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SKOLEFESTER OG KONCERTER
På de "gamle skoler" var der tradition for juletræsfest. Eleverne og deres forældre blev en af
juledagene indbudt til fest af lærerparret i skolestuen. Med sang, historie og godter var det en aften
børnene så meget hen til og en mulighed for at opleve deres lærer i en helt anden rolle end den
daglige.
I starten af 1960'erne kom de første fælles skolefester for hele Tvis Kommune. De blev afholdt i
Sognegården forår eller efterår. Se omtalen af festerne i bind I s. 12.
Med den nye skole i 1964 blev gymnastiksalen taget i brug til skolefesten. Scenen er blevet
opbygget igen og igen. Festerne var typisk delt med de mindste årgange sammen og de store
sammen.
En af årgangene optrådte med teater eller cirkus. De øvrige klasser som tilskuere i salen.
FESTER I GYMNASTIKSALEN.
1985 - 3. KLASSE MED CIRKUS.
Gymnastiksalen har lagt gulv til rigtig mange fester og fællesarrangementer. Hver gang skulle
scenen bygges op på ny. Herunder optræder 3. klasse i 1985 med cirkusforestilling.
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1986 - FORÅRSKONCERT.

1988 - FORÅRSKONCERT.
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Forårskoncert i gymnastiksalen - musiklærer Karin Hummeluhre.
1988 - 5. KLASSE OPTRÆDER PÅ GYMNASTIKSALENS SCENE.
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FESTER OG KONCERTER I KULTURSALEN .
Så er koncerter og skolefester flyttet til større forhold i kultursalen. Her er der en fast scene og plads
til tilskuerne.
1991 - 3. KLASSE PÅ SCENEN I KULTURSALEN.

På billedet nedenunder. De to musiklærere Dorte Hune og John Fischer med Mia Vendelbjerg
imellem sig.
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Jensen dirigerer og forklarer til skolefesten.
1992 - 3. KLASSE MED CIRKUS.

Så er festerne
flyttet til
kultursalen.
Her 3. klasse i
november 1992
med super cirkus
forestilling.

6

7

Klædt på til fest og optræden.
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Dyb koncentration
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SKOLEFEST 2013- 2014 I KULTURSALEN.
SPIL DANSK DAG I KULTURSALEN I OKTOBER 2013.
Alle elever optrådte på skift på scenen med sang og musik.
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3. KLASSE MARTS 2013 - ORLA FRØSNAPPER. FOR ÅRGANG 0-3. KL.
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6. KLASSE PÅ SCENEN I NOVEMBER 2014 MED ELEKTRONISK STYRING AF
KLASSEKAMMERATER.
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LEJRSKOLER - HYTTETURE - KLASSEFESTER.
1983 - 9. KLASSER PÅ LEJRSKOLE TIL KØBENHAVN - BOPÆL I HILLERØD.
Mange 9. klasser har taget denne tur.
Her gælder det 9. D i 1983.

En hel side i Dagbladet om 9. D's tur
til København.
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Besøg på
Christiansborg.
Samtale med
politikere.

9. D var i København i dagene 22. - 26. august 1983. Klassen var indkvarteret på Den Nordiske
Lejrskole i Hillerød.
De besøgte bla. Tuborg, Christiansborg, Frederiksborg Slot, Teknisk Museum i Helsingør, Tivoli,
Christiania og Strøget.
Klassen mener, at lejrskoleturen har været en stor oplevelse både fagligt og kammeratligt.
De fortæller, at København gjorde et stort indtryk på os jyder, især alle de forskellige grupper af
mennesker, der drøner rundt og lider af stress og jag m.m. Bl.a. er der lommetyve, pushere,
stiknarkomaner, hashvrag o.s.v.
De var ifølge avisreferatet meget imponerede af hovedstaden, især Strøget. Her var der en fantastisk
stemning og mange pæne piger og velklædte herrer, men også flippere og punkere.
Magasin var et meget stort indkøbscenter med rulletrapper. En af klassekammeraterne blev væk i
Magasin og måtte efterlyses over højtaleren.

14

1986 - HYTTETUR 3. KLASSE.
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1987 - 5. KLASSE PÅ HYTTETUR VED FLYNDERSØ.

