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Juni:
 3 .  Sogneudflugt
14 .  Generalforsamling i Tvis  

Borgerforening
13 .  Friluftsgudstjeneste ved Tvis Kloster
15 . Sommeraftenstund i kirken
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14 . Konfirmation
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Nr. 8/2021 bliver omdelt torsdag 5. august
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VELKOMMEN TIL TVIS BORGERFORENING

Vi har også brug for dig
I Tvis borgerforening arbejder vi for udvikling af Tvis, sammenhold og den 
gode hverdag i Tvis .

Sammen står vi stærkest!
Tvis Borgerforening er byens talerør udadtil til alle offentlige og private af-
delinger, lige fra byggegrunde, veje, børne- og unge – til alle organisationers 
sponsorater eller initiativpuljer . Derfor at det vigtigt at Tvis Borgerforening 
har alle med, da vores ord vægter tungere, når alle byens borgere står bag . 
Det gør sig bla . gældende, når Tvis skal drøfte…

–     Boligudstykninger
–     Legepladser
–     Veje og grønne områder
–     By-forskønnelse mm .

Selvfølgelig skal jeg være medlem!
… tænker du selvfølgelig . Dette er utrolig nemt og koster 250,- årligt pr . 
husstand og 125,- hvis du er enlig . Kontingentet tilmeldes PBS, så du er 
sikker på at være en del af fællesskabet hvert år .

Klik ind på: 

https://tvisby .dk/vores-landsby/borgerforening/  
eller brug QR-koden allerede i dag!

Tak for din støtte…
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Lokal byrådskandidat

Børn skal passes lokalt
Om man foretrækker en vuggestue-
plads eller en dagplejeplads, så deler alle 
vi, småbørnsfamilier, ønsket om lokal 
pasning af vores 0 til 2-årige børn . Det 
handler ikke kun om logistik og en sam-
menhængende hverdag . Nej, der er noget 
større på spil . Det handler om, at den 
gode barndom varer hele livet!

At man som barn får en tryg opvækst i 
sit nærmiljø . At man kan skabe relationer 
til de andre børn, man senere skal følges 
med i børnehave og i skole . Forældre skal 
derfor kunne regne med et lokalt pas-
ningstilbud .

Når vi på det seneste kun har haft 48 
dagtilbudspladser i Tvis (24 vuggestue og 
24 dagpleje), så er det ikke godt nok . For 
uden at kende det eksakte behov, så kan 
jeg via Danmarks Statistik sjusse mig frem 
til, at det pr . 1/1 2021 var i underkanten 
af 60 pladser for børn fra 10 til 36 mdr .

Jeg er med på, at der er en dagplejerstil-

ling i Tvis, der har stået ledig i nogle må-
neder . Men hvis det er fordi, det er svært 
at tiltrække dagplejemødre i dag, så bør 
kommunen gøre noget ved det . Det kunne 
f .eks . ske ved at etablere en lokal dagpleje 
pavillon . Dette så dagplejebørnene kunne 
være sammen på skift eller i mindre grup-
per . Det vil jeg gerne arbejde for .

Og med et fortsat pænt antal fødte pr . 
kvartal i Tvis så kalder det på en løsning 
– nu og fremadrettet . Jeg har derfor igen 
rettet henvendelse til Børne- og Fami-
lieudvalget . Pasningskapacitet skal følge 
med behovet! Det skylder vi de unge 
børnefamilier, der etablerer sig i Tvis . Det 
arbejder jeg på, indtil der måtte være et 
politisk flertal for en lokal pasningsgaranti .

