køkkenet. Damerne i bestyrelsen skal 

sørge for indkøb af gardiner og møbler til lokalet - er dog ikke særlig rentabel 

1969: Værtsparret må ophøre med pensionatet 

1971: Værtsparret har sagt op fra 1. juli 1971 - ny stillingsannonce 

 

1971: Esther og Villads Villadsen indkaldt til samtale - ansættes fra 1. juli 1971. 

 

Under Ester og Villads Villadsen stiger udlejningen og omsætningen kraftigt op igennem 1970'erne. 
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Esther og Villads Villadsen 1971 - 1980 
Det bliver den periode i Sognegårdens historie med den allerstørste udlejning. 

    

 

Fra Lejekontrakten: 

• Værtsparret har fri bolig, lys, varme og telefon 

• Skal sørge for rengøring indendørs og udendørs 

• Er provisionslønnet med 25% af udlejning for sale, service, borde og stole. 

• Værtsparret foretager udlejningen. 

• Værtsparret kan levere mad og drikkevarer og får så al indtægten herfra. Medbringer lejerne selv mad 

og drikke skal det ske via køkkenet med en timeløn til værtsparret og et lejebeløb til køkkenet. 
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Esther Villadsen og kogekonen Magdalene slapper af efter festen. 

 
Personale sammen med værtsparret. Fra venstre: Åse Amtkjær, Elly Katborg, Villads, Esther og Lisbeth Kiilerich. 
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Festbord i 1972 – store sal 

 

Suppen på tallerken fra de store gryder i køkkenet. 
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Opdækning i pensionatsstuen. 

 
Forhallen i 1970érne 
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Æresport  
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Fester i perioden 1953 - 1978: 

Årsfest: 
1955: 176 mødt til årsfesten - både chokolade og kaffebord 

1956: Årsfest som sædvanlig 25. oktober - Kobberups orkester og pastor Frank 

1957: Årsfest - stadig chokolade 

1959: Årsfesten 1959: 50 år siden foreningen blev oprettet 

I anledning af jubilæet er der gratis chokolade og kaffe til aktionærer. Entre ellers for husstand er 3 kr. for pige, 

og 4 kr. for karl. 

Tale: pastor Lundholt Bøvling og Hallundbæks orkester spiller. 

Anna Hesel skal levere chokolade og kaffe med brød for en pris af 3 kr. for under 100 gæster og 2,50 for over 

100 gæster. 

6 er specielt indbudt: 

Lauge Nielsen, Jens Bak, Laurits Vestergaard, Asboe, Hans Larsen og enkefru Karen Grønbæk. 

1962: Meget vellykket årsfest d. 25. oktober - begge sale fyldte - underholdning af lokale kræfter. Stadig fælles 

chokolade og kaffebord 

Chokolade tiden ender her i 1966. Har ellers været en tradition alle årene i Forsamlingshusets historie. 

          

Den sidste chokolade. 

1966: Sidste årsfest uden værtspar - 6 kr. i entre for alle for kaffe, underholdning og musik - Ikke chokolade. 

Stykket "Nej" opført, fælles kaffebord, aktuelt kvarter, svingom - god tilslutning - 175 deltagere. 

1967: Ved årsfesten er det værtsparret som skal servere kaffe med 3 slags brød og småkager til 4.50 kr. 

Billetprisen derudover 4 kr. 

Ragna Tang holder foredrag om rejse til Grækenland - legestue med Ragna Tang - 60 deltagere 

1968: Til årsfesten kun 40 deltagere - gjorden det svært at holde liv i dansen fra Gunnar Kristensens 

orkester. Værtsparret skulle servere 3 slags brød + kaffe og småkager 
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1969: Årsfest d. 28. november 

Underholdning v. dyrlæge Søndertoft + Børge og Marie Dyrmose. Heidi fra Aulum 2 x 15 min. 

8 kr. i entre - incl. Kaffe - værtsparret 4 kr. for to slags brød og småkager 

Four Diamonds spillede til kaffen og dansen. 