1989 - 6. KLASSE I SVERIGE.
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1987 - KLASSEFEST I 1. B.
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1988 - 1989 - KLASSEFEST I 2.B OG 3. B- FRA HÅNDSKRIFT TIL MASKINSKRIFT.
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1990: 5. B PÅ CYKELTUR.

EKSKURSIONER
1994 - 5. KLASSE PÅ EKSKURSION TIL SPØTTRUP BORG I SEPTEMBER.
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2001 - 3. KLASSE PÅ TUR TIL HVIDE SANDE.
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JUBILÆER.
1989 - 25 ÅRS JUBILÆUM.
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23

24

25

26

25 år
1989
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2004 - 40 ÅRS JUBILÆUM I SEPTEMBER.

Temauge op til jubilæet:
De yngste:

Har genfundet glæden ved de lege som mor og far kastede sig over.

Mellemtrinet:

Har kigget på skolens udvikling gennem 40 år.

De ældste:

De glade tressere (atommarch - demonstrationer, flower power bukser,
og partisanhalstørklæder.
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FESTTALE AF 2 TIDLIGERE ELEVER VED 40 ÅRS JUBILÆET.

Tale fra de tidligere elever ved Tvis Skoles 40 års jubilæum, 4.9. 2004
Af Thomas og Hans Henrik Hjermitslev

Tvis Skole 1990-2001

Tvis Skole 3. 9. kl. 1985 - 1992

Thomas
Mange minder og tanker er fløjet gennem vores hoveder i dag, hvor vi genser vores skole
og de klassekammerater, der betød så meget for vores barndom og ungdom, men nu er
spredt for alle vinde. Mange af os bor stadig i området, mange endda i Tvis, og har nu selv
børn på Tvis Skole. Dette kunne tyde på at skoletiden ikke har været en alt for
traumatiserende oplevelse. Andre er flyttet bort fra det vestjyske. Uddannelse, arbejde og
kærligheden bringer os vidt omkring.

At tage ordet på de tidligere elevers vegne er en stor ære og udfordring. Ens erindringer
om skolen hænger uløseligt sammen med de oplevelser man selv har haft. De
skolekammerater man gik sammen med, og de lærere, man mødte og blev påvirket af,
både fagligt og menneskeligt. Dette er en privat erindring, der er vanskelig at forene med
ambitionen om at holde en tale på alle de tidligere elevers vegne. Vi håber imidlertid at
alle, der er til stede på denne fest- og erindringsdag kan nikke genkendende til noget af
det, vi vil fortælle om vores oplevelser på Tvis Skole.
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Først og fremmest vil vi gerne på elevernes vegne takke skolens lærere og personale for
den tid, vi tilbragte sammen. Vi blev klogere, fik en eksamen, og vi blev gjort flyveklar til
denne verdens udfordringer, og samtidig tog vi nogle værdier med os i rygsækken, der
stadig har betydning for vores liv og virke. Skolens lærere klædte os på, ikke kun fagligt,
men også menneskeligt.

På denne dag er det også naturligt at mindes de klassekammerater og lærere, der ikke
kunne være her i dag, og særligt de, der ikke er blandt os mere.

Hans Henrik
Hvis vi skal se på Tvis Skoles historie, er det, der springer i øjnene begreber som stabilitet
og kontinuitet. Siden oprettelsen i 1964 har der kun været 3 inspektører. Den, der i vores
erindring mere end nogen anden tegner billedet af skolen er naturligvis Lærer Jensen, der
var inspektør fra oprettelsen til pensioneringen i 1993. Under hans ledelse udviklede
skolen sig fra at være en landsbyskole til i 1979 at blive en centralskole med elever fra Nr.
Felding og Halgård. Et 25 års jubilæum vi også fejrer i dag. Også skolefritidsordningen
kom til i hans regeringstid, i 1992. Hermed fremstod Tvis Skole som en moderne institution
med en helt central plads i byens liv og rytme. Den stabilitet og kontinuitet, der
kendetegner skolens 40-årige historie blev også sikret af de dygtige og vellidte
medarbejdere, Lærer Jensen havde til rådighed. Vi husker alle den mangeårige
viceinspektør Steen Busk og Stella, der var sekretær. Det er vemodigt, at de ikke kan
være iblandt os på denne dag, som de også har en stor andel i.