Af Anders G. Jacobsen

Anders G. Jacobsen (Rad)
Lokalt valgt byrådsmedlem

i Tvis 2010-2020
Tidl. formand for Tvis Borgerforening

Én gang Tvisbo – altid Tvisbo 
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www.carstenslyk.dk   |   T.: 20 41 55 16   |   cs@carstenslyk.dk
Vestergaardsvænget 3, Tvis   |   7500 Holstebro

www.carstenslyk.dk   |   T.: 20 41 55 16   |   cs@carstenslyk.dk
Vestergaardsvænget 3, Tvis   |   7500 Holstebro
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Aut. Energi- & VVS-installatør 

John Thomsen
-  d i n  g r ø n n e  i n s t a l l a t ø r
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HVAM SMEDE- & VVS
T. Amstrup

Skivevej 189 · 7500 Holstebro
Tlf. 97 46 12 68 · Bil 40 46 12 68

mail@hvamsmedevvs.dk

Salg af: landbrugsmaskiner · Stålspær · VVS Installationer · Alt i smedearbejde
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Generalforsamling
Tvis Borgerforening holder generalforsamling i

Kirkehuset, mandag den 14. juni kl. 19.00
Dagsorden i .h .t . vedtægterne .

Valg af nye bestyrelsesmedlemmer
Kåring af årets Tvis-borger

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være for-
manden, Per N . Mortensen, i hænde senest mandag den 7 . juni .

Forslag kan fremsendes på mail til: per@kommerz.dk – eller afleveres i 
postkassen på Skautrupvej 2, Tvis .

TVIS
– Fællesskaber hele livet

Under denne overskrift har en gruppe engagerede Tvisborgere i seneste tid 
arbejdet med at udforme en landsbystrategi, som skal tegne linjerne for ud-
viklingen i Tvis de kommende år . 

Vi er allerede godt på vej, og vil gerne præsentere et foreløbigt oplæg til debat 
og kommentarer . Det er nu alle gode ideer skal på bordet og det bliver der rig 
lejlighed til umiddelbart efter borgerforeningens generalforsamling .

Vi håber at se rigtig mange af jer, og alle ideer og forslag modtages med stor 
tak .
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Juni 2021 er vores torsdagsmøder i TVIS SENIORERNE aflyst .

Vi glæder os til et gensyn TORSDAG den 12 . august 2021 .

 
 

De bedste ønsker for en god sommer .

TVIS SENIORERNES BESTYRELSE

Spil-Sammen-Festen 2021
er aflyst

Vi aflyser i år,
og håber på, at der på et senere tidspunkt kan blive

mulighed for at afholde et arrangement .

Med venlig hilsen
Spil-Sammen-Udvalget
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Kirkeblad for
Nr. Felding og 

Tvis sogne

Fri mig fra dommertitlen!
Da jeg læste jura i Aarhus, havde vi et fag, der hed retslære. Det 
beskæftigede sig blandt andet med det fænomen, der kaldes natur-
retten eller naturlig ret. Naturretten er den iboende retsfølelse eller 
fornemmelsen af, hvad der er i overensstemmelse med en dybfølt 
retfærdighed og som derfor er etisk korrekt. 
Naturretten kan illustreres med et eksempel: Hvis jeg får en par-
keringsbøde, selvom jeg ikke har holdt parkeret længere end jeg 
måtte, men fordi jeg har glemt at stille min P-skive, så føler jeg det 
meget urimeligt og uretfærdigt. Jeg parkerede jo kun i en halv time 
og det er tilladt at parkere i to timer. Det tjener simpelthen ikke noget 
formål at give mig en bøde for at glemme at stille min P-skive! Så 
dømmer jeg parkeringsvagten til at være et egoistisk og ukærligt 
menneske, der kun tænker på sin månedsløn, der er muligvis tilmed 
er provisionsbaseret. 
Men måske snyder naturretten og vores umiddelbare fornemmelser 
os indimellem. De følelser får os jo egentlig kun til at tro, vi har ret – i 
betydningen af at selv synes, vi er retfærdige eller dømmer retfær-
digt. For selvfølgelig skal jeg have en parkeringsbøde, hvis jeg har 
overtrådt parkeringsreglementet, der påbyder at stille sin P-skive, 
når man parkerer sin bil. 
I virkeligheden er det slet ikke afgørende, om jeg selv oplever noget 
som retfærdigt eller ej. Det afgørende er derimod, at jeg slet ikke

