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INDLEDNING. 

Dette er beretningen om Tvis KFUM Idræt - en KFUM håndboldklub som så mange andre i starten. 
Startet op på en græsmark i udkanten af Tvis Sogn under krigen i 1942.  

I 1930érne - 40érne og 50érne startede rundt i sognene den ene KFUM håndboldklub op efter den 
anden. Der var allerede sportslige aktiviteter i  idræts - gymnastik og skytteforeninger før alle disse 
nye klubber. Tvis Idræts og Ungdomsforening - TIUF var således stiftet 10 år før i 1932. Men der var 
alligevel plads til de nye.  Nye medlemmer kom til, og spillet og fællesskabet i klubben var for de unge 
mennesker i Tvis et omdrejningspunkt. Det var her, man med glæde brugte sin fritid nogle aftener om 
ugen og reserverede søndag eftermiddage til sportsfest om sommeren.   

Tvis KFUM Idræt startede spillet på en mark stillet til rådighed af manden på gården Østergård. Her 
var et gammelt egekrat, som omkransede et egnet område til håndboldbane. Her var spillepladsen i 26 
år frem til 1968. De næste 14 år, i den 40 år lange periode, som denne beretning dækker, var 
spillepladsen på det nye fællesstadion anlagt omkring Tvis Skole. 

Klubben blev dannet af folk i sognet, som var knyttet til KFUM og K.  Det kristne budskab skulle være 
grundlaget under idrætten.  

I starten var navnet Østergårds Boldklub, og man spillede kampe i Hjerm - Gimsing Herreds turnering. 
Først i 1949 blev man medlem af KFUM´s idrætsforbund og spillede 
herefter håndbold i KFUM turneringen. Senere i perioden spillede man 
også med i JHF turneringen. Det er uklart, hvor længe man brugte 
navnet Østergårds Boldklub. I klubbens love, som er endeligt 
udfærdiget i 1945 kaldes klubben: Tvis KFUM og K´s 
Håndboldforening. Fra 50érne er navnet Tvis KFUM og K´s Idræt og 
senere igen Tvis KFUM Idræt. 

Det skal også være beretningen om de værdier og den kultur, som var 
fremherskende i en KFUM håndboldklub. Hvad fik de mange ledere til 
at kaste sig ud i foreningsarbejdet? Hvor fik de energien og gejsten fra? 

Hvad fik de unge mennesker til med glæde at springe på cyklen  for at komme til idræt ofte efter en 
lang arbejdsdag med hårdt fysisk arbejde? 

En del af disse KFUM klubber er væk i dag, fordi de er blevet fusioneret med de andre idrætsforeninger 
lokalt, eller fordi de har mistet medlemmer og dermed grundlaget for at køre videre. Men mange 
består stadig. Det gælder også for Tvis KFUM Idræt. Men grundlaget, kulturen og værdierne har 
ændret sig markant. Man er gået fra udendørs  markhåndbold til indendørs halhåndbold. KFUM 
klubberne har fjernet sig fra det religiøse kristne grundlag og kan i dag være svære at skelne fra alle 
andre idrætsklubber. De er med et fint ord blevet sekulariserede.  

Når det er interessant at beskæftige sig med de første år i Tvis KFUM Idræt, skal det også ses i 
perspektivet med den store professionelle klub Team Tvis Holstebro her i 2011. Tvis KFUM var basis 
sammen med HH90  i oprettelsen af TTH, og er stadig moderklub for den professionelle overbygning. 
En udvikling man på ingen måde i 1940èrne havde fantasi til at forestille sig. Fra en grøn græsmark til 
tider med kokasser til flotte arenaer og landsdækkende TV. Fra 48 kr. i årlig udgift til 20 millioner. Fra, 
at Tvis kun var lokalkendt,  til at Tvis via håndbold er blevet landskendt, og alle speakere i  arenaer 
rundt i landet og sportsjournalister på TV har lært at udtale Tvis med det lange i,  i stedet for det korte 
som i "hvis". 

Navne på klubben 

1. Østergård Boldklub 

2. Tvis KFUM og K´s  
    Håndboldforening 

3. Tvis KFUM og K´s Idræt 

4. Tvis KFUM Idræt 
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Beretningen skal ikke bare være om håndbold, som var 
hovedaktiviteten, men også om de sideaktiviteter, som var en del af 
foreningen i perioden. Det gælder bl.a. amatørteater, møder, 
sportsfester, kammeratskabsaftener, volleyball og badminton. 

Perioden fra 1942 - 1982 kan deles i Østergård Krat perioden fra 
1942 - 1968 og i Stadionperioden fra 1968 - 1982.  Klubbens 

grundlag blev ændret med flytningen til stadion i byen. Det gjorde noget ved kulturen. "Kratungerne" 
var kommet til byen og skulle nu spille på de samme baner som idrætsforeningen. Da Tvis Hallen kom 
til i 1978 gav det helt andre muligheder i klubben. Hovedvægten kom nu til at ligge på 
vinterturneringen frem for sommerturneringen. Hallen ændrede markant kulturen i klubben, og var 
kickstart for den store sportslige fremgang fra starten af  80èrne. 

I 1982 starter nemlig den enestående og eventyragtige sportslige optur for alvor i Tvis KFUM. 
Omsætningen øges voldsomt og penge og betalte trænere og spillere bliver en del af klubben. Det blev 
snart slut med sommerhåndbold og al træning og turnering foregik efterhånden i Tvis Hallen. 

De unge spillere i Tvis KFUM i dag kan ikke på nogen måde forestille sig, hvordan det var i starten. De 
får her muligheden for at få et historisk indblik i deres forening og i de værdier, som var gældende 
dengang og reflektere over dem i forhold til de klubværdier, som de spiller under nu. Vi ældre 
medlemmer af en KFUM håndboldklub fra dengang får samtidig mulighed for at tænke tilbage og 
mindes tiden, klublivet, oplevelser og kammerater fra dengang.  

START PÅ HÅNDBOLD 

Håndboldspillet i Danmark har sine rødder til starten af 1900-tallet, hvor initiativrige lærere (Holger 
Nielsen og Rasmus Nicolaj Ernst) bosiddende omkring Helsingør satte spillet i system og den første 
registrerede håndboldkamp fandt sted i 1907.1 Spillet bredte sig efterhånden til hele landet som et 
udendørs spil. I Tyskland fik det også stor udbredelse. og det første VM i håndbold blev afviklet i Berlin 
i 1938. Dansk Håndboldforbund var blevet stiftet i 1935. Indtil da, havde spillet sorteret under Dansk 
Atletik Forbund. 

Hvad, der fik de unge karle fra Tvis til at starte med håndbold først i 40érne, foreligger der ikke noget 
bestemt om, men de er sikkert blevet inspireret, når de har været ude at tjene andre steder i landet, 
hvor de unge har spillet håndbold. Radiotransmissioner fra VM i Berlin kan også have inspireret.  

Fodbold var man for længst startet på i Tvis, så idræt i klubregi havde været kendt i flere år. TIUF var 
som skrevet startet i 1932, og netop i 1942 var et nyt stadion på Skautrupvej (det nuværende 
"Knuden") på trapperne. Tvis Sogneråd havde været velvilligt indstillet og havde opkøbt jorden fra 
gården Engholm. Dette stadium blev indviet juni 1943 med en fodboldbane i rigtig størrelse og 2 
håndboldbaner.2 Tilmed var der et lille omklædningsrum. Så muligheden for at spille håndbold på et 
nyt stadium i TIUF var til stede, men alligevel startede man op et stykke udenfor Tvis by på marken i 
Østergård Krat. 

Sagen er nok den, at de unge som startede den nye håndboldklub i forvejen var kammerater tilknyttet 
Tvis KFUM og K. Det var unge, som kom fra hjem, der havde deres tilhørsforhold i Indre Mission. 
KFUM foreningen var stiftet i Tvis i 1923 og KFUK i 1932. Begge foreninger var udgået og tilknyttet 
Indre Mission i Tvis. I KFUM og K var man modstander af boldspil i kirketiden søndag formiddag, og 
søndagsskolen var også søndag formiddag. Der har sikkert været betænkeligheder og modstand mod 
at starte boldspil op i KFUM regi. Kunne det ikke føre de unge bort fra det vigtigste i livet - det kristne 

Perioder: 

Østergård Krat: 1942 - 1968 

Stadion:     1968 - 1982 

Hallen:      1978 - 1982 
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budskab? Og var det ikke betænkeligt at lade unge pige og karle i luftigt sportstøj mødes i fællesskab 
på de grønne baner i de lune sommeraftener? Mange ældre har sikkert betragtet det som noget fjolleri. 
Den over 1500 gamle benediktinske munkeregel "Ora et Labora" - "Bed og Arbejde" var to dyder som 
var indprentet hos mange efter ophold på indre missions højskoler i 1920érne og 30érne og var  de 
gode kristne grundregler i mange hjem. Betænkelighederne fremgår også af lovene udformet i 1945. 

Men de unge var ivrige efter at komme i gang og har presset på, og de fik lov at starte op. De lyse 
sommeraftener, grønt græs, et par stolper, en bold, og ungdommelig energi, som ikke var brændt af 
efter en lang arbejdsdag, var de inspirerende forudsætninger for den nye håndboldklub. 

 

 

 FIGUR 1  Et af de ældste billeder af et håndboldhold i Tvis KFUM. 
 Emblemet på trøjerne viser klart, at man nu er med i KFUM's Idrætsforbund. 
 Tvis KFUM's  håndboldherrer som I 1953 vandt A-Rækken,  
 Her foreviget efter succesen.  
 Øverst fra venstre:  Thorkild Madsen, Ernst Mogensen, Carlo Møller.  
 Midten fra venstre:  Johannes Rasmussen, Jens Hansen, Magnus Huager. 
 Nederst:  Målmand Jens Kjær. 

 

 

Forældrene til de unge, som startede boldspillet, har sandsynligvis aldrig selv spillet håndbold eller 
fodbold. Gymnastik derimod var langt mere anerkendt, også på højskoler med baggrund i Indre 
Mission. I Tvis var der gymnastikhold for både piger og karle fra starten af 1900-tallet. 

Selv Jeppe Aakjær, som ellers ofte fremførte provokerende og moderne tanker og meget talte om 
fremdrift og åndsfrihed tornede i en tale ved en Jenle Fest i 1922 mod de unges boldspil. Ordene er 
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godt nok sagt  20 år før Østergård Boldklub blev etableret, men dækker nok manges synspunkter på 
dette tidspunkt i 1942, hvor krigen og strenge vintre lagde bånd på danskerne.  
Citat fra Jenle talen: "Et andet alvorligt problem er tidens ungdom. Den synes at mangle alvorlige 
opgaver, ellers ville den vel ikke fjase tiden bort ved at bruge hver ledig stund, hver højhimlet søndag til at 
spjætte snart forud snart bagud efter en fodbold. Motion og sport kan godt være godt for mennesker, som 
ikke har legemligt arbejde til hverdag, men jeg har lagt mærke til, at jo mere sporten går ind, jo mere går 
viddet ud. Tid sidst står der en mand ved målet i knæbukser, og med tyksålede støvler, som ikke har andet 
i hovedet end underlige gloser som point og odds; som har flyttet hele hjerneindholdet ned i benene."3 

Gik forstanden ud, når sporten gik ind og flyttede hjerneindholdet til armene og benene? Man havde 
sine betænkeligheder dengang. I dag i 2011 bliver sporten, i hvert fald breddeidrætten jo nærmest 
lovprist, som en rigtig god fritidsbeskæftigelse med store sociale og sundhedsmæssige gevinster. 
Betænkelighederne ved vore dages ungdom lyder mere i retning af: Når øl og spiritus går ind, går 
forstanden ud og al hjerneindhold er for øvrigt flyttet til mobiltelefonen. De skulle se, at komme op af 
sofaen og ud dyrke noget boldspil. 

DEN FØRSTE BESTYRELSE 

Foreningen stiftet 1. maj 1942 - Første bestyrelse: 

Søren Vestergård -  Formand - Leder. - Kommis i Brugsen. 
Jens Østerholm Hansen -  Næstformand. 
Kristian Dalgaard -   Kasserer. 

Det var kun det første år, at man nøjedes med en bestyrelse på 3 personer. De efterfølgende år var der 
5 personer i bestyrelsen. To medlemmer var indsat af KFUM og K. De andre var valgt på 
generalforsamling. 

Allerede i 1943 optræder den første pige i bestyrelsen, nemlig Kirsten Mikkelsen. 
 

 

Figur 2: Klubpionerer -Samlet i krattet i slutningen af 50érne  
 Stående Fra Venstre:    Marius Østerholm, Ejnar Østerholm, Jens Østerholm, Mads Jensen.  
Siddende Fra Venstre:  Sjørvad Sønderby, Eskild Frøjk, Johannes Breinholt . 

Klubpionerer 
samlet som et old 
boys hold. 
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Figur 3: Jens Østerholm Hansen - Pioner I Klubben - Billede Fra 1982 

 

 

Figur 4: Damehold Ca. 1953 
Stående fra venstre:  Gerda Sønderby, Lydia Madsen, Gurli Madsen.  
I midten fra venstre: Tove Risum, Britta Vestbjerg, Ketty Madsen.  
Forrest:            Sørine Jensen. 

 

Jens Østerholm Hansen var en af pionererne i oprettelsen af 
klubben. Han er født på Østergård i 1913 og her fotograferet 
til Holstebro Dagblad i forbindelse med jubilæet i 1982. 
Han var 29 år, da han var med til at oprette klubben med 
officiel bestyrelse og bane på fødegården, Østergård. 

I sine erindringer, fortæller Jens Ø. Hansen, at nogle karle fra 
Tvislund området var begyndt at spille håndbold på en mark 
ved Søndergård i 1939 og fra 1940 i Østergård Krat. Der blev 
også arrangeret kampe mod hold i nabobyerne Varhede, 
Aulum og Vinding.  

Der var altså håndboldaktiviteter før klubben blev stiftet i 
1942. Det første navn var Østergård Boldklub og Jens 
fremviste i 1982 en nål, hvorpå der står: Ø.B. 3/9 1944. 

Ingen 
kønsdiskrimination 

Klubben var også for 
piger - lige fra starten i 
1942 
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En  bold var så dyr, at det var 
25 % af foreningens udgifter de 
første år. 

DET FØRSTE REGNSKAB 

 

Et lovende regnskab for første sæson.  

 
Einer Østerholm - om det første regnskab ved jubilæet i 1982: 
"Det var så godt, at kontingentet blev nedsat fra 1 kr. til 0,50 kr. i 1943." 

Et helt nødvendigt aktiv det første år var en bold. Uden bold ingen håndbold. Det var en stor udgift det 
første år. 16 kr. for den første bold var 25 % af udgifterne. Og da 
der kun var 1 stk. bold til rådighed blev den hurtigt slidt og 
måtte repareres og have ny blære. De første bolde var 
læderbolde med blære indvendig. Blæren blev puttet ind  i 
læderet ved en åbning, som blev lukket med snøring. Snøringen 
gjorden at bolden ikke var helt rund. Dribling var næsten umulig  både pga. bolden, men også pga. den 
temmelig ujævne græsbane.  
 
Man kan også se af regnskabet, at der ikke blev købt bånd til at skelne to hold fra hinanden på banen, 
men derimod stof til bånd. Båndene blev så lavet af en frivillig i foreningen. 
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DE FØRSTE LOVE 

Lovene for Tvis K.F.U.M. og K´s Haandboldforening4. 