Thomas
I 1993 kom der en københavner til Vestjylland. Lars Rudolf blev skoleinspektør. Han
fortsatte dog det gode arbejde, der var sat på skinner, og tog som Lærer Jensen aktiv del i
byens liv. Det samme kan i høj grad siges om den nuværende inspektør Agner Lund, der
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har fingrene med i det meste i byen. Netop lærernes engagement i byens liv er noget, der
gør vores skole til noget ganske særligt. Et engagement, der også har udmøntet sig i
denne store fest, hvor vi fejrer skolen, lærerne, personalet og ikke mindst os selv. Mange
aftentimer har medarbejderne brugt på at gøre denne dag til en uforglemmelig oplevelse.
Heldigvis har vi gamle elever gengældt dette engagement ved at møde talstærkt op. Der
har vel aldrig før været så mange mennesker i Tvis Hallen. Selv den årlige Spil-SammenFest og de 700 tilskuere til 3. divisionskampen mod Skive i 1987 blegner ganske ved
sammenligning.

Hans Henrik
Den vigtigste begivenhed i skolens og byens historie fandt sted fra 1979-81, da skolen
blev udvidet. Lærer Jensen fik hyret en gruppe engagerede medarbejdere, der dengang
og stadig ikke alene fik en velfungerende overbygning op at stå, men også revolutionerede
foreningslivet i byen. Hallen var blevet bygget i 1978, og var nu en naturlig ramme om
foreningslivet. Det var Lærer Jensen godt klar over, og han ansatte en flok lærere, der
kunne mere end at undervise. Æ’ IF og KFUM fik nyt liv, og i løbet af 1980’erne og 90’erne
bragte håndbolden for alvor Tvis på landkortet. Disse nye lærere kunne andet end at spille
håndbold; de var også engagerede i bl.a. amatørteater og musik. Dette betød, at skolen
var og er mere end blot et sted, vi kom for at blive klogere. Det er et lokalt kulturcenter,
hvor der også er aktivitet om aftenen. Der syes, synges og bindes fluer og blomster. Da
jeg gik på skolen i 1980’erne var der én aften om ugen, der var noget særligt. Om
tirsdagen var der Frimærkeklub, hvor min samlermani kunne blive tilfredsstillet, og man
med lidt held kunne sikre sig et eftertragtet mærke ved at bytte med Henrik Krath, der
samlede på blomstermotiver.

Lærer Jensen var på mange måder en samlende figur for byen. Ikke alene var han med til
at binde skole og foreningsliv sammen; han var også aktiv i det kirkelige liv som
kirkesanger. Kirken og præsterne, Lise og Ebbe Fibiger, har også en naturlig forbindelse til
skolen med juleafslutning, konfirmationsforberedelse og ungkonfirmander.
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Et eksempel på, hvordan skolen er forbundet med byens foreningsliv er mit første møde
med skolen. Vi flyttede til byen i 1985 og da vi gerne ville se nærmere på den store røde
bygning, hvor jeg skulle tilbringe en stor del af min tid, ringede vi til skolen for at aftale en
rundvisning. Steen Busk stillede op en søndag eftermiddag. Vi blev vist rundt, og jeg var
lidt skræmt: Det var en kæmpestor skole uden kendte ansigter. Lige inden vi sagde farvel
og tak, spurgte Steen, om jeg spillede håndbold. Han var nemlig træner for lilleputholdet.
Det gjorde jeg ikke, men han fik mig alligevel til at dukke op til træning ugen efter. På den
måde fik jeg ikke alene nye klassekammerater, men også nye holdkammerater.

Thomas
Jeg har haft det privilegium at gå i 10. klasse på Tvis Skole, hvor den dynamiske duo Inger
og Jørn har skabt et koncept med vægt på såvel det faglige som det sociale. Den sociale
dimension blev blandt andet tilgodeset med sprælske aktiviteter som windsurfing og den
årlige skitur, som jeg personligt så frem til det meste af min skoletid. Elevopbakningen er
også god. Da jeg i sin tid gik i 9. var der tale om at lukke 10. kl. på Tvis Skole, men den
snak resulterede blot i, at der meldte sig godt 50 elever under fanen. Det er altså ikke
uden grund, at Tvis Skole er den ene af kun to skoler i kommunen, der tilbyder 10. klasse.