God stemning og 100 deltagere. 

Ud på aftenen fik damerne ordet og selv de dovneste af mændene måtte også i sving. (Edel Kristensen 

sekretær) 

 

Årsfest 1970 

Årsfest som sædvanlig 25. oktober. 

Kun 40 var mødt. 

Bestyrelsesmøde i løbet af aftenen - 

der bevilges 2 stk. smørrebrød til alle 

deltagere (kun 40) - snapsene må man 

selv betale - Stemningen blev god 

 

Man fraviger nu at årsfesten absolut 

skal være d. 25. oktober - men i stedet 

for en lørdag omkring d. 25. 

1971: Nu får man smørrebrød til 

årsfesten 2 stk + kaffe -+ småkager for 

6.50 kr. Dertil entre på 8 kr. 

Chokoladen er helt væk. 

Man holder ikke længere fast på at datoen for årsfesten skal være 25 oktober, men derimod en lørdag 

eller fredag omkring d. 25. oktober. Chokoladen og taleren er også væk. I stedet for er der kommet 

smørrebrød på bordet. 

 

Årsfest 1972: Årsfest giver også stort underskud 

Der skal serveres en mortensaftens-anretning af 

Villadsen- Entre pr par 15 kr. - enlig 8 kr. 

Anretning 15 kr. Afholdes 10. November med 

mortensaften anretning -  35 kr. entre + spisning 

Borgerforeningen skal spørges om de vil være 

med fremover. 

 

1973: God tilslutning til årsfesten i år med Hogager musikanter - 162 deltagere  
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1974: Smørrebrød til årsfesten 8. november Igen 

dårlig tilslutning til årsfesten - ellers billig med 

smørrebrød 

 

 

1977: Til årsfesten spiller Poul og Bent + Jørgen og Lillebror, Erik Hansen dørvogter 

Menuen - noget helt andet end chokolade: 

1. Hvide sild med persillekartofler 
2. Rødspættefilet 
3. ½ kylling med franske kartofler og agurkesalat 
4. Ost - frugt og kaffe  

Pris pr kuvert 35 kr. - entre 15 kr. 

1978: 25 års jubilæumsfest for Sognegården fra 1953 

Jens Lund Christensen skal fortælle som tiden som er gået. 

+ Musikskolens harmonikaorkester 

Indlæg fra de 3 tidligere formænd, Aksel Damgaard, Hans Larsen og Iver Iversen 

Aspargessuppe, Svinekoteletter og is med kirsebærsovs 

Til dansen: Benny og Hardy - + Jørgen og Lillebror 

Gamle fotografier fra sognet hængt op til jubilæet. 

 

Juletræ: 
I denne periode starter foreningen med at afholde juletræ i 1956. Det er for forældre med børn om 

eftermiddagen på 6. juledag. Senere skifter man til 5. juledag. Man deler også juletræsfesten op, så det er for 

børn og forældre om eftermiddagen og voksne om aftenen. 

Det som volder størst besvær i forbindelse med juletræet er godteposer til børnene.  Der er Brugsen og optil 5 

købmænd som står klar til at levere. Først skal alle levere deres del af poserne. Men der er logo på poserne, og 

børnene mener, der er stor forskel på, om man får posen fra den ene eller den anden. Så forsøger man med 

poser uden logo, men også her finder man åbenbart ud af, hvor poserne kommer fra. Derfor må man gå over til 

en løsning, hvor købmændene på skift leverer godteposer og æble til børnene. 
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I 70'erne er man utilfreds med tilslutningen til juletræsfesten og det er efterhånden kun små børn der kommer. 

Giver som regel underskud og selv børnene må til at betale entre fra 1973. I 1977 og 78 vender de mere 

optimistiske toner frem igen, da tilslutningen er bedre disse år. 

1956: Godteposer til jul skal i år koste 70 øre pr. stk. 