I:     Formålet med foreningen 

1. At dyrke  Haandbold under kristeligt Ledelse. 
2. At udnytte de unges Fritid paa en god og sund maade. 

II: 

1. Bestyrelsen af denne Forening skal være medlemmer af K.F.U.M. eller K.F.U.K. i Sognet. 
2. Lederen af Spillet, skal altid være en afgjort Kristen. 
3. Enhver Mand som Kvinde kan være Medlem af Foreningen. 
4. Tonen skal altid være sund og ren på Banen. 
5. Der skal altid sluttes med Andagt. 
6. Naar der er holdt Andagt er det enhver af Medlemmernes Pligt at forlade Pladsen. 
7. Tilføjet efter generalforsamling 1963: Børn har ingen stemmeret. 

Tvis den 28 Marts 1945 

Kristen Dalgaard  Dagny Nielsen 

Mads Albert Kleinstrup  Kristian Dalgaard 

            Ejner Østerholm Hansen 

DE FØRSTE ÅR 

Erindringer af Jens og Ejner Østerholm Hansen: 

I 1939 var karle fra Tvis Lund området startet med lidt spredt håndboldspil, bl.a. på en mark ved 
Søndergård. I 1941 blev der nedsat et spilleudvalg, som var optakten til den officielle start med nedsat 
bestyrelse i 1942 og med Østergård Krat som fast spillested. 

Klubben blev i første omgang kaldt Østergård Boldklub. Da klubbens love blev nedskrevet i 1945 
benævnes klubben - Tvis KFUM og K's Haandboldforening. 

Man deltog i starten ikke i turneringer men afholdt hvert år sportsfest og afskedsfest. I 1943 har 
foreningen de første dommerudgifter til håndboldstævne.  
De første år var specielt svære pga. besættelsen, som bevirkede at sammenkomster skulle holdes i 
private hjem, da de offentlige bygninger var i tyskernes brug - eks. Missionshuset.  
Det skortede ikke på opfordringer til at stoppe spillet under krigen. Der var spærretid, og man skulle 
være hjemme senest kl. 22.00. Forældrene var nervøse for at have deres piger cyklende ude om 
aftenen. På cykler som ofte ikke havde slange og dæk, men i stedet for havde strimler af opskårne 
bildæk på fælgene. 

I 1949 kom foreningen med i KFUM og K's Idrætsforbund. Herefter var navnet Tvis KFUM og K's Idræt. 
Da forbundet i 1978 ændrede navn til KFUM's Idrætsforbund, ændres navnet her i Tvis også til det 
navn, som stadig er navnet på klubben: Tvis KFUM Idræt. 
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FIGUR 5: HB 1953 
Stående Fra Venstre:    Henning Kjær, Chr. Madsen, Aksel Gedbo Nielsen.  
Siddende Fra Venstre:  Verner Aalbæk, Erik Aalbæk, Egon Brunebjerg.  
Forrest:                      Niels Hansen,  

 

 

Figur 6: Damehold Fra "Krattiden" 
Stående fra venstre:  Gudrun Sønderby, Ellen Margrethe Jensen, ? Sønderby. 
I midten fra venstre: Krista Madsen, Inge Sønderby, Elly Sønderby. 
Forrest:            Britta Vestbjerg. 

 

I kredsturneringen var hver pulje på ca. 6 hold. Man spillede turnering i  Mesterrække, A - række og B - 
række. Mesterrække var noget særligt. I kredsen var der kun 1 pulje for mesterrækkehold. Man 
spillede kamp både  på hjemmebane og udebane. Turneringen lå ikke stille i sommerferietiden. 

Svend Hansen (tidl. 
bestyrelsesmedlem) 
ved jubilæet i 1982: 

 
Helt speciel 
atmosfære, som 
herskede i starten , 
da man spillede i 
Østergård Krat. 

"Moderne" mål med 
farvefelter og målnet. 

Før målnettets tid røg 
bolde som gik i mål 
langt ind mellem 
træerne. Megen 
spilletid kunne gå 
med at lede efter 
bolden. 

Tiden blev ikke 
stoppet. 
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Figur 7: Damehold Fra "Krattiden". 
Stående Fra Venstre: Gudrun Sønderby, Else Frøjk, Erna Mogensen.  
Midten Fra Venstre: Tinne ?, Ellen Margrethe Jensen, Lis Laursen.  
Forrest:  Stinne Hauris Nørgård. 

Bemærk navnet Sønderby, hos mange af pigerne. De var søstre og fra gården Nørlund, Smedegårdvej 1. 
De var meget dygtige håndboldspillere, og modstanderne  frygtede Søndergård-søstrene. De var 8 
søstre, så de dominerede holdkortet nogle år. Først var der Sønderby søstrene fra Tvis, senere kom 
Okkerstrøm søstrene fra Holstebro.  
Familier med mange søskende, som var dygtige til sport, kunne i den grad gøre en forskel i en forening.  

 

Figur 8: Pige Mesterrække 1954 
Stående fra Venstre: Træner Ove Breinholt, Gudrun Sønderby, Ellen Margrethe Jensen, Elly Sønderby.  
Knæstående fra Venstre: Kaja ?, ? Sønderby, Krista Madsen. 
Forrest:  Britta Vestbjerg 

Ellen Margrethe Jensen 
her i 2011: 
"Det var primitivt i 
Krattiden - men det var 
skønt." 
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FIGUR 9: HB 1954 
Stående fra venstre: ??, Henning Kjær, Thorkild Madsen.  
Midten fra venstre: Niels Arne Jensen, Erik Aalbæk, Kristen Madsen. 
Forrest:  Målmand Niels Hansen. 

BESTYRELSEN OG KLUBBEN 1944 - 1966 

De første år spillede man turnering i Hjerm Gimsings Herreds håndboldturnering. De første 
dommerudgifter til turneringskampe er i 1945. 

En ny bold  belaster udgifterne de første år. Nogle år kan man nøjes med at udskifte blæren og 
reparere lædersyningen. 

I 1944 er der udgifter til målpæle, som bliver malet i 1945. Målene var uden net de første år. Først i 
1952 kommer der målnet på budgettet.  

Foreningen har hvert år været kunde ved Tvis Foderstofforening. Køb af kalk og måske gødning. 

I 1952 anskaffer foreningen sig 2 stk. håndboldlove.  

De første udgifter til kursus ses i 1953. 

 Fra 1949 spillede man i turnering under KFUM forbundet, og i 1951 køber man turneringsplaner for 
sommerturneringen. I 1951 havde foreningen 4 hold med i turneringen. Det var det år, herrerne vandt 
A-rækken. 

1952 leje af forsamlingshus. I 1957 lejes forsamlingshuset 2 gange det samme år. 
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Som en vigtig aktivitet, blev der hvert år holdt sportsstævne en søndag eftermiddag og efterfølgende  
sportsfest om aftenen. Der blev også hvert år holdt afslutningsfest. Fra 1960 blev der også holdt 
kammeratskabsaftener. 

Der var altid gode indtægter ved sportsstævner og afslutningsfester. Her tjente man på  salg af kaffe og 
brød. Kontingent, lodsedler og amerikansk lotteri var også en del af indtægtsgrundlaget. I 1958 ses for 
første gang et kommunalt tilskud på 300 kr. Det var 20 % af indtægterne dette år. Paradoksalt havde 
man det samme år et overskud på 358 kr. 

De første udgifter til vinterturnering dukker op i 1959. I de næste 18 år måtte medlemmerne  valfarte 
rundt til haller i omegnsbyerne for at få lidt træningstid. Vel at mærke den mest sure træningstid, som 
man lokalt ikke ville benytte. 

Faneindvielse i 1962 

I 1962 ses de første udgifter til en træner på 144 kr. 

I 1964 bliver der indkaldt til møde på bager Sundgaards konditori. Her mødtes 3 repræsentanter fra 
Tvis Kommune med 3 repræsentanter fra hver af de to idrætsforeninger, TIF og KFUM. Mødets 
dagsorden var etablering af nyt fælles stadion  tæt på  den nye centralskole. Det var et skelsættende 
møde. Fik man et stort, fælles moderne stadion, betød det, at Tvis KFUM Idræt skulle forlade det 
"trygge og kære" Østergård Krat og TIF skulle forlade banerne på Skautrupvej. Mødet var suspenderet 
en halv time, før man sagde ja til projektet. 

Det var et ambitiøst projekt, som kommunen ville støtte, men som også ville kræve megen frivilligt 
arbejde. Det skulle vise sig,  at det kom til at strække sig over 4 år, før det kunne indvies i 1968. 

 

 

 

 

Samarbejde 

Tvis KFUM Idræt 

TIUF 

Tvis Kommune 

Centralskolen 

1964: Nyt stort 
fælles stadion på vej.  
Klublokaler og 
omklædningsrum på vej. 
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Her kan man se, hvordan det store projekt blev præsenteret i Holstebro Dagblad i november 1964. 

 

ØSTERGÅRD KRAT.  

Når talen er om Tvis KFUM Idræts historie dukker navnet Østergård Krat altid op. Det var nemlig her 2 
km sydøst for Tvis by det første "håndboldstadion" lå. Her lå den nye bane med sit saftige, grønne græs 
omgivet af gammelt egeskov. Her lå det så godt beskyttet mod vestenvinden, at det blev 
håndboldklubbens bane i 26 år. Det er ganske usædvanlig for en KFUM klub på landet fra dengang. Når 
en landmand havde stillet græsmark til rådighed et par år, mente han nok, det var en andens tur de 
næste år.  

Østergård Krat var ikke ukendt med "stort besøg" af mennesker. I flere år før håndbolden holdt sit 
indtog var det smukke område i egeskoven blevet benyttet af skytteforeningen, som holdt fest i krattet 
med boder og taler, ligesom et gulv af træplanker var opbygget. Der ses stadig i 2011 rester af boderne 
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i skrænten ned mod dalen i skoven. Jens Østerholm fortæller også i sine erindringer, at der blev spillet 
noget fodbold i krattet før 1940. Andre foreninger har også holdt møder i krattet. 

I Tvis KFUM var man rigtig glade for, at først gårdejer Otto Østerholm Hansen(f.1869) i Østergård i 4 
år stillede krattet til fri afbenyttelse, og derefter gjorde sønnen Ejner Østerholm Hansen(f.1910) det 
samme i 22 år. Ingen tvivl om at medlemmerne har befundet sig rigtig godt i krattet, og flere gange i 

protokollerne kan man se, at 
klubben har takket med en gave i ny 
og næ til værtsparret Rose og Ejner 
Østerholm Hansen. Rose,  Ejner  og 
broderen Jens Østerholm Hansen( f. 
1913)  var meget aktive omkring 
oprettelsen af klubben. Jens som 
aktiv spiller og bestyrelsesmedlem, 
og Ejner optræder talrige gange 
som revisor for klubbens regnskab. 
Her ses Ejnars smukke håndskrift 
ved regnskabet i 1969. Sidste gang 
man ser Ejners revisor -  påtegning 

til regnskabet er i 1972.Ægteparret forblev gennem alle år meget interesseret i håndbold. Da, de var 
flyttet til byen i 1979, sås de ofte til håndbold i Tvis Hallen. 

     

FIGUR 10: Rose og Ejner Østerholm Hansen, som i 22 år         FIGUR 11:  Østergård - da håndbolden 
stillede jord til rådighed for klubben.         startede i 1942.   
    

Når foråret havde meldt sin ankomst i slutningen af april startede træningen op i Østergård Krat. Det 
var allerede før egetræerne sprang ud. Man skulle i gang med træningen for at få styr på og føling med 
spillet og bolden igen efter den lange vinterpause.  Sommerturneringen startede sidst i maj måned. 
Håndboldspillerne kom altså "på græs" samtidig med at køerne og ungkreaturerne kom på græs, og 
håndboldspillerne delte den store åbne plads i egekrattet med kreaturer på den ene halvdel og 
håndboldbaner på den anden. 
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FIGUR 12: Åbningen i egeskoven hvor banerne var placeret. I starten 1 bane senere 2 baner.  

Som det ses på figuren var det et ideelt sted at mødes til håndboldspillet. Der var læ om sommeren. På 
mange baner dengang havde vinden alt for stor indflydelse på spillet, men ikke her i krattet. Man 
kunne opholde sig i solen eller i skyggen efter behag, og der var hyggelige kroge. Cyklerne kunne stilles 
op ad træstammerne, og når man trak lidt ind i skoven, kunne man diskret klæde om. Der var jo ikke 
noget omklædningsrum eller vand på stadion. Omklædning bestod mest i at smide noget af overtøjet. 
De korte bukser havde man taget på hjemmefra. Der var naturligvis heller ikke mulighed for vask og 
bad. Når man var færdig med spillet tog man sit overtøj på igen over den svedige krop. Som nu, gik 
man også dengang til makronerne og svedte, så vandet drev af en - ikke mindst i Østergård Krat, fordi 
her var lunt, og  luftcirkulationen var mindre pga. de gode læforhold. Der var dog altid et problem, når 
temperaturen sank om aftenen, og duggen faldt  - så blev græsset hurtigt vådt, og det samme gjorde 
bolden. Den våde bold sidst på aftenen  og mørket som faldt på, gjorde håndboldspillet noget 
problematisk. Ofte kom man for sent i gang en turneringsaften, fordi udeholdet var kommet for sent 
frem, og der kunne opstå diskussion om, det var forsvarligt at spille den sidste kamp i B-rækken i 
halvmørke. 
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Efter træningen eller efter en turneringsaften samledes alle til andagt/appel. Man blev på stedet, indtil 
der var sluttet af. Det gjaldt også dem, som havde spillet kamp en time før. Et bevis på, at man ikke 
bare var holdspiller men klubspiller. Alle for klubben og klubben for alle. Det var ilde set, hvis man 
smuttede før den fælles afslutning, som også blev brugt til informationer. 

Appel bestod af en aftensang fra De Unges Sangbog. Derefter var der et lille kristent indslag af en fra 
KFUM og K. Det kunne være en læsning fra bibelen, fra en andagtsbog, eller fra et skrift man var faldet 
over, og som man syntes talte til de unge. Andagtsholderen kunne så føje sine egne ord til 
oplæsningen. Der blev sluttet med en bøn. Derefter sang man igen 1 eller 2 sange/salmer. Ifølge 
medlemmerne fra den gang blev der sunget godt igennem, og kom man  forbi på Brejnholtvej,  som 
ligger 400 meter fra krattet i mørkningstimen, kunne man høre sangen i den klare aftenluft. Vinden 
var i løbet af aftenen faldet helt til ro, og hvilken sang i den fredfyldte atmosfære efter kampen om flest 
mål kunne være mere velvalgt end: "Fred hviler over land og by".  

Først på aftenen hang lærken over den grønne mark med sine triller. Nu under aftensangen var det 
sangdroslen og solsorten, man hørte imellem versene og efter sidste vers fra egetræernes krone. 

 
Aftenen kunne være kølig, og havde man svedt, dampede kroppene og trak varmen ud med sveden. 
Her var det vigtig at få noget overtøj på. Man kom hurtigt til at fryse, hvis det var en kold forårsaften. 

Hjemturen på cyklen kunne på de lune, stille sommeraftener være en fantastisk oplevelse. Det var ved 
at være mørkt, og der var mange at følges med i starten, men efterhånden slog de fra, efterhånden som 
de kom til deres vej og gård. Var man ikke færdig med at snakke stoppede de unge op, og man kunne  
der i et vejkryds stå og snakke om spillet, om modstanderne, om arbejde, ja også om nogle af de store 
spørgsmål i livet. Når månen steg op og stjernerne kom på himlen blev sindet mere alvorsstemt. Det 
kunne også være den unge fyr og pige der sådan diskret kunne stå og snakke i tusmørket, mens 
agerhønsenes kaldestemme til natten hørtes på marken. 

Man cyklede alene videre mod hjemmet. Var det i juni, var det roehakningens og høhøstens tid. Var der 
nyslået hø på marken, ramte høduften ganske tydelig  næseborene, mens køerne gumlende og med 
dampende ånde lagde sig til ro for natten. 

Spillerne var tørstige og sultne, når de kom hjem. Det var rigtig godt, hvis der var stillet noget spiseligt 
frem som f.eks. en skål rabarbergrød. Det kunne gøre underværker før natten efter en håndboldaften. 