Hans Henrik
Den kontinuitet og stabilitet og det engagement, der kendetegner skolen og dens
medarbejdere betyder, at den har godt rygte ude omkring. Ofte er den en vægtig grund til
at vælge at bosætte sig i Tvis, og på uddannelsesstederne i Holstebro er det en udbredt
opfattelse, at elever fra Tvis Skole er blandt dem, der er bedst klædt på til en
ungdomsuddannelse.

I disse tider, hvor effektivisering, evaluering og kvalitetskontrol er blandt modeordene i den
offentlige sektor, kan man finde en statistik over de enkelte skolers resultater på
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Undervisningsministeriets hjemmeside. Hvis man kigger under Holstebro Kommunes 9. kl.
afgangselever, så kan vi godt være vores gamle skole bekendt. Karatermæssigt ligger den
nummer 1 blandt folkeskolerne. Dette skyldes naturligvis både, at der er engagerede
lærere og velfungerende elever, der sammen kan skabe et godt miljø. Nu er tal jo heldigvis
ikke alt, og en skoles trivsel skal måles på andet end karakterer. En skoles opgave er også
at lære eleverne grundlæggende værdier som respekt for medmennesket og anstændig
opførsel, hvilket også har prioritet på skolen. Lad os håbe og ønske, at skolen også i
fremtiden vil leve op til det slogan og den tegning, der er på den t-shirt, man fik lavet i
1990’erne. Den forestiller et træ med fem runde æbleansigter, der smiler, mens de læser,
spiller bold, fløjte og guitar. Et symbol på, at en skole skal måles på mere end karakterer.
Nemlig på den daglige trivsel for både bogligt svage og stærke børn. Dette må være målet
for Tvis Skole som en ægte Folkeskole. På t-shirten under æbletræet står sloganet ’Plads
til alle’. Et slogan, skolen virkeligt levede op til i 1996, da Grete Sahl og Lars Rudolf gav
mig et job som pædagogmedhjælper og lærervikar.

Thomas
Selv om mange af os enten er tilflyttere eller nu er flyttet bort fra området, så har den
vestjyske muld og det vestjyske sindelag sikkert påvirket os meget. I sin karakterskildring
af ’Vestjyden’ i 1896 gør præsten Otto Sommer opmærksom på nogle af de kendetegn,
der udmærker os. Han bemærker vores seje vedholdenhed, og at vi ikke er bange for at
tage fat. ’Jyden har aldrig været nogen tilhænger at 8 timers arbejdsdagen’ skriver han,
men påpeger også, at tempoet ikke er det højeste. Vi arbejder langsomt, men solidt og
klarer os med 5 daglige måltider samt øl og kaffe, mens vores modsætning, fynboen,
ligger under for et uafbrudt æderi og brændevinsdrikkeri og en ikke ringe grad af
usædelighed, der jo ligger os vestjyder fjernt. Vi er sparsommelige, nærmest nærrige,
bliver sjældent begejstrede, men er dygtige til at slå en god handel af. Til gengæld er fest
og ballade ikke vores stærke side. Som præsten skriver: ”Dans og kortspil regnes i
Vestjylland i højere grad for en synd end andre steder, og at dette er således kan egentlig
ikke undre os, når man kender Vestjydens karakter. Hvad først dans angår, da hører der jo
til dennes udøvelse en ikke ubetydelig skønhedssans, skal dansen være et udtryk for
livsglæde, da må den udføres med ynde, men ynde og lethed er ikke Vestjydens sag, og
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unægtelig ser de kantede, forslidte og tungt påklædte dansere og danserinder i en
vestjysk legestue alt andet end tiltalende ud, det er som om denne legemsøvelse slet ikke
passede for dem, ’trætte kan vi blive ved arbejde, vi behøver ikke at danse os trætte’, og
når så, som det ofte sker, brændevinen og kaffepunserne skal levere letheden og
humøret, ja så kan en sådan dansescene virkelig se i høj grad grim og rå ud, og så er der
kun et eneste skridt til rent ud at stemple al dans som synd.”

Hans Henrik
Otto Sommer har sikkert ikke helt uret, så lad mig her til slut opfordre alle til at holde igen
med dansen i aften. Og er man ikke er i stand til at lade være, når brændevinen og
kaffepunserne er kommet indenbords, så vil jeg opfordre jer til at finde en tilflytter som
dansepartner.