Juni-juli 2021
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skal dømme. Det gode og meget befriende budskab til os i Bibelen 
er netop det lyksalige: Du skal ikke dømme! Og med en hilsen til 
syndefaldsberetningen: Du skal ikke skelne det gode fra det onde! 
Kun Gud er nemlig i stand til at skelne i en sådan kvalificeret grad, 
at han kan dømme retfærdigt. Og der ligger virkelig en stor befrielse 
i at erkende, at det er sådan det hænger sammen. Det forstår vi, når 
vi hører Jesus selv sige: Fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes. 
Og: Det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med! Hver gang vi 
altså dømmer eller afviser at give, da lægges der et stort ansvar på 
os i form af en ufrihed. En ufrihed der består i, at vi selv skal leve 
op til vores egen dom og vores eget mål. Så ender vi med til sidst 
at have dømt os selv. Og den, der dømmer sig selv, kan aldrig blive 
fri; intet menneske kan sætte ham fri. Det kan kun Gud.
Bibelen giver os på den måde en opgave. Nemlig den opgave at se 
os selv i spejlet – se os selv i øjnene og spørge: Er jeg den rette til 
at dømme? Er jeg den rette til at kaste den første sten? Opgaven, 
vi får givet er så at svare et klart og rungende NEJ. Det er et rigtigt 
svært, men nødvendigt, svar at give. Men når vi først har givet det 
og dermed også lagt afgørelsen, dommen, i Guds hænder, da tror 
jeg, vi kan forstå, hvorfor det var det nødvendige svar at give: Da 
kan vi nemlig mærke at ikke blot dommen, men også vi selv, er i 
Guds gode hænder. For dommen er pludselig ophævet – den dom 
som truede med at falde over vores eget hoved. Så kan vi igen få 
lov at mærke et pust fra Paradisets Have – der hvor vi ikke behø-
vede at skelne mellem godt og ondt, fordi vi havde den fuldkomne 
tillid til Gud. Det er en tillid til, at Gud vil tage affære, når tid er og 
på den måde, som Gud finder rigtig. Så er vi nemlig sat fri til at leve 
et liv i frihed fra vores egne og andres domme. For den, der ikke 
dømmer kan elske uden af frygte, og den der elsker frygtløst døm-
mes af ingen.
(Læs Lukas-evangeliet kap. 6 v. 36-42).

Juni-hilsen fra
Jacob W. Storgaard-Christensen
Sognepræst i Nr. Felding & Tvis
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Torsdag 3. juni 09:30 

Sogneudflugt til Ringkøbing

Årets sogneudflugt bliver en tur til 
Ringkøbing og til Hostahaven.  
Vi spiser frokost på Hotel Ring-
købing. Turen er tilrettelagt som 
kør-selv i egne biler. Deltagerne 
bestemmer selv, om de vil have 
passagerer med i deres biler.  
Meget af turen foregår på gåben 
(ca. 2-3 km i alt). Man er selvføl-
gelig velkommen til at deltage, 
selvom man ikke kan gå med til 
det hele. Husk coronapas.
Deltagerpris kr. 150,- Betaling 
finder sted ved frokosten, hvor 
deltagerne betaler for deres egen 
kuvert (150,-). 
Herudover betales egne drikkevarer. – Tilmelding til Karna Bech 
Lauritsen på tlf. 22 12 80 91 eller Karna@toemrerholstebro.dk

Søndag 13. juni kl. 10:00

Friluftsgudstjeneste v/ Tvis Kloster

Vi samles i lunden ved Tvis 
Kloster, og menighedsrådet er 
værter ved en kop kaffe og et 
rundstykke efter gudstjenesten.
Vi håber også nogle af årets  
minikonfirmander fra Tvis del-
tager.
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Torsdag 17. juni kl. 20:00 i Nr. Felding Kirke