Det fysiske aktivitetsniveau var meget stort blandt håndboldspillerne. De levede mangefold op til 
sundhedsstyrelsens anbefaling (2011) om at være fysisk aktiv mindst 30 min pr dag. De fleste spillere 
var fysisk aktive i deres daglige arbejde i hus, have og ved landbruget. Man kunne have været i gang 
med rengøring og vask hele dagen. Man kunne have gået efter et par heste frem og tilbage hele dagen. 
Hakket roer eller forket hø med en arbejdsdag som kunne strække sig fra 06.00 morgen til 18.00 aften. 
Så var det med at få sig vasket, få noget at spise og komme på cyklen til håndbold. Her fortsatte den 
fysiske aktivitet på et højt niveau, som for alvor fik pulsen op og sveden frem. Ja - så var der lige 
cykelturen hjem også. Ikke så mærkeligt, at de cyklende sommetider hagede sig på skulderen af en 
knallertkører, der skulle samme vej. 
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FIGUR 13 Østergård Krat  placeret i Tvis Sogn 

Østergård Krat lå ikke helt centralt i sognet. Nogle havde en længere cykeltur end andre. Der var langt fra Halgård-, Kragbæk- og  Grønbæk -
området til krattet. Men de unge mennesker kom cyklende fra alle retninger ad grus - og markveje for at nå frem til banen i krattet. 
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Billeder Østergård Krat. 

 
FIGUR 14: Østergård Krat set fra Gedbovej . 

 

 
 

 
FIGUR 15: Det var her på græstæppet at  
                 håndboldbanerne var placeret . 

 
Figur 16: Adgangssti Fra Gedbovej . 

 
 

 
Figur 17: Skovidyl. 

 
Figur 18: Baneområdet. 

 

 
Figur 19: Skrænten ned ved dalen i skoven. 
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Figur 20: HB 1956 
Stående fra venstre: Ernst Svendsen, Carlo Møller, Ove Uhrlund.  
Midten fra venstre: Henning Kristensen, Erik Aalbæk, Henning Kjær.  
Forrest:  Målmand Jens Kjær. 

 

 

Figur 21: HJ Eller HB 1956 
Stående fra venstre: Jens Kristensen, Bent Kristensen, Anders Bjerregaard, Henning Hansen. 
Siddende fra venstre: Victor Hansen, Svend Hansen, Erik ?.  

Svend Hansen, målmanden på billedet fortæller her i 2011, at han var med i bestyrelsen i 1958/59. Det 
var det år, at klubdragten med hvide trøjer og røde bukser blev bestemt.  Tvivlen gik på om mændene 
ville spille i røde bukser. Men der blev aldrig problemer med de rød-hvide "karle". 
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REGNSKABSÅRENE 1942 - 1952 

 

FIGUR 22. Regnskabet de første år 

Pæn fremgang i omsætningen i krigsårene. Navnlig frihedsåret 1945 blev et jubelår, hvor lærken 
lettede over krattet i maj måned, og omsætningen blev fordoblet.  

Men foreningen var åbenbart i krise de 2 efterkrigsår i 1946 og 1947 med et stort fald i omsætningen. 
Medlemskontingentet i 1946 var på kun 26 kr. Foreningen var sandsynligvis reduceret til kun et hold. 
1947 blev det første år med underskud, skønt medlemskontingentet her er kommet op på 80 kr. 

 
1952 blev atter et jubelår, hvor omsætningen blev  mere end fordoblet i forhold til 1951. 

INDTÆGTER OG UDGIFTER DE FØRSTE ÅR. 

Indtægterne i perioden er fra kontingent, overskud ved afslutningsfest og sportsfest, salg af lodsedler, 
salg af kaffe og amerikansk lotteri. Det er værd at bemærke at festerne, hvert år gav større indtægter 
end kontingentet tilsammen. 

Udgifterne har været store de første år til bolde, som ofte skulle repareres og have ny blære. Prisen for 
en ny bold i 1951 udgør ca. 20 % af årets udgifter, skønt der var 10 % rabat på bolden. Det var dog 
inkl. blære. I 1952 dukker de første udgifter op til håndboldnet. 

De første dommerudgifter kommer i 1943, og i 1944 er der udgifter til 1 sæk kalk og til målpæle.  

Hvert år er der udgifter til annoncering i Holstebro Dagblad og i Aulum Tidende.  
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Foreningens første udgifter til: 
 1. Dommer - 1943  2. Håndboldnet - 1953 
 3. Kursus - 1953  4. Vinterturnering - 1959 
 5. Træner - 1962  6. Trøjer - 1963 
 7. Bøde ulovlig spiller - 1971 8. Make up stick - 1971 
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REGNSKABSÅRENE 1953 - 1964/65 

 

Figur 23: Regnskab Fra 1953 - 1964/65 

Indtægterne i perioden er fortsat medlemskontingent, men amerikansk lotteri, lodsedler, salg af kaffe 
og entreer til sportsfester, afslutningsfester og kammeratskabsaftener bidrager også til indtægterne. I 
1958 er der for første gang givet et tilskud fra Tvis Kommune på 300 kr. Ved faneindvielse i 1962 er 
der en indtægt på 180 kr. 

Udgifter til dommere er relativt store. I 1953 købes to håndboldmål, og de første kursusudgifter 
dukker op. Der er konstant udgifter til bagere . Det drejer sig om brød, som foreningen så har solgt 
videre med fortjeneste. I forbindelse med sportsfester er der udgifter til pokaler og gravering og leje af 
Sognegården. I 1959 er der for første gang udgifter til vinterturnering. I 1962 er der for første gang 
anført udgifter til træner. I 1963 køber man for første gang trøjer. I alt 25 stk. + filtemblemer. I 1964 
køber man i alt  8 stk. bolde. 
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Man kan roligt sige at  i hvert fald herreholdene i Tvis KFUM Idræt i starten 
var bondehold. Den første bestyrelsesformand var dog  kommis i brugsen. 

Holdet bestod af stærke og friske karle ansat ved landbruget. 

Da Tvis KFUM Idræt i 90érne var blevet landskendt, fremhævede 
fanklubben  "bondeholdet" som et positivt slagord om et sejt hold med 

bestemte vestjyske kvaliteter. 
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FIGUR 24: HJ 1955-56 - Sportsfest I Østergård Krat.  
Stående fra venstre:    ?, Jens Christensen, Ejner Tjagvad, Eggert Pedersen.  
Siddende fra venstre: Ove Uhrlund, Svend Hansen, Anders Bjerregård. 

Banen på billedet ovenfor er ikke netop nyklippet. 

Fortælling  af målmanden Svend Hansen fra sportsstævnet i Østergård Krat i 1956. Svend  er født i 
1940, og han spillede i Tvis KFUM fra 1956 - 60. 

"Jeg tog til Østergård Krat for at hygge og møde venner. Da jeg kom, manglede juniorholdet en spiller, og 
de overtalte mig til at spille med. Jeg husker, at jeg havde nogle meget upraktiske store sko med snører på 
og derfor kom jeg på mål. - men jeg tog alt, hvad modstanderne skød. Desværre var modstanderne et 
voksenhold, noget ældre end os knægte, så de forlangte, at jeg kom ud af målet. Så i 2. halvleg kom jeg i 
marken, og det husker jeg som meget pinlig, da jeg i de store sko slet ikke kunne løbe..... tænk at 
modstanderne kunne forlange, hvem der var i målet på det andet hold... jo der var fordele ved at være 
voksen dengang !!" 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ejner Tjagvad blev senere 
et kendt postbud i mange 
år i Tvis. 
 

Eggert Pedersen blev 
borgmester i Aulum. 
 

Ove Uhrlund fortsatte 
med at spille håndbold til 
op i 80érne. Han var 
instruktør til flere 
amatørskuespil, og han 
spillede til dans i 
foreningen. 

Svend Hansen var bror til 
den mangeårige formand 
Edith Kjær. 
 

1953: De første kursusudgifter 

1959: De første haludgifter til indendørs træning. 

1962: De første udgifter til træner. 

1963: De første udgifter til trøjeindkøb. 

1964: Der købes 8 bolde. 



24 
 

FORMÆND 

 
FORMÆND I ÅRENE 1942 - 1967 

De første formænd blev også kaldt ledere. I protokollen tituleres de både som formand og som leder. 

1942:  Søren Vestergaard - kommis i brugsen - kom fra Bækmarksbro. 
1943:  Kristian Dalgaard 
1944:  Ejner Ø. Hansen - fik idrætsforbundets sølvnål i 1967. 
1950:  Knud Rasmussen 
1953:  Ove Breinholt 
1959:  Henning Jensen 
1960:  Gudmund Jørgensen 
1961 - 62:  Svend Aage Nielsen 
1963 - 66:  Arne Pedersen 

Der er huller i formandsrækken. Det skyldes, at protokollen er mangelfuld disse år. 

 

FORMÆND I ÅRENE 1967 - 1982 

1966 - 69:  Otto Østerholm Hansen Perioden, hvor man rykkede fra krattet til stadion. 
1970: Christian Østerholm 
1971:  Egon Brun 
1972 - 73: Gudmund Jørgensen Var i kredsbestyrelsen fra 1967 - 70 
1974 - 77: Bjarne Henriksen  Indstillet til forbundets sølvnål af bestyrelsen i 1978 - blev 
   afslået pga. for dårlig udformet indstilling. 
1978 - 81: Arne Jensen  Perioden, hvor den nye Tvis Hal for alvor blev taget i brug. 
   Efter formandsperioden fortsatte Arne i halbestyrelsen. 
1982 -  Edith Kjær  Siddet i bestyrelsen siden 1972. Æresmedlem ved jubilæet i 
   1992. Forbundets sølvnål. 

I "kratperioden" sad formændene kun på posten 1 år eller 2. Grunden til den korte tid på 
formandsposten kunne være, at man fik arbejde i en anden kommune, skulle på højskole eller ind til 
militæret. I "stadionperioden" ses en tendens til længere formandsperioder. Klubben var blevet større 
og mere kompliceret med både sommer - og vinterturnering og deltagelse i både KFUM - og JHF 
turnering. Der var mange ting, at tage stilling til, og det var en god ballast med noget erfaring i jobbet. 
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Formænd i Tvis KFUM Idræt 1942 - 1982. 

 
Arne Pedersen. 

1963 - 66 
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ANTAL MEDLEMMER 

 

FIGUR 25: Antal medlemmer 1942 - 1982 
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Diagrammet ovenfor viser  de sikre tal for antallet af medlemmer. 

I 1950 er alle 46 medlemmer navnenoterede. De 13 af navnene er pigenavne.  
Det gentager sig i 1966 med 59 nævnte medlemmer. Heraf er de 25 pigemedlemmer. 

I 1982 er der 72 seniormedlemmer og 108 børnemedlemmer. 
Der stoppede det ikke - i 1992 var der 300 medlemmer. 

 

FIGUR 26: Antal hold-sommerturnering 1942 - 1982 . 

I 1980 er der 14 hold både i sommer - og vinterturnering. 
Først i 1981 ses en tendens til et skifte fra hovedvægt på  sommerturnering  til hovedvægt på 
vinterturnering. 

 

 

FIGUR 27: Antal hold vinterturnering 

Antal hold I 1982 er vurderet til 17 ud fra: 7 hold tilmeldt JHF, 11 hold tilmeldt KFUM + mikrohold. 
Nogle hold spillede i både JHF og KFUM turnering.  

Volley blev spillet i KFUM - og VVBK turnering. 

0 

5 

10 

15 

år 1951 år 1953 år 1954 år 1969 år 1976 år 1979 år 1980 år 1981 

Antal hold tilmeldt 
sommerturnering 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

år 1974 år 1975 år 1977 år 1980 år 1981 år 1982 

Antal hold i vinterturnering 

håndbold 

volley 



27 
 

FORBUNDETS HISTORIE 

 

Den selvstændige samlende organisation for KFUM klubberne blev stiftet 1918 med udspring i 

KFUM og KFUK-bevægelserne i Danmark som var startet i 1878. 
6
 

Forbundet havde sin storhedstid i 1950 til 1980. Den har dog stadig i 2009 120 foreninger og 30 

efterskoler med mere end 3.000 efterskoleelever som medlemmer. 

1947 blev man optaget som tværgående specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF), idet 
forbundet omfatter en bred vifte af idrætsgrene og idrætsaktiviteter, der i forvejen er repræsenteret i 
et specialforbund under DIF. 

 I 1949 blev forbundet udvidet til også at omfatte kvinder. Det var netop det år Tvis KFUM Idræt 
meldte sig ind i forbundet. Mon vores lokale forening havde ventet på, at forbundet fjernede denne 
kønsdiskriminering? 

KFUM's Idrætsforbund oprettede i 1958 landets første 

idrætsungdomsskole, Hellebjerg Idrætsungdomsskole.
7
 

Langt de fleste trænere og ledere  kom på kursus på 

Hellebjerg, bl.a. var der sommerkursus/lejre for unge 

medlemmer og potentielle træneremner. 

 

FORBUNDETS FORMÅLSPARAGRAF: 

"KFUM's Idrætsforbunds formål er med det kristne budskab som grundlag at udvikle 

idrætten i sunde rammer" 

hvilket indebærer, at der er flere dimensioner, som forbundet er forpligtet på, og som logoet 

ligeledes symboliserer. 

http://da.wikipedia.org/wiki/1918
http://da.wikipedia.org/wiki/1947
http://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_Idr%C3%A6ts-Forbund
http://da.wikipedia.org/wiki/1958
http://da.wikipedia.org/wiki/Hellebjerg_Idr%C3%A6tsungdomsskole
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Dimensionerne som den ligesidede trekant i logoet symboliserer er:  

1. Den sociale dimension, som dels omfatter den måde, vi er på over for hinanden, og dels 

rammerne for og indholdet af fællesskabet. 

2. Den fysiske dimension, som omfatter såvel de idrætslige  

som ikke-idrætslige aktiviteter i forbundet. 

3. Den åndelige dimension, hvorigennem det kristne budskab formidles og praktiseres. 

 

Rundt om dimensionerne er cirklen som symbolisere det hele menneske, som trekanten er 

udtryk for. 

De fleste KFUM Idræts foreninger baserede deres værdigrundlag i perioden 1942 - 82 på 

forbundets værdier. 

 

 

SPORTSSTÆVNER OG AFSLUTNINGSFESTER. 

Hvert  år blev der holdt sportsfest i foreningen. Det var en dag, de unge så hen til med stor forventning. 
Festen bestod af håndboldkampe om eftermiddagen og festlig sammenkomst om aftenen. Man afsatte 
en søndag eftermiddag og aften til festen. Det skulle være i sommertiden  fra juni - august, mens vejret 
var godt. 

Udover foreningens egen sportsfest blev man også inviteret til sportsfest i andre klubber, typisk 
naboklubber fra samme kreds, men det kunne også være til en klub udenfor kredsen. Her indtager 
ungdomsskolen Blidstrup en helt speciel rolle i foreningens historie. I løbet af en sommer kunne 
spillerne således være med til 3 - 5 sportsfester, så en del søndage var besat. Men altid først fra 
middag. Der blev ikke arrangeret noget i kirketiden. 

Der var stor respekt om dommerne til turneringskampe og til sportsfester. De havde stor autoritet. Det 
hørte til sjældenheder, at en spiller blev udvist. Blev man udvist, var det en flov sag. Man  blev udsat 
for alles blikke, og der blev snakket/hvisket om den udviste. En udvisning udløste nemlig ikke råbet: 
"bar-ud" og hånlatter, men der blev derimod helt stille omkring banen.  
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Her har vi et dame/pigehold fotograferet til en sportsfest. Der var typisk som her kampe i gang på flere 
baner. 

Uden mad og drikke dur helten ikke! 