1957: 170 godteposer til juletræ 

1958: Julegodteposer: a 75 ører 

50 stk. Brugsen 

50 stk. Lundager 

50 stk. Dyrmose 

50 stk. Halgaard købmanden 

1959: Lærer Pedersen læser op til juletræsfesten 

200 stk. godteposer skal bestilles ved sognets 6 købmænd a 1 kr. Uden firmamærke. 

1960: Fortsat problemer med godteposerne - åbenbart klager over, at de ikke er ens, derfor: 

1960 brugsforeningen 

1961 Rasmussen Halgaard 

1962 Jørgen Poulsen 

1963 Aksel Lundager 

1964 Børge Dyrmose 

1965 Folmer Madsen  

1961: Den nye lærer Jensen Hingebjerg skal underholde børnene, musik Engholm Holstebro vekslende med 

Bodil Barslund. 

1968: Juletræsfest som sædvanlig 6. juledag. 3 kr. i entre og 3 kr. for kaffe 

1969: Ved juletræet skal Aksel Damgaard og lærer Jensen lege med børnene 

 

 

1970: Anna Østergård nyt medlem af 

bestyrelsen. - de tre damer skal sørge for 

underholdning og musik til juletræsfesten 
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1971: Juletræsfest 5. juledag - godteposer og æbler leveres af brugsen - forbavsende få børn kun 125 og få 

forældre - der skal tales med den nyoprettede borgerforening om samarbejde ved næste juletræ. Ganske få 

aktionær - børn var mødt 

1972: Juletræsfest - stort underskud færre børn og langt færre forældre 

1973: Juletræ 5. juledag - nu skal børnene også betale entre. Igen svigtende besøg til juletræ, gav underskud 

skønt hvert barn skulle betale 3 kr. i entre - noget ganske uhørt i forsamlingshusets historie 

1974: Entre til juletræet 5 kr. for børn, 8 kr. for voksne - poser fra Folmer Madsen Mejdal.  Kun små børn 

kommer til juletræ 

1975: Stadig svært at få juletræ til at køre ordentlig 

1976: Børn over 11 år svigter juletræsfesten 

 

Juletræ 1977: Nu skal der være juletræ for de 

voksne om aftenen - samme dag som for børn om 

eftermiddagen 

Dette år fin opbakning af 55 voksne og 116 børn til 

juletræ om eftermiddagen 

Godt 100 voksne om aftenen 

 

 

1978: Meget vellykket juletræsfest både eftermiddag og aften 

Andre fester: 
1954: Vinterfest i februar - kun adgang for aktionærer og pårørende. Musik, amatørteater, kaffebord, 

selskabeligt samvær (dans et par timer). Hallundbæks 3 mands orkester. 

1955: Igen vinterfest 25. februar - typisk at folk selv har brød med til festerne. - kun aktionærer. 

1957: Vinterfest - taler Jacob Kirkegaard og Bjarne Overgårds orkester 
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1958: Vinterfesten flyttet fra 10. februar til 1. marts pga. snevejr. Film fra Ungarn. Rigtig feststemning men ikke 

roser man så fra Ungarn. 

1959: Vinterfest stadig med taler først 

1960: Vinterfest starter i kirken med biskop Dons Christensen, derefter kaffe og dans i forsamlingshuset. 

1962: 125 til vinterfest, med underholdning af sangerparret pastor Thomsen og fru Tvillum som til fulde 

indfriede forventningerne 

1963: Vinterfest starter i kirken 

 

Foredragsaftener 
I mange år var der tradition for talere til både generalforsamling og årsfester. Ungdomsforeningen havde også i 

høj grad foredrag på programmet. Men det talte ord havde sværere og sværere ved at samle folk. Det vil 

bestyrelsen i slutningen af 1970'erne råde bod på, man vil igen til at arrangere foredragsaftener. Man har også 

succes med det første år i 1978. 

1978: Nu vil man forsøge at genoplive foredragsaftener. 

Den første 19. april med valgmenighedspræst Bojsen Møller - succes med 40 deltagere om Thøger Larsen 

September: foredrag om Blicher ved pastor Frank. 