Aftenstund i kirken
Organist og kirke- og kulturmedarbejder står for 
aftenen. 
Vi synger gamle og nye sange og salmer, så vi 
udvider repertoiret. Der bliver også tid til et ”Ord, der 
løfter op” og lystænding.
Spørgsmål og kontakt til KKM Dorte, 30 30 10 42  
eller organist Birgitta, 30 30 04 98 

Onsdage kl. 10:00 Kirkehuset Tvis

Gå-tur og Mini onsdagskaffecafé
I de ulige uger mødes en flok ved kirkehuset og går en tur på en times 
tid, hvor vi snakker om løst og fast. 
I de lige uger er der igen onsdagscafé, hvor der er kaffe på kanden og 
et rundstykke til de fremmødte.

Torsdag 15. juli kl. 21:00 i Tvis Kirke

Sommeraftenstund i kirken

I sommerferien tilbyder vi en særlig 
aftenstund i kirken. Vi planlægger 
et sommer-program med fælles-
sang, lystænding og lidt soloind-
slag. Bemærk tidspunktet er en 
time senere end normalt, så I kan 
nå at invitere nogle venner på grill, 
inden I slutter aftnen af i kirken og 
ser solen gå ned, når I går hjem. 
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Tirsdag 10. august kl. 10:00 i Nr. Felding kirke

Babysalmesang

Til august begynder et nyt hold baby-
salmesang, denne gang i Nr. Felding 
Kirke.
Man skal tilmelde sig via hjemmesiden 
og der gælder først til mølle princip. 
Forløbet slutter i uge 41

Lørdag 14. august (Tvis) og 21. august (Nr. Felding)

Konfirmation

14. august konfirmeres dette års konfir-
mander i Tvis kirke. Der kan som altid 
aflevers telegrammer i Kirkehuset. 
21. august konfirmeres konfirmander 
fra Nr. Felding kirke. Der kan afleveres 
telegrammer i Menighedshuset.
Listen over konfirmander kommer i næ-
ste kirkeblad, og bliver også annonceret 
på facebook og hjemmeside, der hvor 
der er givet tilladelse til det.
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Fredag 27. august kl. 17:30 i Nr. Felding

Præstegårdskoncert 

I år vil vi gerne invitere til koncert i præstegårds-
haven igen. Vi har fået flyttet forårets koncert, så 
vi kan se frem til Karsten Holm, som kommer og 
spiller Kim Larsen for os. Vi satser på godt vejr, 
så man kan holde picnic i præstens have ellers 
rykker vi i kirken. 
Danmarks nationalskjald Kim Larsen fik sit gen-
nembrud i 1969 med gruppen Gasolin.
Siden slutningen af 70’erne har han været Dan-
marks førende og bedst sælgende sanger og 
komponist.
Karsten Holm har sunget Kim Larsens sange i 
mange år, og det var ikke svært at sammensætte 
materialet til dette sangforedrag. Karsten har altid 
haft visse fortrin i form af at give den som Kim Larsen – nemlig fla-
ben/munden. Han kan ramme tonen, så man kan komme helt i tvivl 
om, det er Kim Larsen selv.
Ud over sangene og musikken vil Karsten Holm også fortælle histo-
rien om Kim Larsen.