Der kom mange forældre og børn for at se på kampene og nyde en 
kop kaffe, kage, is og samværet omkring de grønne baner. Ved 
sportsfesten i Tvis kom bager Sundgård altid med salgsvognen og 
stillede salgstelt op. Årets bedste dag for bager Sundgaard. Der gik 
også mange sodavand sådan en varm søndag med 3 kampe i løbet 
af eftermiddagen. Man havde nemlig indbudt hold, så der var et 
passende antal i de forskellige puljer. Der kunne være 4 hold i A- 
rækken og 4 hold i B- rækken. Der blev spillet alle mod alle. Var 
der to puljer i B-rækken var der finalekamp til sidst mellem 
etterne. Der blev spillet både i voksen og juniorrækken. Tvis havde 
også et herre mester hold i 60érne. Et elevatorhold, som skiftede 
mellem nedrykning og oprykning. 

Vinding (arvefjenderne) var fast deltager til sportsfesten i Tvis og 
omvendt. Fabjerg, Asp, Hjerm  og Gudum var andre deltagere. 

Figur 28: Pige/Damehold til Sportsfest Ca. 1964  
Stående fra venstre: Ragna Dalgård ( Kjær), Bodil Madsen, Karen Margrethe Mortensen, Meta Lysgård  
           (Madsen),Else Jensen (Kamstrup).  
Sidd. fra venstre:       Gerda Sønderby, Bodil Sønderby, Bente Skræddergård?.  

 

figur 29: Bager Sundgaard klar til 
at køre ud med salgsvognen til 
sportsfest 
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Det kunne være et stort ringearbejde at skaffe hold til de forskellige puljer. Kneb det med at fylde en 
pulje ud, eller der kom afbud, var TIUF velvillig indstillet på at træde til med et hold. Der skulle også 
skaffes dommere til alle kampe og købes pokaler med  indgravering. 

Ingen tvivl om at juniorspillerne her 
på fotoet har set meget hen til 
sportsdagen. Med de hvide 
undertrøjer var man ens klædt i 
marken, mens målmanden skilte sig 
ud med skjorte på. 

Det kan undre, at der på alle fotos fra  
perioden konsekvent kun er 7 
spillere med. Et hold bestod altså af 
7 spillere, som alle var på banen hele 
kampen. Udskiftningsspillere var et 
ukendt begreb den gang. Der må 
være nogle spillere, som blev 
skubbet ud, når de var i overskud. 

Kunne de ikke være med, når holdet 
var fyldt op, eller skiftedes man til at 
spille? På billedet nedenunder er der 
også kun 7 spillere på 
herremesterholdet.  

Herre mester - holdet er fotograferet 
til kredsmesterskab i Feldborg. Typisk stadion -  billede med flaget hejst og mange civile tilskuere og 
aktive spillere i et fællesskab. 

 

FIGUR 31: Herre mester - ved kredsmesterskab i Feldborg 1962 
Stående fra venstre: Jens Lysgård, Frede Aalbæk, Bjarne Kjær, Arne Pedersen.  
Sidd. fra venstre: Erik Aalbæk, Gudmund Jørgensen, Johannes Lysgård.  

FIGUR 30: Junior hold o. 1960 
Stående fra venstre: Frede Aalbæk, Henning Leth Jensen, 
  Bjarne Madsen. 
Knæstående fra v.: Ove Lauridsen, Gunnar Voldsgård, 
  Vagner Risom. 
Siddende:  Frank Madsen. 
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 FIGUR 32: Herre junior til sportsfest i Feldborg 1962  
 Stående fra venstre: Christian Østerholm, Jacob Østerholm, Ejgil Risom.  
 Sidd. Fra venstre:     Kjeld Sørensen, Peter Frøjk,? ?. 
 Sidd. Foran:               Målmand Arne Skov.  

 

Det var en travl dag med sportsfest. Når 
kampene var afsluttet ved 17 tiden skulle 
man hjem for at røgte i stalden og malke 
køerne, og pigerne skulle have lavet noget 
mad. Var sportsfesten i Tvis, kunne Tvis 
spillerne få sig vasket før aftenfesten. Det 
var mere problematisk for udeholdene. Var 
man langt hjemmefra, kunne man ikke nå 
hjem og få sig vasket før aftenfesten, så det 
pæne tøj kom udenpå de svedige kroppe 
fra eftermiddagens kampe. Til aftenfesten 
var alle de deltagende hold indbudt.  På 
billedet af dame juniorholdet ses flere 

personbiler og en folkevognsrugbrød. 
Transport var et problem til kampe og 
sportsfester. Ofte blev et helt hold stuvet 
sammen i 1 bil, eller man lejede i 
fællesskab Hedegård til at køre med 
bussen. I 50érne kom et hold sommetider 

kørende på ladet af en lastbil. Det gjaldt bl.a. hold fra Vind. Vind var for øvrigt den eneste klub med 
lyng på banen..  

FIGUR 33: Dame junior ca. 1963 
Stående fra venstre: Rosa Jacobsen, Hanne Madsen, 
           Ragnhild Sønderby,Karen Jensen. 
Sidd.fra  venstre:      Else Sørensen (Skov), Metha Frøjk,  
           Eva Svendsen (Bjerg Mikkelsen).  
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  FIGUR 34: Dame Junior 1964  
  Stående fra venstre:  Rosa Jacobsen, Ragnhild Sønderby,  
                         Karen Jensen. 
  I midten fra venstre: Henny Skov, Hanne Madsen, Ilse Bjerre.  
  Foran:            Metha Frøjk 

  

FIGUR 35: HB 1964 
Stående Fra Venstre: Jens Lysgård, Christian Østerholm, Vagn Norby.  
Siddende Fra Venstre: Bent Sønderby, Jens Kristian Sønderby, Arne Pedersen. 
Forrest:  Målmand Arne Skov 

Det fremgår af protokollerne, at sportsfesten og afslutningsfesten med sikkerhed blev afholdt hvert år 
fra foreningens start. 
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FIGUR 36: Tvis KFUM Old Boys Ca. 1966 

På damejuniorholdet fra 1964 på figur 35, er der 5 spillere, som også var med i 1963. Generelt var 
medlemmerne meget trofaste. Skiftede man klub var årsagen, som regel at man skiftede 
plads/tjenestested. Man kørte ikke lange strækninger for at komme til håndbold, og der var ikke noget 
som hed kørepenge. 

I september 1976 er der stort pokalstævne på Tvis stadion med deltagelse af tophold fra storkredsen. 

I 1977 er der tilmeldt 7 hold til sportsfest i Gudum og 10 hold til Vinding samme sommer. I 1978 bliver 
8 hold tilmeldt til sportsfest i Gudum. 

1971: Søndag d. 16. maj sportsfest på Tvis Stadion  på 7 baner i øsende regnvejr. 
 

Aftenfesten i Tvis blev som regel holdt i sognegården. I andre byer blev festen holdt i laden på en 
større gård. Laderne stod tomme her før høsten. 

Aftenfestens program var sang, tale med kristent indhold, kaffe, pokaluddeling , sanglege/folkedans, 
afslutning. Afslutning var ved 24 tiden. Husk på det var søndag aften, og arbejdet ventede mandag 
morgen. Ved tilrettelæggelsen af festen opererede bestyrelsen med forslag om 4 - 5 talere. Det var så 
formandens arbejde at forhøre sig hos emnerne. Det kunne godt være besværligt at få det hele til 
fungere med velsammensatte puljer, dommere, sognegård og talere. 
 

Sportsfesterne gav mulighed for at klubbens medlemmer kunne møde spillere fra andre klubber, også 
klubber, som man ikke spillede med i turneringen. Der kunne opstå nye relationer og snak mellem 
deltagerne, som man så kunne brygge videre på ved den næste sportsfest om 3 - 4  uger. Der var gode 
muligheder for at finde en kæreste ved de mange sportsfester. 

Forsvaret er på plads 
foran Kaj Dixen i målet. 
Det er Ove Uhrlund til 
højre på fløjen 
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FIGUR 37: Tvis Old Boys Ca. 1968.  
Stående fra venstre: Ove Uhrlund, Svend Erik Andersen, Verner Aalbæk, Arne Jensen, Jens Chr.  
  Sønderby. 
Siddende fra venstre: Henning Kjær, Ejner Tjagvad Madsen, Kaj Dixen, Jens V. Christensen.  

Jens Christensen holdt stejlt på at spille uden ærmer på trøjen.  (Som AG København i dag). 

Klubdragten med hvide trøjer (påsat KFUM - emblemet) og røde bukser er slet ikke på plads her på old 
boys - holdet, i hvert fald ikke hvad angår bukserne. 

 

Glade "kratunger" 

Ca. 1966. 

Therkild Chr. 
Peder Damgaar 
Kurt Enevoldsen 
Sten Kallesø 
Johannes Larsen 
Bent Frandsen 
Iver Andersen 
Lars Pedersen. 

Træner: Egon Brun 
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FIGUR 38: Dame B fra slutningen af 60érne. 
Stående fra venstre: Holdleder Edith Kjær, Anna Madsen, Karen Dixen, Inga Frandsen.  
Siddende fra venstre: Astrid Uhrlund, Karin Frandsen, Gerda Aalbæk, Ellen Margrethe Jensen, Jenny 
  Sønderby, Anny Jørgensen. 

AFSLUTNINGSFEST: 

Hvert år i september blev der holdt afslutningsfest for sommerhåndbold. Festen var efter samme 
skabelon som aftenfesten efter sportsfest. Afslutningsfesten var dog kun for foreningens medlemmer, 
og som regel var der også et underholdningsindslag til afslutningen. Det var også her at årets spillere 
blev hædret i ungdoms - og seniorafdelingen. Det kunne være et langvarigt diskussionspunkt under 
bestyrelsesmøder at nå til enighed om, hvem som havde fortjent hæderen. 
Afslutningsfesten blev ofte holdt i "Knuden". Første afslutningsfest i hallen var i 1982. 

09 - 1970: Afslutningsfest i Knuden. Underholdning, kaffebord, sanglege. 
09 - 1975: Afslutningsfest for sommerturneringen i Knuden. Ifølge referatet skyllede hver 3 
 sodavand ned. 
09 - 1978: Afslutningsfest i "Knuden". Om eftermiddagen for børn med ord fra børnenes bibelbog, 
 film, kakao og en banan til at gå hjem på. Om aftenen for voksne med underholdning, 
 pokaler, kaffe, sodavand, pølser og svingom af træbenet til Ove Uhrlunds musik. 
 Afslutning ved Gudmund. 70 tilfredse deltagere. 
04 - 1982: Afslutningsfest i hallen efter samme regler som juleafslutningen. Her var det blevet 
 tilladt med andet end 3 sodavand. 

På Fig. 38 og fig. 39 
optræder der for 
første gang i 
foreningens historie 
mere end 7 spillere 
på holdbilledet. 
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BLIDSTRUP - STÆVNET 

Blidstrup stævnet var meget populær i Tvis KFUM Idræt op igennem 70érne og først i 80érne. 
Foreningen deltog altid i efterskolens pokalstævne sidst i maj eller først i juni. Det var altid godt vejr 
,den søndag stævnet blev afviklet. Af sted gik det i fælles bus eller i privatbiler op til skolens baner på 
Mors. Man deltog hvert år med 4 - 5 hold, ofte med stor sportslig succes. 

 
figur 39:Blidstrup Efterskole på Mors. 
Kampene blev afviklet på det markerede baneområde. 

 

 

FIGUR 40: Blidstrup-Stævne Maj 1978 i solskinsvejr. 
Mette Bak, Karen Bak og John Gråkjær.  

Billedet  her er typisk 
for deltagelse i 
sportsstævne. Det var 
håndbold, men det var 
også en familieudflugt , 
hvor madpakken var 
med, og der blev 
hygget i træernes 
skygge.  
Indtil 1978 sejlede 
man til Mors med 
Pinen og Plagen. 
Derefter gik det 
hurtigere med 
Sallingsund Broen. 

 



37 
 

JULECUP - FORBUNDSMESTERSKABER. 

1978: Tvis KFUM Idræt vinder forbundsmesterskabet for herre junior i Haderslev. Det 
 første forbundsmesterskab i foreningens historie. 

 

FIGUR 41: HJ APRIL 1978 - FORBUNDSMESTRE  
Øverst fra venstre:  Træner Kurt Enevoldsen, Jan Lundager, Frants Sørensen, Henrik Westh. Træner 
  Henning Nørby.  
Nederst fra venstre:  Finn Uhrlund, Bjarne Poulsen m. pokalen, Carl Sørensen, Moge ns Kjær m. gave 
  fra Haderslev Kommune, Karsten Søndertoft.  

                       

FIGUR 42: Tvis piger, som beundrer deres helte fra HJ for forbunds mesterskabet . Til højre er 
 drengene opstillet til pokal og hæder. 35 tilskuere med bus til Haderslev.  

 

Når man ser på 
navnene, og hvad de 
fremadrettet 
præsterede, forstår 
man godt, at her var 
potentiale til et 
forbundsmesterskab. 
 

Hvide trøjer, røde 
bukser, KFUM 
emblemet. 
35 tilskuere var med 
bussen til Haderslev. 
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1979: HY -  nr. 2 ved forbundsmesterskabet i april. Nr. 1 ved forbundsmesterskab i august. 

 Yngelingeholdet deltog 2 år i Ollerup Julecup. 

 

FIGUR 43:Juniorhold til julecup 1981 

Også her er store navne, som senere fik en strålende karriere på højeste plan. 

12 - 1979: DJ til midtjysk julecup 
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KAMMERATSKABSAFTEN OG AMATØRTEATER. 

Tvis KFUM Idræt var langt fra bare håndbold. Klublivet  blomstrede i perioden med mange 
kammeratskabsaftener - undertiden benævnt medlemsfester. Der var kammeratskabsaftener med 
amatørteater, og der var kammeratskabsaftener uden amatørteater. Der var hyggeaftener, og altid var 
der et underholdningsindslag. Amatørteater kører med en forestilling stort set hvert år fra 1963 - 
1980. Stykket blev opført i februar eller marts måned. Ofte 3 gange med en generalprøve fredag, en 
forestilling for medlemskredsen lørdag aften og igen for alle i sognet søndag. Nogle stykker blev også 
opført i nabosogne. Det var store stykker med mange aktører både på og udenfor scenen. Man må 
imponeres over det store arbejde, der blev præsteret. Man må også imponeres over frekvensen af 
fester og  opbakningen. I 2011 er der kun 1 større foreningsfest i byen - nemlig "Spil Sammen Festen" i 
august, som endda har færre deltagere end tidligere.  

 
I 1967 havde man det store Kaj Munk drama "Kærlighed" på programmet. 

Her en lille amatørteater-kavalkade over de stykker, som blev opført: 

1963: Opførelse af "Dianas Magt" 
1967: "Kærlighed" af Kaj Munk. Blev også opført i Aulum og Kibæk. Instruktør: Kaj 
 Dixen/Gudmund Jørgensen. 
03 - 1973:  "Glædens dag" i Tvis Sognegård 
03 - 1975: "Niels Røndals testamente" 
02 - 1976: "Folkene på Bakkegården" - instruktør var Ove Uhrlund. På rollelisten kan nævnes at 
 Britt Jensen spillede husmoderafløser og Henning Nørby proprietær. Stykket blev spillet 
 3 gange. 2 gange om fredagen og 1 gang lørdag aften. Det blev meget vellykket lørdag 
 aften med et livligt og begejstret publikum. Efter stykket og kaffen var der dans. 
02 - 1977: "Den nye husassistent". Ove Uhrlund er igen instruktør. Stykket opføres i Linde også. 
06 - 1977: Sammen med TIF opføres "Landmandsliv" på gården Haurids. Ekstraforestilling. I alt 
 800 overværer stykket. 
02 - 1978: "Generalkonsulen" opføres 3 gange. Instruktør Ove Uhrlund. Stykket var meget 
 vellykket. 
06 - 1978: Sammen med TIF opføres i forbindelse med sommerfest "Livet på Hegnsgård" i haven på 
 Haurids. 
02 - 1979: "Da tågen lettede". - for første gang i hallen. Der skal kulørte lamper op. 
03 - 1980: Kammeratskabsaften med amatørteater i hallen. Stykket var "Rebecca".  Skuespillet var 
 helt i top men tilslutningen en fiasko. Musik "Spar 3". Sommeren 1979 havde man 
 spillet amatørteater sammen med idrætsforeningen. 
12 - 1980:  For første gang droppes amatørteater i foreningsregi. Amatørteater er nu fælles med de 
 andre foreninger i Tvis og afholdes om sommeren.  