 

Maj fest 1972 Forsamlingshuset 

arrangerer Maj fest - med Blue Strings - 

forsøg på 2 fester hvert år. Tidligere var 

der jo også vinterfest. Søndertoft 

sønnerne underholdt og Blue Strings 

spillede så alle blev rørt godt 

 

 

 1979 
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Økonomi i perioden 1953 - 1978. 
Økonomien er i hele perioden god for A/S Tvis Forsamlingshus. Omsætningen er voldsomt stigende navnlig i 

1970'erne og regnskabsbalancen følger med op.  Der er overskud hvert år, men af vekslende størrelse. 

Huslejen til kommunen er i starten ifølge overenskomsten 4.000 kr. pr år, men er til forhandling hvert 4. år. 

Kommunen lejer så salene tilbage til gymnastik for 1.000 kr. pr år indtil 1964. Fra 1958 er huslejen til 

kommunen sat ned til 3.500 kr. 

Fra 1970 er det Holstebro Kommune som bliver udlejeren. Lejen er de første år stadig på 4.000 kr. men 

forhøjes fra 1975 til 10.000 kr. Til gengæld er Holstebro Kommunen meget imødekommende med vedligehold 

og reparationer. 

Sammendrag af indtægter og udgifter for regnskabsåret 1959 - 60: 

Indtægter 
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Udgifter 

 

Indtægterne ved privat udlejning og ved foreningsleje er næsten lige store. De største udgiftsposter er lejen til 

kommunen og til rengørings/kogekonerne Alma Pedersen og Anna Hesel. 

 

Viser den voldsomme stigning i omsætningen op igennem 1970'erne. Skyldes et boom i privat udlejning, men 

inflationen hjalp naturligvis til. 
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Takt og Tone i perioden 1953 - 78 
Fra vedtægterne i 1947: 

 

 

Fra vedtægterne i 1976: 

 

 

Det er i denne periode at øl, vin og spiritus bliver en del af festerne i Forsamlingshuset. Det er også i den 

periode, hvor foredrag i forbindelse med generalforsamling og årsfester bliver sløjfet. I stedet for chokolade og 

kaffebrød bliver der nu serveret først smørrebrød og senere en anretning i forbindelse med fester (årsfest, 

vinterfest, juletræ). 

Det levende ord og høresansen bliver i skubbet i baggrunden til fordel for lugte - og smagssansen via munden 

og maven. Men musikken spiller stadig som altid og svingom er blevet til dans. 

I 1954 anmoder Socialdemokratisk forening om at måtte afholde præmiewhist i forsamlingshuset. Det bliver 

afslået af bestyrelsen. 

1960: Bestyrelsen vedtager at foreningsballer og sammenskudsgilder skal slutte senest kl. 01.00 

1967: Idræts - og ungdomsforeningen til møde med bestyrelsen - vil gerne holde bal til kl. 2 

1970: Man vil søge spiritusbevilling til de enkelte foreninger. Kræver at paragraf 7 ændres. Denne ændring 

gennemføres. Spiritusudskænkning ved høstfesten 3. oktober. Bestyrelsen er bestemmende for om der kan 

gives tilladelse. Ved årsfesten 25. oktober samme år kommer der også ved en rask beslutning smørrebrød på 

bordet betalt af bestyrelsen, men snapsen måtte man selv betale. Stemningen blev god, selv om kun 40 var 

mødt til årsfesten. 

1972: Værtsparret får en beværterbevilling. 
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Tvis Kommune i Sognegården. 
Kommunalbestyrelsen holder sine møde i Sognegården fra 1954 – 1970. I slutningen af denne periode er der 

decideret kommunekontor med ansat kæmner og kontorassistenter. 

Sparekassen i Sognegården. 
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Bilag 
 

Aktiebrev 
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Næringsbrev 
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Vedtægter 1970 
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Vedtægter 1976: 
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Overenskomst mellem Forsamlingshuset og Tvis Kommune 1954. 
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Bestyrer Kontrakt 
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