Arrangementsfolder 2021-2022 

I skrivende stund er vi ved at få arrangementerne 
for 21/22 på plads.
Arrangementsfolderen bliver omdelt i starten af 
august og dækker kirkens arrangementer det 
kommende skoleår.
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Aktiviteter og gudstjenester
ved Nr. Felding & Tvis kirker

(kk) = Kirkekaffe efter gudstjenesten
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Nr. Felding og Tvis Kirkers ansatte
Sognepræst Jacob W. Storgaard Christensen - jwc@km.dk  
Sørvadvej 12 - Nr. Felding.Tlf. 4027 1476 - Fridag fredag
Kordegnekontor Peder V. Østerby, Hovedgaden 3, Tvis.
pvo@km.dk - Tlf. 9743 5716.
Åbent: mandag-fredag 9.00-12.00, torsdag tillige 15.00 -17.00
Kirke- og kulturmedarbejder (KKM) Dorte Lundgaard Jeppesen
kkm@nftkirker.dk – Tlf. 3030 1042.
Organist og korleder: Birgitta Maria Wiklund
organist@nftkirker.dk – Tlf. 3030 0498
Graver Nr. Felding: Gitte M. Clemmensen, tlf. 9742 5240, 
clemmensen.os@gmail.com. Bedst ml. kl. 12-13 på tlf. 2237 8048 
Graver Tvis: Mikael Altenburg, tlf. 2346 1665
graver.tvis@nftkirker.dk

Menighedsrådet

Navnenyt fra april: 
Døbte: Lærke Ejstrup Gahner (Tvis)

Formand:
Jens Kristian Jensen, Nr. Felding

4018 8402
jenskristianjensen@post.tdcadsl.dk

Næstformand:
Elin Toft, Tvis

3030 4374
eltoft@outlook.com

Læs mere på vores hjemmeside
www.nrfeldingkirke.dk  •  www.tviskirke.dk
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Sted: Tvis FDF Center Knuden, Skautrupvej 13, Tvis

Sank Hans ved Knuden
I år er der igen mulighed 
for, at vi kan mødes omkring bålet og 
ønske hinanden en god sommer .

Program:
Kl . 19 .00  Festpladsen åbner
Kl . 19 .30  Båltale ved  

byrådsmedlem 
Svend Ørgaard (S)

Bålet tændes efter båltalen,
og undervejs vil vi sammen synge

et par sange .

Der kan købes lidt forfriskninger
på pladsen

Arr.: Tvis Borgerforening
i samarbejde med Tvis PDF

Skt. Hans aften i Tvis
Onsdag den 23. juni 2021

Vær med til at støtte vores fælles arrangementer i Tvis
– bliv medlem af Borgerforeningen!
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•   Idrætspladsen ude på landet med ad-
gang fra Brejnholtvej og fra Gedbovej .

•   I sommerperioden blev her blev spillet 
håndbold fra 1942 -1968 .

Østergård Krat 1942 -1968

Tidligere idrætspladser i Tvis – 1 Af Bent Bak

Klubpionerer – samlet i slutningen af 
50’erne.

Sportsfest i Østergård Krat 1955-56. 
Stående fra venstre: ?, Jens Christensen, 
Ejner Tjagvad, Eggert Pedersen. – Siddende 
fra venstre: Ove Uhrlund, Svend Hansen, 
Anders Bjerregård.

Damehold fra “Krattiden”. Stående fra 
venstre: Gudrun Sønderby, Else Frøjk, Erna 
Mogensen. – Siddende fra venstre: Tinne 
?, Ellen Margrethe Jensen, Lis Laursen. For-
rest: Stinne Hauris Nørgård.

Glade kratunger.



20



21

Det var her TIF
havde sit stadion fra 
1943 -1968

•   Der blev spillet fod-
bold og håndbold .

•   Det lille hvide hus i 
baggrunden var om-
klædningsrum .

•   Billedet er fra 1970, 
hvor FDF har overta-
get arealet og bygget 
Knuden .

TIF Stadion ved Knuden 1943 -1968

Tidligere idrætspladser i Tvis – 2 Af Bent Bak

Fodboldhold fra ca. 1955.

Håndboldhold ca. 1943. Altid 7 spillere på 
billeder af håndboldhold dengang.

Håndboldhold fra 1950’erne.