1981: Amatørteater sammen med TIF 
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.  

 FIGUR 44: AMATØRTEATER TVIS SOGNEGÅRD 1955 - Henning Kjær i uniform sammen med 
Ove Uhrlund -  Edith i kittel sammen med Astrid Uhrlund, som spiller gamle Sidse.  

                                                                         

 

FIGUR 45: AMATØRTEATER 0. 1965 
Fra venstre: Arne Skov, Vera Jørgensen, Helena Sønderby, Otto Ø. Hansen,  
Jens Kristensen, Henny Skov (Hansen).  

    

Ove Uhrlund var 
instruktør til mange 
af skuespillene 

1955 

Medlemmerne 
kunne meget 
mere end spille 
håndbold. 
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Figur 46: De Fem Nordiske Svaner I Missionshuset.  

 

Figur 47: Amatørteater 1975 - Niels Røndals Testamente.            Edith Kjær, Arne Jensen, Astrid Uhrlund  
Fra venstre: Christian Østerholm, Henny Hansen, Arne Jensen,  
Astrid Uhrlund, Edith Kjær, Otto Hansen.  
 

"Hovedrollen" som Niels Røndal var let at få besat, da han var afgået ved døden. 

 

Figur 48: Skuespillerstaben - Niels Røndals Testamente 

Konfirmandfest i missionshuset. 

Her skønsang af de 5 nordiske 
svaner med flag i baggrunden. 

Fra venstre: 
Gerda Risom (Aalbæk) 
Bodil Aalbæk 
Kirsten Hansen - kaldet Kis 
Astrid Uhrlund 
Gurli Maden 

Fra Venstre: Otto Hansen, 
Edith Kjær, Arne 
Josefsen, Astrid Uhrlund, 
Arne Jensen, Henny 
Hansen, Christian 
Østerholm, Nina Uhrlund, 

Bjarne Henriksen. 
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"Den nye husassistent i 1977". 

 

 
FIGUR 49: Amatørteater 1977  
Britt Jensen, Kurt Enevoldsen, Jørgen Thomsen. 

 

 
FIGUR 50: Amatørteater 1977  
Henry Sørensen, Jørgen B. Thomsen, Therkild 
Kristensen, Brith Jensen, Christian Østerholm, Henny 
Østerholm, Inge Jensen, Peter Kristian Østergård, 
Ninna Nørby, Henning Nørby, Edith Kjær, skjult Kurt 
Enevoldsen. 
 

 
FIGUR 51: Amatørteater 1977 - Den Nye 
Husassistent. 
Inge Jensen (Christiansen), Peder Kristian Østergård, 
Henny Østerholm, Christian Østerholm, Edith Kjær.  

 

 
FIGUR 52: Amatørteater 1977 - Tvis Sognegård . 
Christian Østerholm, Henny Østerholm, Inger Jensen, 
Peder KristianØstergård, Ninna Nørby, Henning Nørby, 
Edith Kjær, Kurt Enevoldsen. 

 

Kammeratskabsaftener har deres storhedstid i 70érne. Med amatørteater er de meget populære og 
har stor tilslutning. I 1977 bliver 350 unge lukket ind i Sognegården, mange måtte gå forgæves. 1 1970 
bliver der holdt kammeratskabsaften 3 vintermåneder i træk. At vinterhåndbold  stadig var mindre 
end sommerhåndbold er måske en forklaring på den store foreningsaktivitet på andre områder i 
vintersæsonen.  

Program for kammeratskabsaften: 

1. Sang 
2. Tale  - eller amatørteater. 
3. Underholdning. 

a. Arrangeret af medlemmer  
b. Oplæsning 



43 
 

c. Musikalsk indslag. 
4. Kaffe 
5. Amerikansk lotteri 
6. Svingom - sanglege, sanglege med musik, folkedans, pardans. (se senere afsnit) 
7. Afslutning med sang eks. Altid frejdig når du går. 

Udover store kammeratskabsaftener, hvor man også annoncerer udenfor Tvis og satser på gæster fra 
andre KFUM klubber,  holder foreningen også mindre hyggefester. En overgang er der tradition for 
julehyggefester sammen med KFUM og K i Missionshuset. I 1981 er det slut med de traditionelle 
kammeratskabsaftener. Nu arrangerer man "Spil Sammen Fest" sammen med de andre foreninger i 
Tvis. 

Her en lille kavalkade over kammeratskabsaftener og hyggefester: 
 

03 - 1969:  Kammeratskabsaften med tale af pastor Sørensen Aulum, jysk oplæsning, senere 
 folkedans ved Ragna Tang. 
01 - 1970: Kammeratskabsaften - igen Ragna T. 
02 - 1970: Atter kammeratskabsaften - sanglege og folkedans ved "Vinding Mixtetten". 
03 - 1970: 3. måned i træk er der kammeratskabsaften. Tale, underholdning, folkedans ved Ragna. 
 Der er 200 deltagere. 
03 - 1972: Kammeratskabsaften - Sognegården. 70 deltagere. 
03 - 1973: Kammeratskabsaften i forbindelse med amatørteater. 
03 - 1975: Kammeratskabsaften i Sognegården med amatørteater. Ikke særlig velbesøgt. 
09 - 1975: Kammeratskabsaften  
02 - 1976.    Kammeratskabsaften med amatørteater 
09 - 1976: Kammeratskabsaften efter pokalstævnet 
12 - 1976: Julehyggeaften sammen med KFUM og K. i Missionshuset. Der var risengrød og en tale 
 om næstekærlighed. 60 deltagere. 
02 - 1977: Kammeratskabsaften med amatørteater. "Det blev en bragende succes for de snart 
 professionelle amatørskuespillere." 350 unge blev lukket ind i Sognegården. Så blev 
 dørene lukket og flere måtte gå forgæves. "Montrabo" spillede kun til sanglege, og det 
 var desværre lidt for kedelig for nogle unge." Overskud på formidable 2.000 kr. 
03 - 1977:  Hyggeaften i "Knuden".  60 deltagere. 
08 - 1977:  Kammeratskabsaften. Musik "Nota-Bene". 120 deltagere. Underskud 100 kr. 
12 - 1977: Julehygge i missionshuset sammen med KFUM og K. Julesalmer, juleklip, fup eller fakta, 
 risengrød og saftevand. 
02 - 1978: Kammeratskabsaften i forbindelse med amatørteater. "Mercury" spiller til dans. 
 
12 - 1978: Julehygge sammen med KFUM og K. Vellykket, denne gang også med klejner. 
02 - 1979: Kammeratskabsaften i Tvis Hallen med amatørteater - "Da tågen lettede". - for første 
 gang i hallen. Der skal kulørte lamper op. 
10 - 1979: Medlemsfest i "Knuden". En festlig aften med 60 deltagere. Keld Rønde fra Holstebro 
 talte og underholdt, og Carsten Søndertoft og Ove Uhrlund spillede først op til folkedans 
 og derefter til moderne dans. 
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Figur 53: FDF- huset "Knuden" og Tvis Sognegård 
Ofte brugt til medlemsfest.  

 
12 - 1979: Julehygge i missionshuset sammen med KFUM og K. 
03 - 1980: Kammeratskabsaften med amatørteater i hallen. 
06 - 1980: Fællesweekend med KFUM og K på Forbundsgården - ændres til en fælles bustur i 
 august. Busturen aflyses, da kun 2 vil med på turen. 
09 - 1980: Medlemsfest i "Knuden" . Underholdning, historie, kaffe (boller med varm leverpostej og 
 lagkage med flødeskum), ballondans og alm. dans.  40 deltagere. Søren Frøjk blev årets 
 herrespiller. 
10 - 1981: Medlemsfest hos Christian Østerholm 
10 - 1981: "Spil Sammen Fest" sammen med idrætsforeningen og borgerforeningen. Overskud på 
 11.000 kr. 
 

DET KRISTNE GRUNDLAG 

Tvis KFUM Idræt er udgået fra KFUM og K. Det fremgår tydeligt af foreningens love, som blev vedtaget 
i 1945. Her hedder det, at bestyrelsen  skal være medlemmer af KFUM og K i Tvis, og at 
lederen(formanden) skal være en afgjort kristen. Tonen skal være ren og sober på banen, og der skal 
altid sluttes med andagt. Derefter skal medlemmerne forlade baneområdet. 

Det kristne grundlag er den basis foreningen skal opbygges på. Har man denne basis med i bagagen, er 
det i orden at de unge fornøjer sig i samvær, træning og kappestrid på banen. 

Tilknytningen til KFUM og K fortsætter i den 40 år lange periode denne beretning dækker, ved at 
KFUM og K altid har to repræsentanter i bestyrelsen, og man har fælles arrangementer. Det ophører i 
1983, hvor KFUM og K indstiller sine aktiviteter. 

I 1949 bliver foreningen optaget i KFUM's Idrætsforbund, som også har det kristne grundlag som 
basis.  

Efter træningen og efter turneringsaften blev der altid holdt en kort andagt mens spillet foregik i 
Østergård Krat. Er beskrevet i afsnittet om Østergård Krat. Man brugte sange/salmer fra 
ungdomssangbogen. Medlemmer fra den gang kan huske sange som: "Fred hviler over land og by", "Nu 
folder jeg hånd og tanke", "Nu ebber dagens timer langsomt ud", "Sig månen langsomt hæver", "Nu er 
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jord og himmel stille". Sangene var som skabte til skumringstimen og det grønne rum. De fyldte 
rummet med samhørighed, taknemmelighed og lidt sentimentalitet. 
 

 

 

  

 

Samlingen efter træningen brugtes også til informationer af praktisk karakter for foreningen. Alle blev 
så vidt muligt på stedet, til der var sluttet af. 

Da stadion ved skolen blev taget i brug i 1969 måtte man opgive den fælles samling og andagt. Der var 
mange hold, som trænede  på forskellige tidspunkter, hvorefter spillerne tog hjem. Man havde bevæget 
sig i retning fra klubfællesskab til holdfællesskab. 

Efter kammeratskabsaftener, hyggeaftener og generalforsamlinger blev der også altid sluttet af med 
andagt. 

Alle bestyrelsesmøder i perioden blev også indledt med ord fra bibelen eller andet sted fra, som regel 
af den fra bestyrelsen, hvor bestyrelsesmødet blev holdt. 

Bestyrelsen holdt fast i tilknytningen til KFUM og K  og Missionshuset. Der var tradition for julehygge 
sammen med KFUM og K, og idrætsafdelingen stod også for månedens fællesaften i Missionshuset to 
gange om året. 

12 - 1976: Julehyggeaften sammen med KFUM og K. i Missionshuset. Der var risengrød og en tale 
 om næstekærlighed. 60 deltagere. 
12 - 1977: Julehygge i missionshuset sammen med KFUM og K. Julesalmer, juleklip, fup eller fakta, 
 risengrød og saftevand. 
08 - 1978: Foreningen står for fællesaften i missionshuset. Tale ved Thomas Mogensen. 80 
 deltagere. 
12 - 1978: Julehygge sammen med KFUM og K. Vellykket, denne gang også med klejner. 
01 - 1979: Månedens fællesaften i missionshuset. Tale ved Åge Pedersen, sangkor fra Hvide Sande. 
12 - 1979: Julehygge i missionshuset sammen med KFUM og K. 
06 - 1980: Fællesweekend med KFUM og K på Forbundsgården - ændres til en fælles bustur i 
 august. Busturen aflyses, da kun 2 vil med på turen. 
10 - 1980: Fællesaften i missionshuset. 30 deltagere. 
06 - 1981: Fællesaften i missionshuset. 
 

Generalforsamlinger blev altid holdt i Missionshuset indtil 1982, hvor generalforsamlingen blev holdt i 
Hallen. 

25 års jubilæum i 1967 og 40 års jubilæum i 1982 blev holdt i missionshuset.  

Ved jubilæet i 1967 var den nye bane lige på trapperne. Talere til jubilæet udtrykker håb om at "ånden 
fra Krattet" må følge med over på det nye stadion.  

I 1982 var taleren som i 1967 Thomas Mogensen. Her er et lille uddrag fra talen: 

Nu ebber dagens timer langsomt ud, 
de sidste sandskorn gennem glasset rinder; 
og hjertet bøjer sig i bøn til Gud,  
og samler for hans åsyn dagens minder. 

Fred hviler over land og by, 
ej verden larmer mer; 
fro smiler månen til sin sky, 
til stjerne stjerne ser. 
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Bestyrelsen har i hele perioden forsøgt at værne det kristne grundlag i foreningen. Det har ikke altid 
været let. Tiden og samfundet ændrede sig radikalt. Fjernsynet fik større og større magt, som 
holdningsdanner og tidsrøver. Den gamle landbrugskultur med mange unge på landet forsvandt i 
perioden. De unge gik længere tid i skole og fik nye uddannelser og mødte kammerater fra mange 
forskellige miljøer. Idrætslivet bevægede sig i en retning, hvor det mere gjaldt om at vinde end at være 
med. 

Udviklingen hvor foreningen går fra sanglege, til sanglege med musik, til folkedans og til pardans (se 
afsnittet herom) illustrerer også udviklingen og det naturlige og uundgåelige skred i indstilling. 

På et bestyrelsesmøde 09 - 1967 blev det bestemt efter en del debat, at der måtte indføres folkedans i 
foreningen. Folkedans brugtes første gang til sportsfesten i 06 - 1968. 
I 1973 er der møde med borgerforeningen og idrætsforeningen, som vil have KFUM  Idræt med til en 
fælles fest i Juni. Foreningen bakker ud af arrangementet på grund af det uløste problem med 
servering af øl under festen. Der var stor diskussion om emnet. Man bakker også ud med begrundelsen 
manglende kapacitet og tid. 
Ved halindvielsen i 11 - 1978 vil der være dans til orkestermusik. Foreningen accepterer øl - og 
spiritusbevilling, skønt man er i mod tanken. Man udtrykker i bestyrelsesreferatet håb om, at det ikke 
tager overhånd. 
I 1978 er der klager over HY´s  julecup tur til Ollerup og ølledrikkeri i den forbindelse. Desværre havde 
foreningen selv i Pulsen som en tanketorsk kommet til at skrive: "Så må vi håbe de får tørsten slukket 
efter strabadserne". Stor misforståelse og stor ståhej. 
I 1980 er der klager over medlemmer, som spiller kort i hallen, og der er penge med i spillet. Det med 
penge kan bestyrelsen slet ikke acceptere. 
Ved generalforsamlingen i 03 - 1980 retter formanden en appel til medlemmerne om at holde tonen 
ren i hallerne og undgå den sprogforurening, som bliver værre og værre. 
Volley og håndboldudvalget ønsker i 12 - 1981 at arrangere julefest for medlemmer i hallens kantine 
med øl og vin på bordene. Ove Uhrlund søger som kantinestyrer om spiritusbevillingen. Festen er for 
senior og ynglinge. Deltagerne gav udtryk for stor tilfredshed med festen, men i bestyrelsen vedtages, 
at der ved en tilsvarende fest året efter skal tilstræbes et KFUM indslag. 
03 - 1982 debat på generalforsamlingen  om øldrikkeri i busser hjem fra oprykningskampe. 

Lidt firkantet kan man sige, at der sker et skred i slutningen af perioden med at øl, dans og uren tone 
kommer ind, og det kristne grundlag parkeres på sidelinjen. For mange af pioneerne har udviklingen 
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nok været svær at acceptere. 
Skredet/forandringen  sker samtidig med at foreningen blomstrer med flere og flere medlemmer og 
hold. Nye og dynamiske ledere kommer til.  Sportsligt går det fremragende og der er liv, sammenhold 
og godt kammeratskab i den nye Tvis Hal, som bliver mere og mere central i foreningen. 

VÆRDIER I FORENINGEN. 

Det kristne grundlag var helt central som værdi, i hvert fald når vi tænker på kratperioden. Det kristne 
og en ren og sober tone var det overordnede sigte. Når blot man havde dette sigte som det primære, 
var det i orden at spille bold. Senere blev det mere nuanceret efterhånden som medlemsskaren blev 
udvidet med  spillere, som ikke var opdraget og opvokset med indre missionsk - eller KFUM og K 
baggrund.  Ved delingen af idrætterne i 1979 blev ex. idrætsforeningens håndboldspillere også KFUM 
håndboldspillere. Det var svært at bevare den homogene forening. 

I de første love hedder det også, at formålet er at udnytte de unges fritid på en god og sund måde. Man 
fandt det positivt, at de unge mødtes i fællesskab om sportslige aktiviteter . At få sig rørt og få brugt de 
mange ungdommelige kræfter i sund kappestrid, kunne afholde de unge fra at bruge fritiden på 
uheldig facon. En sund sjæl i et sundt legeme var et motto. 

Der blev i alle de 4 årtier lagt stor vægt på klublivet og sammenhængskraften i foreningen. Man tænkte 
som klubspiller, og hele klubben stod sammen om afslutningsfester, kammeratskabsaftener og 
sportsfester, ligesom der i kratperioden var samling efter trænings - og turneringsaften. Det var ikke 
holdet som holdt sin egen fest, det var klubben som festede. Det sociale sammenhold og 
kammeratskabet  var i højsædet. 

Man anså det, som sundt for de unge mennesker at komme ud blandt andre unge. Håndboldspillet 
føjede en dimension til de unge, som ikke kom frem ved at hakke roer en hel dag. Man fik munden på 
gled under spillet og afslørede nye egenskaber. Man lærte at være holdspiller, man lærte at tage 
hensyn, man lærte at tøjle vrede og hidsighed. Man lærte at opføre sig som et ordentligt menneske 
med større indsigt i sig selv og andre. Man fik en mere fri adfærd og smed noget af sin generthed. 
Omkring håndboldbanen og spillet kunne man altid få noget at snakke om også med det modsatte køn. 

I mange år festede man uden øl og spiritus i foreningen. Man har ikke indtryk af, at det var savnet. Der 
blev skyllet nogle sodavand ned, og stemningen var god. Man var mere forpligtet til aktivt at bidrage til 
festen. Amatørskuespillerne var særdeles aktive på scenen hvert år, og var der ikke skuespil, var der 
anden form for aktiverede underholdning. Sportsfesterne var også på søndage og sluttede o. midnat 
søndag aften. Der var ingen problemer med tømmermænd mandag morgen, når den igen stod på 
arbejde.  

De mange frivillige ledere har lavet et beundringsværdigt stort stykke arbejde for at få tingene til at 
fungere i foreningen. Det var forholdsvis enkelt i starten, men flere og flere facetter blev føjet til 
foreningen. Medlemsskaren og aktiviteterne blev udvidet, som beskrevet i afsnittet om den 
komplicerede forening( se side 68). Man skulle selv ud med kridtemaskinen og sørge for at banerne 
var i orden. Man skule selv bage pladekagen til festen.  Den første kommunale støtte til foreningen 
kom i 1958. 
Ingen tvivl om, at den frivillige lederindsats har betydet meget for de unge i Tvis, ja for hele 
lokalsamfundet og dets funktion. De har opfyldt et behov hos de unge for et fællesskab og en aktivitet, 
de med stor fornøjelse har deltaget i. 
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SANGLEGE - SANGLEGE TIL MUSIK - FOLKEDANS - DANS.  

Der blev holdt mange fester i foreningen i perioden. I forbindelse med festerne var der også brug for at 
få "rørt træbenet", som det hedder et sted i protokollen. Hvordan træbenet blev rørt havde i perioden 
en glidende udvikling fra sanglege til almindelig pardans til orkester - eller diskoteksmusik. 

Sanglege var "danseformen" i 25 år indtil 1967, hvor folkedans blev accepteret. Folkedans var på 
højden de næste 10 år, hvorefter almindelig pardans tog over. Der var glidende overgange mellem de 3 
former. Eks. blev sanglege moderniseret ved at indspille musik til legen, og samme aften kunne der 
både være sanglege og folkedans eller sanglege og almindelig dans.  
 

Udviklingen illustreres nedenunder fra 1967 - 1982 ved notater fra protokollen: 

09 - 1967: Efter en del debat sammen med bestyrelsen for KFUM og K blev det vedtaget at der 
 måtte indføres folkedans i foreningen. 
09 - 1968: Folkedans ved Ragna Tang til afslutningsfesten. 1969/70  
70/71: Folkedans til fest 3 gange ved Ragna Tang og 1 gang ved  Arne Beck  
03 - 1973: Dans efter amatørteater i Tvis Sognegård til "Villadsens diskotek". 
03 - 1975: Dans efter amatørteater til "Love Trichet".  
09 - 1975: Afslutningsfest afsluttet med sanglege og dans til orgelspil af Ove Uhrlund. 
02 - 1976: Dans til kammeratskabsaften med amatørteater. 
09 - 1976: Dans til Mercury orkestret efter pokalstævne søndag eftermiddag. Afslutning kl. 24. 
02 - 1977: Kammeratskabsaften - amatørteater - musik af "Montrabo" - desværre kun til sanglege. 
08 - 1977:  Kammeratskabsaften - musik "Nota-Bene". Først kristne sange. Efter talen musik til dans 
 i 2 timer. 
10 - 1977: Medlemsfest i "Knuden". Ove Uhrlund spiller op til sanglege. Det kniber med at få rigtig 
 gang i det, men det kom dog til sidst. 
02 - 1978: Kammeratskabsaften i forbindelse med amatørteater. "Mercury" spiller til dans. 250 
 deltagere. 
02 -1979: Musik "Black Women" til amatørteater og kammeratskabsaften i hallen med fane, kaffe 
 sang, og kulørte lamper. 
10 - 1979: Medlemsfest i "Knuden". En festlig aften med 60 deltagere. Keld Rønde fra Holstebro 
 talte og underholdt, og Carsten Søndertoft og Ove Uhrlund spillede først op til folkedans 
 og derefter til moderne dans. 
03 - 1980: Kammeratskabsaften med amatørteater i hallen. 
12 - 1981: Julefest lørdag d. 19. december i hallens kantine. For første gang i foreningens historie 
 søges om spiritusbevilling til festen. Ove Uhrlund ansøger som kantinebestyrer. Festen 
 er for senior og ynglinge. 51 deltagere gav udtryk for stor tilfredshed med festen.  

 

Sanglege  var udbredt som "danseformen" blandt medlemmer af KFUM idrætsklubber i mange år. 
Nutidens unge har nok i børnehaven og skolen haft  lege og danse, som de har sunget til. Det minder 
lidt om deres forældre/bedsteforældres sanglege i deres ungdom. 

I Tvis KFUM Idræt var det mest Sognegården og "Knuden" som lagde fast gulv til sanglegene. I andre 
klubber foregik det på fejet ladegulv eller i garageanlæg. Men ofte også i det fri på en græsplæne. 

Det var i virkeligheden ret krævende at være med til sanglege. Det krævede initiativrige og frimodige 
unge som gik foran for at komme i gang med legene. Det var ofte de samme, som havde pondus til at 
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"bryde isen" og skære igennem fjollerierne og den generte snak og fnisen. Når der ikke var musik, 
skulle der også synges godt igennem for at give rytme til dansetrinene, så man så nogenlunde fulgtes 
ad.  

Man startede næsten altid med "Tyv ja Tyv" . Den kendte alle og var let at komme i gang med. Her gik 
man sammen to og to - karl og pige. Nogle stod udenfor ringen. De havde retten til at komme med i 
ringen ved at banke en anden af samme køn ud. Allerede her begyndte man at kigge efter, hvem der 
gerne ville gå med hinanden. Nogle af de nykonfirmerede fyre holdt sig udenfor, de skulle ikke med til 
sådant noget - man skulle nødigt grines af. Efter "Tyv og Tyv" gik man over til lege i store rundkredse, 
hvor typisk alle var med. Der var bestemte lege og sange, som var egergreens. Her er et lille udvalg af 
lege og sange, som de unge fra den gang kan nikke genkendende til. 

1. Tyv og tyv 
2. Skære havre 
3. På Vossevangen 
4. Der brænder en ild 
5. Syv raske piger i en ring 
6. Marken er mejet 
7. Fra Tyskland uddrog en flok spillemænd 

8. Ole sad på en knold og sang 
9. Den glade vandrer 
10. I alle de riger og lande 
11. Der er lys i lygten 
12. En jæger gik at jage 
13. Det var på Capri 
14. Fra Engeland til Skotland 

 

Når man havde kørt med fælleslege et stykke tid, var det almindeligt, at man delte sig op i mindre 
grupper. Her var især "møllevinger" interessante og farlige. Til en møllevinge skulle der være 4 par. 
Dvs. at 4 karle skulle ligesom blive enige om en møllevinge i fællesskab. Dernæst skulle de ud og finde 
en pige hver - og det kunne være svært at tage sig sammen til. Her blev også det lidt farligt, ved at man 
var bundet op på sin partner i længere tid. Gruppen tog nemlig rigtig mange møllevinger med 
hinanden, nu man endelig var kommet i gang. Det kunne være kompliceret at få startet 3- 4 
møllevinger samtidig på pladsen. En del unge fandt deres kæreste i en møllevinge. 

Nedenunder er et billede fra revyen til 50 års jubilæet, hvor der blev svinget i en møllevinge 

 

FIGUR 54: Møllevinge 1992 - 50 Års Jubilæumsrevy 

A pro pos svinge. Tit brugte man udtrykket svingom om sanglege. Man havde ligesom en blufærdighed 
med at bruge ordet "dans". Almindelig dans blev betragtet som noget farligt for de unge mennesker. 
Ved nærkontakten i pardansen kunne de unge blive fristet over evne. Dansens bevægelser kunne være 
æggende og fristende og lokke de unge væk fra dydens smalle vej. I sanglegene var opfattelsen, at man 
bedre kunne kontrollere sine følelser og holde sine hænder væk fra de forbudte steder. Sex udenfor 
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ægteskabet skulle undgås, og man sagde derfor nej til enhver adfærd, der kunne vække ”forbudte” 
seksuelle følelser – fx dans. 
Det var særdeles ulykkelig, hvis en pige blev gravid i utide. Specielt ulykkelig for den unge pige, men  
skammen ramte også forældrene.  

Det er svært at finde en bibelsk begrundelse for sanglege contra dans. Både dans og vin har ofte en 
positiv klang i bibelen. Det er mere bestemt ud fra  indremissionske tankegange og moralske normer 
som stod stærk  specielt i 1. halvdel af 1900-tallet. Dans, kortspil, øl og spiritus blev betragtet som af 
det onde, måske ikke så meget ond i sig selv, men ond ud fra, hvad det førte med sig.  Drikkeri og 
kortspil havde deres tag i mange omkring forrige århundredeskifte og førte til familietragedier og 
social deroute. Der blev født mange børn udenfor ægteskab, ofte i dølgsmål. Den indremissionske 
vækkelse for hen over landet med succes og fordømte disse umoralske tilstande. Ofte betød det 
velfærdsstigning i landsognene, men også at der blev sat skel, mellem de som var omvendte og tilhørte 
missionen, og de som ikke var det. Derfor var der også forskel på, om man spillede i KFUM, eller man 
spillede i Idrætsforeningen. 
Tvis KFUM Idræt udgik fra KFUM og K, som igen var en del af det indremissionske samfund. Man 
havde sagt ja til håndbold, men man ville forsat "passe" på de unge, så de holdt sig på den rette vej med 
det kristne grundlag og de 10 bud som basis.  
"En sund sjæl i et sundt legeme" (mens sana in corpore sano) stod der på hver side i 
turneringsprogrammet. Det er et motto, som stammer mange år tilbage og er brugt i mange kulturer 
og er ikke specielt kristen. Her i KFUM turneringen betød det: Du må gerne glæde dig over 
håndboldspillet og fremme din fysiske sundhed, men du skal have det kristne grundlag for øje og være 
påpasselig med din adfærd. 
For unge i dag lyder det nok underligt, at de unge den gang i Tvis KFUM Idræt ikke måtte danse. Men 
der er såmænd ingen grund til at have ondt af dem. Der var faktisk stor livsglæde og fællesskab 
forbundet med sanglege. Det var engagerende, og  man skulle være aktivt deltagende, for  ellers gik det 
i stå. De unge havde glædet sig hele ugen til sportsfesten med sanglege. 
 

I 60érne startede kammeratskabsaftener i Herning Hallen med folkedans på 
programmet. Unge fra hele kredsen strømmede til og tusinder var forsamlede i 
Herning Hallen lørdag aften. Det var naturligvis uden spiritus, og folkedansen blev 
ledet af dygtige instruktører.  
Det inspirerede naturligvis ude i foreningerne, og de unge pressede på for en 
fornyelse. Især ville man gerne have musik med . Det satte stemningen op og gav fart 
og lethed i fødderne. Der blev indspillet musik til sanglegene, så det var lettere at 
synge til, men  folkedans var ligesom det nye hit. I 1967 bliver folkedans tilladt i 
foreningen efter nogen diskussion, og de følgende år er der mange fester med 
folkedans med musikledsagelse på programmet. De gik bedst med en instruktør, og 
den helt store ude i foreningerne var Ragna Tang fra Holmsland. I 1970 var Ragna 3 
gange instruktør i Tvis KFUM på kammeratskabsaftener. 

 
 
 

   

FIGUR 55: 
Ragna Tang 
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Ved jubilæumsfesten blev der også vist folkedans på scenen. Billederne nedenunder er herfra. 

 
FIGUR 56 Annette Back Som Ragna Tang I 1992 - jubilæumsrevy. 

 
FIGUR 57: Annette Back Som Ragna Tang I 1992 - Folkedans I Foreningen 

Ragna havde et smittende humør, og alle fik smil på 
i hendes selskab 
Hun var rigtig god til at fjerne generthed, og til at få 
alle med ud på gulvet.  
Ingen blev til grin i Ragnas selskab. Hun roste og 
tilskyndede.  
Pigen måtte gerne få et lille klem og et lille blik fra 
øjet. 
Alle unge fyre kom hurtigt op og bukkede pænt for 
pigerne, og så gik det i hvirvelvind rundt på gulvet 
med polka, totur, hopsa og mange flere. 
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Folkedansen havde sin blomstringstid, men blev efterhånden lidt for "støvet" til de unge. De hørte jo 
daglig rock og pop musik fra Jørgens Mylius´ hitlister på P3, og polkamusikken var ikke længere in.  
 
Musik og almindelig dans gled sådan successivt ind i foreningen. Samme aften kunne der både være 
folkedans og almindelig pardans. Der bliver i protokollerne nævnt orkesternavne som:  "Love Trichet", 
"Nota Bene", og "Vinding Mixtetten".  Ved periodens slutning i 1982 er der til foreningens fester kun 
almindelig pardans. Man er også kommet med til de fælles foreningsfester i Tvis, hvor der er dans på 
programmet. 

 

Figur 58:Der dansens almindelig pardans ved jubilæumsrevyen i 1992  
John Mikkelsen: "Danse i Måneskin".  