Tvis-holdet fra først i fyrrerne. Bagerst fra ven-
stre: Chr. Winther, Sv. E. Mikkelsen, Sv. Bang 
Sørensen, Finn Rasmussen, Arne Laustsen, Tage 
Christensen, H. Jensen, P. Bro, Peder Andersen, 
Ernst Svendsen og Ejnar Svendsen.

Før dette stadion blev der spillet fodbold på 
græsmarker rundt omkring .
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Det sker på  
Tvis Skole 

Tak til lokalsamfundet
Fra skolen vil vi gerne sige tak til lokalsamfundet for den opbakning vi 
får i coronatiden . Det er lykkedes at holde smitten i skak på Tvis Skole . 
Efter fuld genåbning har vi ind til den 12/5 kun haft to smittede elever, 
som ikke har smittet videre . De kom tidligt i isolation . 

Vi kæmper hver eneste dag for fortsat at kunne holde smitten nede . Vi 
oplever stor forsigtighed og sammenhold i den fælles kamp for at holde 
smitten nede . Ugentlig tester vi over 200 elever og personaler, så der er 
også her en flot opbakning til at lade sig teste . Vore corona ”sprittere” 
hjælper os dagligt med at afspritte flader og greb . Vi håber, at vi ved 
fælles hjælp kan fortsætte med at holde skolen åben og dermed give 
eleverne en så normal hverdag som muligt .

Forside-foto til Pulsen
Siden vi begyndte med forskellige forsideillustrationer i 2015 har Geoff Martin 
taget mange gode billeder – og det vil jeg gerne takke Geoff for, men på grund 
af hans manglende tid, skal vi have billeder på en anden måde . 

Her er det, du kommer ind i billedet, hvis du oplever noget spændende el-
ler ser et flot motiv, så tag mobilen frem og fang det og send det til Pulsens 
redaktion – kb .kb@mail .tele .dk

Det er vigtigt, at du tager det i høj opløsning
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Modtager du ikke
Pulsen 

og bor indenfor bygrænsen kan du
kontakte Birthe Spangsmose på:

23 72 21 93
– så vil hun sørge for, at du får bladet.

OBS: Bor du i oplandet til Tvis kan  
du selv hente bladet hos: 

SPAR Tvis, Tvis Pizza og Kebab,  
Kirkehuset, Skolen eller Tvis Centret

– da vi af økonomiske årsager desværre 
ikke kan omdele Pulsen i oplandet.

BYENS BEDSTE OG HURTIGSTE KURSUS!
Teori afholdes i vores nye lokaler på Struervej 141

– lige ved siden af FITNES X

Teori mandag og torsdag kl. 17.30 til 20.00

Klik ind på hjemmesiden og se hvornår vi har holdstart:

www.trafikskolen-holstebro.dk/
Online tilmelding eller ring på tlf. 21 90 19 42

Mvh. kørelærer Per Nielsen

“Det behøver jo ikke at være kedeligt at erhverve kørekort”

Trafikskolen
Holstebro

MORREVEJ 7 · TVIS
DK-7500 HOLSTEBRO

Tlf. +45 97 43 50 66
Fax +45 97 43 50 49

Mail: info@bmsilo.com
www.bmsilo.com

Annoncer i



Tvis Tømrerfirma aps
Tømrerforretning og maskinsnedkeri

Martin Bak Nielsen

Tlf. 24 25 29 06

E-mail: tvistoemrer@hotmail.com

– Din lokale håndværker
Alt i:

Renovering · Tilbygning · Vinduer · Glas · Udestuer · Køkkener
Bad · Garager · Tag · Isolering · Snedkerarbejde

JOHANSEN GRAFISK I 9740 2233

TVIS PIZZA OG KEBAB
Hovedgaden 8, Tvis, 7500 Holstebro

Tlf. 91 98 66 61 • www.tvispizza.dk

Pizza og grill... forkæl dig selv

Åbningstider:
Mandag - onsdag 15.00 - 21.00  •  Torsdag - søndag 12.00 - 21.00