KONTINGENT 

1970 Sommerkontingent: 
  Piger og drenge:  10 kr. - så er alt betalt også kørsel 
  Junior:   10 kr. + kørsel. 
  16 - 18 år:   20 kr. + kørsel. 
  Over 18 år:  30 kr. + kørsel. 
 Vinterkontingent: 
  Børn: 30 kr. 
  Senior: 40 kr. + 20 kr. for deltagelse i JHF. 
  Træning i Aulum Hallen. 

1974: Sommerkontingent: 
  Puslinge hold: 30 kr. 
  Piger og drenge: 40 kr. 
  Junior og Senior: 50 kr. 

1975: Kontingent for senior herrer til vinterturneringen sat op til 140 kr. Damerne slipper med 
 75 kr. 

1977/78 Vinterkontingent er nu oppe på 250 kr.  for senior herrer og 175 kr. for damer. Volley 
 koster kun 60 kr. 

"Sig månen langsomt 
hæver" fra Krattiden bliver i 
70èrne til "Danse i 
måneskin - li-så tæt kind 
mod kind". 

Søren Frøjk  tager det meget 
bogstaveligt og har her lagt 
kinden tæt til Bente Nielsen. 
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Kontingenter til vintersæsonen 79/80: 

 

 

 

Kontingentsatser til vintersæsonen 81/82 
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Figur 59: Udvikling Af Kontingentsatser.  

REGNSKABET 1965/66 - 1982 

Økonomien har det fint indtil o. 1977, hvor det går ned ad bakke, og der er store underskud i 1980 og 
1981. I 1984 var der igen overskud, men man var nødsaget til at køre en meget stram økonomi for at få 
den gamle gæld afviklet. 

I 1966 - 1976 har man ret store udgifter til leje af fremmede haller.  Kommunen yder dog et 
lokaletilskud. Man har  fine indtægter fra kammeratskabsaftener,  fra amatørteater og fra sportsfester. 
I 1967 er indtægten dobbelt så stor ved sportsfesten som samlet kontingent. Afslutningsfesten i 1971 
giver mere i indtægt end samlet kontingent det år.  

Til det lidt mere kuriøse hører i 1966 fortsat udgifter til Tvis Foderstofforening og i 1971 til 1 stk. 
make up stick. I 1971 må man også betale bøde på 60 kr. for ulovlig spiller.  

Samtidig med den nye Tvis Hal med vinterhåndbold fra 1977, mange flere medlemmer og hold, nye 
trænere, spilledragter, større udgifter til dommere og turneringsdeltagelse kniber det med at styre 
økonomien. 

06 - 1979: Et mindre underskud 

01 - 1981: Stort underskud på 10.000 kr. for 1980. Det ser sort ud for økonomien. 

10 - 1980: Britt Jensen overtager kassererposten. Hun kom til at bestride posten i 25 år. 

05 - 1981:  Økonomien er temmelig anstrengt. Der er et underskud på ca. 21.000 kr. Man søger 
 kommunen om forskud på bloktilskud. 

08 - 1981: Foreningen har gæld på 12.000 kr. til Tvis Hallen. Haludvalget forlanger renter af det 
 skyldige beløb. 

 
01 - 1982: Foreningen skylder 15.000 kr. i sparekassen. Man vil søge hjælp hos kommunen. Man vil 
 arbejde på at omdanne Tvis Hallen til selvejende institution for at få en lavere husleje. 
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03 - 1982 Underskud på 3.377 kr.  i 1981 og på 17.367 kr. i 1980.  Der er et samlet minus i kassen 
 på 25.000 kr. Kommunen er søgt, for at få dækket underskuddet. 
 Håndboldafdelingens og voleyafdelingens økonomi adskilles. Derefter indgår de i 
 hovedregnskabet. 
 Ved generalforsamlingen i 1984 har man igen overskud, men kasserer Britt Jensen 
 oplyser at økonomien stadig er stram for at få afviklet gælden fra 80/81. 

  

Figur 60: Kasserer Britt Jensen som målmand i 1982 og bestyrelsesmedlem i 1992 

Britt overtog kassererjobbet i 1980. Der fulgte nogle svære år med at få barberet underskuddet ned. 
Britt blev på posten i  25 år. Hun blev årets Tvis Borger i 1999. 

 

 

 

BESTYRELSEN OG KLUBBEN 1967 - 1982 

1967: Det frivillige arbejde med det nye Tvis Stadion skyder frem. 
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1968/69: Var  skelsættende år. I juni 1968 blev det nye stadion ved skolen indviet og taget i brug. 
 Nu rykkede man fra Østergård Krat 
 Den 17. april 1969, startede sommertræningen. 

Den festlige indvielse af stadion 22. juni 1968. 

 

 

 

 

 

Læg mærke til, hvor åbent der er omkring stadionanlægget. Det blev plantet omkring anlægget, men 
træerne skal først i gang her i 1968. Klubhuset som ses til venstre på billedet var på 170 m2. 
På daværende tidspunkt var man overbevist om, at det næste idrætstiltag var et svømmebad. 

Det kan man kalde frivilligt arbejde 
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9 

 

1969: Det nye stadion og den voksende klub betød at Tvis KFUM Idræt fik ansvaret for 
 afviklingen af kredsmesterskaber i KFUM turneringen på Tvis Stadion. Aftenfest, først i 
 kirken, derefter i Sognegården. "Barrit Pigerne" underholder. Kredsmesterskabet blev 
 altid afholdt 1. søndag i august og storkredsmesterskabet d. 3. søndag i august. Derefter 
 fulgte forbundsmesterskabet. 

1970: Der skal indkøbes nye trøjer til 15 kr. pr stk. Man diskuterer for første gang om der skal 
 reklamer på  trøjerne. 

   
 Foreningen vokser nedad i rækkerne. Nu er der også håndbold for puslinge piger og  
 drenge. Der nedsættes et børneudvalg året efter. 

 Vintertræning før Tvis Hallen kom: 

 I 1970 er der er vintertræning i juniorhallen hver mandag fra 21.30 - 23.30.  Læg 
 mærke til denne træningstid. Det var svært at være en klub, som også ville tilbyde 
 vintertræning, når man ikke  havde en hal i Tvis. I 17 år fra 1960 til 1977 måtte spillerne 
 udenbys for at spille håndbold om vinteren. Det betød en nomadetilværelse, og man 
 måtte "stå med hatten i hånden" for at få spilletid i andre haller. Klubben har spillet i 
 Vildbjerg Hallen, Aulum Hallen, Junior Hallen, Stadion - eller HIF Hallen og Rydhave 
 Hallen. Tiderne man fik tilbudt var ofte sent mandag eller fredag aften. Børnene kunne få 
 mandag eftermiddag.  
 I 1974 træner man både i Aulum Hallen, HIF Hallen og Juniorhallen. 
 I 1976 er man heldige med at få 2 timer fredag aften fra 21 - 23  i HIF Hallen til 
 vintertræningen. Referenten anfører, at det er bedre end ingenting og bedre end sidste 
 år, hvor de måtte køre helt til Rydhave for at få lidt spilletid. Herefter et stort suk: "NEJ vi 
 må håbe, at vi snart får en hal i Tvis". 
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1971: Bestyrelsesmødet 9. august slutter først kl. 00.30. Formanden vil hjem for at sove. Det 
 var en hårdt arbejdende bestyrelse. Man kom som regel først i gang med møderne kl. 
 20.00. Desværre manglede der ofte 1 - 2 af bestyrelsen ved starten af mødet. De dukkede 
 op senere. Nogle møder sluttede først efter midnat. 

 Det bliver efterhånden svært at håndtere opkrævning af kontingent i rede penge. 
 Kassereren vil have indført giro- indbetalingskort, så hun er fri for at løbe rundt med 
 kassen og kræve penge op.. 

1972: Der var 50.000 kr. til overs efter stadionanlæggelsen. Tvis Sogneråd nedsætter et 
 tremandsudvalg, som sammen med repræsentanter fra TIUF og Tvis KFUM skal 
 undersøger mulighederne for at bygge en hal i et byggeudvalg. Det er første gang at 
 tanker om at bygge egen hal i Tvis bliver luftet. Det skulle gå 5 år før man i november 
 1977 kunne tage hallen i brug. 

 Årets trænere i 1972: 
 Piger: Karin Frandsen. 
 Drenge: Arne Josefsen. 
 Damer: Jenny Sønderby. 
 Herrer: Christian Østerholm Hansen. 
 Som altid stor diskussion i bestyrelsen om, hvem der skal have pokaler som årets 
 spillere. 

1973: Skal Tvis have fælles sommerfest?  ( "Spil sammen fest" navnet kom først senere) 
 Møde med Tvis Borgerforening og TIUF på initiativ af formanden for hallens 
 byggeudvalg Aksel Damgård.  Forslaget var en stor fælles sommerfest, som alle 
 foreninger i Tvis stod bag. Overskuddet skulle bruges til et kommende halbyggeri. 
 Festen skulle strække sig over 3 dage i juni med programpunkter som: sport, 
 friluftsspil, fest, tivoli og fagenes fest. Et uløst problem for Tvis KFUM og K. er servering 
 af øl under festen. 
 Efter megen diskussion blev det besluttet, at Tvis KFUM Idræt skulle trække sig fra 
 sommerfesten. Begrundelsen var kapacitetsnød og tid 

1975: Så udvides klubben op i alderen også. Nu er der både old girls og old boys hold. 
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FIGUR 61. DY 1975 - 76 

1976:  Flere af de unge medlemmer sendes på juniorkursus på Hellebjerg i sommerferietiden. 
 I bestyrelsen havde man en megen snu måde at betale for de unges kursusudgifter. 
 Deltagerne fik først pengene af foreningen et år efter, at de selv havde betalt for deres 
 kursus. Ideen var så, at de her året  efter det første kursus havde penge på lommen til at 
 tage et nyt kursus. 

 
 Pulsen første gang på banen ved et bestyrelsesmøde. I det første nummer vil man skrive 
 KFUM og K's forbundsparagraf. (se afsnittet om KFUM forbundet s.27). 

  
 Volley: 
 Foreningen starter Volleyball i skolens gymnastiksal. Træning mandag og torsdag fra 
 kl. 20 - 22. Man melder et mix hold til turnering. 

 Badminton: 
 Foreningen har også badminton på programmet. Spilles også i skolens gymnastiksal. 

 Fælles sommerfest:  
 Der er igen tale om den fælles sommerfest. Nu er Tvis KFUM Idræt også parat til at være 
 med sammen med de øvrige foreninger i Tvis. Skal afholdes i 1. - 4. juni 1977. 

1977: Sommertræning starter 14. april fra kl. 18 til man ikke længere kan se en bold. Der er 
 ingen træner til senior herrer. Spillerne kræver nu trænere til alle hold. Bestyrelsen 
 bruger megen tid på at finde trænere. 
 
 Der håbes på en Tvis Hal til vinterturneringen. 

 Bankospil i april en regulær fiasko. 

 Man vil nu i Dagbladet søge efter trænere til seniorholdene i  vinterturneringen. 

Stående fra venstre: 
Ellen Brunebjerg 
Nina Nørby 
Inge Jensen 
Bodil Kjær 
Bente Aalbæk 
Træner: Svend Otto Kristensen 
Siddende fra venstre: 
Britt Jensen 
Gitte Christensen 
Elsebeth Kristensen 
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 Indsamling til Tvis Hal: 
 Husstandsindsamling en aften til fordel for en hal i Tvis gav 120.000 kr. Holstebro 
 Kommune har bevilget 1 mill. Kr. til opførelsen. Borgerforeningen og idrætsforeningerne 
 skal selv skaffe penge til tilbygningen.10 

 Arne Jensen valgt til den nye halbestyrelse for Tvis KFUM Idræt. 

  

1977: Volleyball og badminton i skolens gymnastiksal mandag, onsdag og torsdag kl. 19 - 22. 
 Håndbold i Tvis Hallen mandag kl. 19 - 23 og fredag kl. 16 - 23. 

 
 Træningstiderne  for første gang i den nye Tvis Hal. Vintersæsonen 77/78.  
 De fleste hold har nu træningstid 2 x pr uge 

  

04 - 1978: Til sommerturneringen skal Svend Otto Christensen sørge for, at banerne altid er klare 
 til kamp og træning + sørge for boldene. Vær-så-god. Den gang var der frivillige til. I 
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 1979 har Sven Otto fået nok og siger nej til at kridte banerne. 
  

1978: Tvis KFUM Idræt vinder forbundsmesterskabet for herre junior i Haderslev. Det første 
 forbundsmesterskab i foreningens historie. 

1978: Hvert hold får en taske - sponsoreret af Holstebro Bank. Skal administreres af 
 holdlederen. Heri skal være holdets trøjer og 1 stk. bold. 

 

 Møde for holdledere og trænere: 
 Holdledere og trænere indbydes til møde med bestyrelsen til orientering om praktiske 
 ting, og om at sproget i en KFUM klub bør være rent. 

Tvis Hallen på vej. 

 

11 

1972 -  
De første skitser til ny hal. 
Udvalg nedsat. 

1977 -  
Indsamling til ny hal. Ho. Kom. 
giver 1 mill. Kr.  

1977 -  
Hallen tages i brug nov. 1977. 

1978 - April, omklædningsrum 
og kantine tilføjes. 

1978 - Nov., Officiel indvielse. 
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Figur 62: støtte til haludvalget fra sparekassen 
Fra Venstre: Erik Hansen, Poul Erik Jensen, Arne Jensen, P. Grønne. 

 

Der var to indvielser af Tvis Hallen. 

Første indvielse:  Januar 1978. Hallen et taget i brug pr 1. november 1977.  

Vinteren 77/78 
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figur 63: Volley i den nye hal. 

 

Anden indvielse:  Lørdag d. 11. november 1978. Omklædningsrum og kantine er nu tilføjet. 

13 

Figur 64: Indvielse Af Tvis Hallen + Kantine Nov. 1978  
Christian Kirketerp Jensen fra kommunen og hallens første bestyrer Poul Erik Jensen ses forrest på billedet.  
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1978: Efter forespørgsel fra Helge Jensen skolen, vil foreningen godt være med til at bygge en 
 mobil scene, som kan bruges i hallen. Man forestiller sig den kan bruges til dilettant og 
 kammeratskabsaften. 

 Sponsor - træningsdragter til 1. hold herrer fra Tvis Køkkener. 

 Halindvielse lørdag d. 11. november. 
 Reception kl. 13 - 15, spisning kl. 19, derefter dans til orkestermusik. Med 
 betænkeligheder må man gå med til øl og spiritus denne aften. Man er imod tanken og 
 håber det ikke tager overhånd.     

 

 

1979: Man er klar til at deles om idrætsgrenene med TIF. 

 Spillermøder: 
 Man vil i gang med spillermøder for de forskellige hold i klublokalet i Tvis Hallen. Hver 
 aften skal slutte med andagt. 
 Foreningen har flere og flere møder, som bestyrelsen er involveret i. Udover de 
 sædvanlige møder er der nu også møder med holdledere, trænere og spillermøder for de 
 enkelte hold. 

 Stadig mange hold til sommertræning. Ingen vil dog træne herre senior til 
 sommerturneringen. Sommerturneringen skal nu slutte før sommerferien. 
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 FIGUR 65: S4H -JHF Vinterturnering 78/79. Nr. 2 Blandt 800 Andre S4 Hold I Jylland . 
 Stående fra venstre:  Træner John Gråkjær,Torben Westh, Henning Nørby, Ove  
   Uhrlund, JørgenJensen, Otto Østerholm. 
 Siddende fra venstre:  Therkild Kristensen, Bent Bak, Ove Brunebjerg, Bent Frandsen.  
   De første hold med sponsorerede træningsdragter. (Tvis  
   Køkkener) 

 I vinterturneringen er S4H i finalen ved jysk mesterskab. Tabte. 

 Love og vedtægter for Tvis Hallen nu godkendt. 

 Kurt Nielsen skal træne HY til vintersæsonen 79/80. 

 Svend Otto vil ikke kridte alle baner i år. 

 Generalforsamling juni i missionshuset.  

 Forslag i bestyrelsen op at oprette underudvalg for volley og badminton. 

 KFUM og K sætter stadig deres repræsentanter ind i Idrætsbestyrelsen. 

 Besætter nu alle haltider mandag og torsdag aften + fredag fra kl. 16 -20. Håndbold 
 fylder mest, men volley og badminton har også haltider. 

 Børge Jensen skal træne herre senior 79/80 

 Alle 500 lodsedler er igen solgt. 

 Forbundsmesterskab til HY i august.  
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SAMARBEJDSAFTALE MELLEM TIF OG TVIS KFUM IDRÆT. 

 
Her kommer den skelsættende aftale mellem TIF og Tvis KFUM Idræt 

 

Efter denne aftale ophører Tvis KFUM Idræt med badminton og TIF med håndbold. 

Volley fortsætter i Tvis KFUM. 
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Regnskabet skal nu følge kalenderåret. 

HY og DJ til julecup. 

Det skal undersøges, om der er basis for at starte en ungdomsklub under KFUM og K.   

01 - 1980: Der forhandles med Kurt Nielsen og John Gråkjær om at træne 1. og 2. hold herrer til 
 vintersæsonen 80/81. Det koster at få ansat trænere nu. 

01 - 1980: Klager over medlemmer i forbindelse med ynglingeholdets deltagelse i Ollerup Julecup. 
 Desværre var man kommet til at skrive i Pulsen: "Vi må håbe de får tørsten slukket efter 
 strabadserne". Måske fik de tørsten slukket, men teksten blev under alle 
 omstændigheder misforstået. 

 Et andet problem. Nogle medlemmer sad i hallen og spillede kort med penge iblandet. 
 Kortspil alene kunne tolereres. 

 Man vil forsøge at få diverse firmaer i Tvis til at skænke månedens bold. 

03 - 1980: Sprogforureningen i foreningen er blevet værre og værre. 

03 - 1980: 14 hold tilmeldes sommerturnering - der er stadig gang i sommerhåndbold. 

03 - 1980: Der skal fortsat arbejdes på månedens fællesaften i missionshuset 2 gange i 1980. 
04 - 1980: Foreningen vil ikke deltage i sommerfesten. 
07 - 1980:  Kurt Nielsen skal træne det bedste herrehold og Otto Østerholm har stadig monopol på 
 dameholdet. 
12 - 1980: Der arbejdes stadig med planer om ungdomsklub. Forslag til vedtægter. Kunne være i 
 "Knuden". Indkaldt til stiftende generalforsamling i jan. 1981. navnet på klubben bliver 
 Ungt Forum. 
02 - 1981: Der skal nedsættes et sponsorudvalg. 

 Atter engang skal der sælges 500 lodsedler. 

 

FIGUR 66: DAME S4 1981. 
Stående Fra Venstre:  Karin Brunebjerg, Birthe Gråkjær, Lene Pedersen , Elin Sandal, Træner Bent Bak.  
Siddende Fra Venstre:  Tove Pedersen, Inge Daugård, Heller Jensen, Bente Laursen, Gitte Andersen. 
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DEN KOMPLICEREDE FORENING 1975 - 1981. 

Foreningen bliver større og større op gennem 70érne. Alle årgange kommer med fra puslinge til 
oldboys/girls. Den ny Tvis Hal giver et vældigt boom til idrætten i Tvis, navnlig til indendørs håndbold. 
Det bliver en større og større opgave at holde styr på alle aktiviteter i foreningen. Der er så mange 
opgaver, at det var svært for den forholdsvis lille bestyrelse at overskue dem alle. Tvis udviklede sig 
som by voldsomt i perioden. Der kom mange tilflyttere og nye medlemmer. Landsbyklubben blev for 
alvor en byklub med egen hal, og med spillere som forventede sig meget med dygtige trænere til alle 
hold. I rammen nedenunder er opsummeret alle de forhold, som næsten gjorde det til et 
fuldtidsarbejde at være bestyrelsesmedlem. Man blev trukket i fra mange sider. Man skulle på en og 
samme tid være tro over for den gamle kultur og åbne op for alt det nye med sponsorer og penge i 
sporten. Man blev presset af økonomien i perioden og havde relativt store underskud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Den komplicerede forening fra 1975 - 1981. 

1. Man spiller både i JHF og i KFUM turneringen. 
2. Man spiller både sommer og vinterturnering. 
3. Man deltager i sportsfester og cup rundt omkring. 
4. Man har spillere på alle alderstrin og forskellige ambitionsniveau. 
5. Man har både håndbold, volley og badminton på programmet. 
6. Alle hold kræver nu en træner. 
7. Flere og flere sendes på kursus. 
8. Man har amatørteater og kammeratskabsaftener på programmet. 

a. Der skal være skuespillere og instruktør. 
b. Der skal skaffes taler, underholdning og musik 

9. Man har stadig tæt relation til KFUM og K, som vælger repræsentanter til 
bestyrelsen, og der holdes fællesweekend. 

10. Man arrangerer to gange om året månedens fællesaften i missionshuset 
a. Her skal skaffes taler og kor/strengemusik. 

11. Ofte skal man selv bage og lave kaffe. 
12. Der skal være afslutningsfester, når turneringen er slut. 
13. Foreningen skal indgå i relationer med skolen og idrætsforeningen om brug af 

hallen og afholdelse af fælles fester. 
14. Man skal forholde sig til kredsen og initiativer herfra. 
15. Man skal sørge for stof til Pulsen. 
16. Der skal holdes spillermøder. 
17. Repræsentantskabsmøder i forbundet. 
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STRUKTURÆNDRING I 1981 

Strukturændring 
 

03 - 1981:  Det vedtages på generalforsamlingen i missionshuset, at der skal nedsættes et håndbold 
 - og et volley udvalg til at aflaste bestyrelsen. Hvert af udvalgene sætter en repræsentant 
 i bestyrelsen. KFUM og K vælger fortsat 2 til bestyrelsen. 2 meget aktive unge lærere 
 Agner Lund og Svend Ørgård vælges ind i henholdsvis håndboldudvalget og  
 volleyudvalget. 40 deltagere. Aftenen sluttede meget sent. 

 

En klog og næsten nødvendig beslutning. Bestyrelsen havde stadig det overordnede ansvar og styring. 
De to udvalg havde deres repræsentant i bestyrelsen, ligesom KFUM og K stadig havde 2 
repræsentanter. 

Man blev flere om opgaverne, og man kunne koncentrere sig om sit område. 

Der kom to meget dynamiske formænd ind for de to udvalg, nemlig Agner Lund for håndbold og Svend 
Ørgård for volley. Her i 1981 starter den sportslige optur for håndbold for alvor. Det går også fint for 
volley, som vinder et forbundsmesterskab, men håndboldsuccessen er så markant, at volley 
efterhånden udkonkurreres. Håndbold og volley trak på de samme spillere. 

 
Figur 67: Agner Lund som formand for foreningen 

Billede fra 1992 

 
Figur 68: Svend Ørgård billede fra 2011 

 
 

Bestyrelse 

Håndboldudvalg Volleyudvalg 
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DEN EVENTYRAGTIGE OPTUR STARTER 1981 

04 - 1981:  Volleyspillerne vinder forbundsmesterskabet. Her er de bedste volleyballspillere Tvis 
 nogen sinde har haft: Ove Brunebjerg, Torben Westh, Bjarne Frandsen, John Jensen, Tom 
 Lundager, Karsten Søndertoft, Agner Lund og Svend Ørgård. 
05 - 1981: Følgende nye spillere er indmeldt i klubben: Henrik Westh, Kurt Nielsen, Lilly og Kaj 
 Hede Nielsen og John Gråkjær. 

 

 

 

 

 
07 - 1981: Børnesommerturneringen har været noget forfærdeligt rod. Alt for mange flytninger, 
 aflysninger, trækning af hold og fejl i turneringsplanen. Sommerturneringer bliver noget 
 anden rangs efterhånden. 
 

 

08 - 1981: Nu skaffes der for alvor sponsorer  til  JHF stævner, som nu afvikles i Tvis Hallen fra 
 søndag eftermiddag med start af HJ. Hovedkampen er S3H kl. 19.00. S4H slutter stævnet 

 

               Nogle af de første  sponsorer.  
              her Stævnesponsorer: 

1. Brugsen 
2. Tvis Grillbar 
3. Sparekassen SDS 
4. Gråkjær/Sørensen 
5. Oves Tømrerforretning 
6. Sport og Fritid 
7. Møbelgården 
8. Murermester Bent Bjerregård 
9. Tvis Auto     

    
 
 
 

10 - 1981: Første "Spil Sammen Fest" afvikles i oktober. Foreningen får et overskud på 11.000 kr. 
 Næste "Spil Sammen Fest" skal være i august 1982. 
 
11 - 1982:  Tvis Hallen omdannes til selvejende institution. Stiftende generalforsamling november 
 1982. 

 

Nye spillere indmeldt i klubben i 1981: 

Henrik Westh, Kurt Nielsen, John Gråkjær, 
Lilly og Kaj Hede Nielsen. 

1. Stævnesponsorer 
 

2. Trøjesponsorer 
 

3. Kampprogramsponsorer 
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Fra Landspokalturneringen 81/82 - 4. runde. 

 

Fousing havde i flere år været lokalområdets store hold. Struer Hallen var fyldt når de spillede. 

Pludselig kunne Tvis S3H næsten magte mægtige Fousing. 

En uforglemmelig oplevelse for de 300 tilskuere. 

 

 

Fra 1982 kom en række år 
med en fantastisk opbagning 
og stemning i Tvis Hallen.  
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01 - 1982: Tvis herrer vinder kommunemesterskabet.  

 
01 - 1982: Det går glimrende sportsligt både i KFUM turneringen og i JHF.
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I foråret 1982 startede nogle fantastiske pokaltriumfer for Tvis KFUM. Først som S3H og fra efteråret 1982 som S2H. 

Tvis sendte to danmarksseriehold - Silkeborg IF og Holstebro KFUM og 3. divisionsholdet fra Bjerringbro HK ud af pokalturneringen. 

Pokaltriumfer i 1982 

 

FIGUR 69: BILLEDER FRA HD 1982.
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02 - 1982:  Der bestilles 1000 stk. af  forbundets lodsedler denne gang. 
03 - 1982: Generalforsamling for første gang ikke i missionshuset, men i hallens kantine. 
03 - 1982: Generalforsamling. Der har været ringe tilslutning fra idrætsafdelingen til de to 
 fællesaftener foreningen har stået for i missionshuset. 
03 - 1982: Debat om øldrikkeri i busser på vej hjem fra kampe. 

  Bestyrelsen efter generalforsamlingen: 

 Formand:  Edith Kjær. 
 Næstformand: Christian Østerholm. 
 Kasserer:  Brith Jensen. 
 Sekretær:  Svend Ørgård. 
   Kaja Hornstrup 
   Carlo Nørtoft 
   Agner Lund 

 Håndboldudvalget: Voleyudvalget Haludvalget 
 Agner Lund  Svend Ørgård  Arne Jensen 
 Torben Westh Bjarne Frandsen 
 Tove Pedersen Ove Brunebjerg 
 Otto Østerholm 
 Inge Jensen 

04 - 1982: 180 medlemmer. 3 HSenior hold, 2 DSenior hold og 10 ungdomshold. 

I 1982 var der en fantastisk bredde indenfor håndboldsporten. Alene i Kreds 3 JHF var der 13 puljer 
S4H og 8 puljer S4D. 

 

FIGUR 70: S4D - SÆSON81/82 
Stående fra venstre: Bodil Kjær, Tove Pedersen, Inge Vandborg, Ketty Lund, Elly Damgård, Træner 
  Mogens Kjær. 
Siddende fra venstre: Lilly Hede Nielsen, Jonna Bjerregård, Britt Jensen, Karin Christiansen, Inge  
  Jensen. 
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Figur 71: S4H - 1982 - Holdet blev senere Jyske Mestre 84/85 i S4H. 
Stående fra venstre:  Kaj Hede Nielsen, Henning Nørby, John Gråkjær, Ove Brunebjerg, Otto Østerholm 
  Træner Agner Lund. 
Siddende fra venstre:  Gunnar Krarup, Christian Østerholm, Bent Bak, Ove Uhrlund, Sten Kallesøe, 
  Therkild Kristensen 

 

Figur 72: HJ 1982 - Foto Fra HD 29.03 1982  
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S3H som rykkede op i S2 i 1982 og startede opturen uden ende. 

 

FIGUR 73: S3H - JYSKE MESTRE I SÆSON  81/82. 
Stående fra venstre: Agner Lund, Torben Westh, Knud Erik Gårsted, Kurt Nielsen, Henrik Westh.  
Siddende fra venstre: Finn Uhrlund, Mogens Kjær, Frants Sørensen, John Jensen.  
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Figur 74: På billedet her er målmand Lars Dixen også med.  
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Hvad var grobund for opturens start?  Hvilke forhold og hvilke personer kan der peges på? 

Af de ydre forhold var den nye Tvis Hal helt afgørende for opturen. Her var mulighed for at få den 
træningstid og de kampe, der skulle til, for at spillerne kom i form. Her kunne teknik og taktik for alvor 
indøves. 

På spillersiden havde man o. 1980 nogle meget talentfulde junior og ynglinge hold, som vandt 
forbundsmesterskabet. (Se tidligere fotos). Specielt 1 spiller var helt afgørende for den sportslige 
succes, nemlig Henrik Westh. Han spillede som yngling i Tvis KFUM, men var på en kort visit i 
Holstebro- klubben HHK. Han blev trukket tilbage til Tvis, og var i de kommende år den store spiller i 
opturen. Konstant var han topscorer ikke bare på Tvis holdet, men også blandt samtlige hold i hele 
kreds 3 JHF. 

 

Figur 75: Henrik Westh 

Samtidig med Henrik og de talentfulde spillere havde håndboldudvalget fået en meget dynamisk 
formand i Agner Lund, og som træner havde man fået fat i Kurt Nielsen, som havde erfaring med 
spillet på højeste niveau. Efter at Kurt havde trænet få uger med de unge spillere kunne man tydelig se 
forandringen. 

 

Figur 76: Agner Lund Og Kurt Nielsen. Billede fra 1982. 

Henrik Westh. 

Slog for alvor igennem i 
periodens slutning. 

Den mest betydningsfulde 
spiller i klubbens historie, og 
måske også den bedste. 

Igen og igen steg han højt til 
vejrs over forsvaret og 
smækkede bolde ind, som regel 
højt i målet. 
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 JUBILÆUMSFESTEN I 1982 

Blev holdt d. 27. april 1982 i Tvis Missionshus. 70 - 80 mennesker deltog. 

Formand Edith Kjær bød velkommen. 

Aftenens taler: Thomas Mogensen Nr. Nissum. 
"Bag oprettelsen af enhver idrætsforening ligger et folkeligt behov for at få noget at være sammen om." I  
 

Flere af de gamle medlemmer understregede betydningen af de kristne budskab i foreningen. 

Edith Kjær: "Sportslig succes er godt, men det er også vigtig at vi fortsat er en klub for alle med god 
bredde og et godt fællesskab." 
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2 centrale personer i foreningen på det tidspunkt, hvor denne beretning stopper i 1982. De fortsatte 
med at være centrale foreningspersoner i de kommende 10 år. Billederne nedenunder er fra 
jubilæumsfesten  i 1992. 

Hyldest for indsatsen kom i 1992. 

 

Figur 77: Agner Lund udnævner Edith Kjær til æresmedlem af foreningen - Jubilæumsfesten i 1992. 
Begge modtog de også forbundets sølvnål.  
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