Endnu engang tillykke til vores skole og god fest!
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EMNEUGER - TEMAER
1970 - TEMAET STENALDEREN.

1975 - EMNEUGE OM ENERGI FØR SOMMERFERIEN.

Vandkraft og Atomkraft.
Alle klasser er fuld af energi gået i
gang med emnet energi - her den
sidste uge før sommerferien i 1975
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1987 - TVIS SOGN 100 ÅR
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1994 - EMNEUGE STRØM OG VARME .
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1999 - EMNEUGE: SVANEUGEN.
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2013 - AFGANGSKARAKTERER - TVIS SKOLE - KOMMUNES BEDSTE.

Topscorer ved afgangsprøverne i 2013 var Tvis Skole, hvor eleverne kom ud med et gennemsnit på
8,1. Dermed har skolen overhalet Rolf Krake Skolen, der kunne bryste sig af at have de elever, der
klarede sig bedst ved afgangseksamenen året forinden.
På Tvis Skole glæder man sig over resultatet og placeringen.
Men hverken skoleleder Agner Lund eller viceskoleinspektør Jens Lykkegaard, der selv underviser
de ældste elever i matematik, kan komme med en enkeltstående forklaring på, hvorfor det
matematiske talent trives i Tvis.
»Jeg tror ikke, at vi har nogle forhold eller muligheder, som man ikke har andre steder. Men vi har
haft et team af lærere, der har stået for undervisningen gennem nogle år, og stabilitet kan måske
være en årsag. Men det er ikke noget, som vi har analyseret på. Vi glæder os bare over, at det går
godt,« siger Jens Lykkegaard.
Heller ikke i Skave har man en enkeltstående forklaring på, hvorfor engelskkaraktererne gennem en
årrække har ligget højt. Også her vurderer skoleleder Karsten Voldsgaard Kloster, at engagerede
lærere er en del af forklaringen.
»Vi har ikke haft specielt fokus på engelsk-undervisningen. Men ideen med at udbrede »bestpractice« er interessant,« siger han.
Selv om skolerne i Holstebro under ét klarer sig lidt bedre end landsgennemsnittet, så afslører
eksamenskaraktererne også store forskelle fra skole til skole.
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HÅNDBOLDSKOLEN - TVIS.
1996 - TVIS DRENGE OG TVIS PIGER TIL VM FOR SKOLEHOLD I ØSTRIG.

40

Tvis Skole er ofte blevet forbundet med håndbold.
De fleste elever har spillet håndbold, men også lærerne har ofte været
meget interesseret i håndbold både som spillere, trænere og ledere.
Her er to eksempler på at Tvis Skole er nået rigtig langt i konkurrence
med andre skole i skolehåndbold i 1996 og 2014
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2014 - TVIS-DRENGE KLAR TIL DM-FINALE
Håndboldtalenter. Tvis Skole kan også være med, når det gælder talentudvikling af unge
håndboldspillere.

Lærer Kurt Nielsen og skoleleder Agner Lund har haft succes med et valgfag i 8. klasse. I efter
middag spiller Tvis Skole DM-finale..
Holstebro Elitesport har fået meget opmærksomhed de seneste år, da de har været med til at
udklække mange unge sportstalenter.
Men en plads i kommunens eliteklasse er ikke den eneste vej til at udvikle talentet.
Tvis Skole vil i den grad også lege med.
Elever fra 8. A og 8. B kvalificerede sig tirsdag til DM-finalen i håndbold for skolehold. Finalen
spilles i Aarhus og bliver vist direkte på TV 2 i eftermiddag klokken 15.00.
Skoleleder Agner Lund fra Tvis Skole er stolt af drengene, der nu er klar til finalen efter stærkt spil
i de afgørende kampe mandag og tirsdag, efter at de vandt regionsmesterskabet i december.
VALGFAG I 8. KL. PERSONLIG UDVIKLING, MOTIORN, BEVÆGELSE.
»Vi har indført et valg i ottende klasse, hvor motion, bevægelse og den personlige udvikling er i
fokus. Det er to timer om ugen, og det viser, at der også kan udvikles talenter andre steder end i
eliteklasserne. Vi har elever, der er gode nok til at komme i eliteklasserne, men de har valgt at blive
hos os,« siger Agner Lund, der intet har imod det arbejde, der bliver gjort i forbindelse med
eliteklasserne på Birkelundsskolen.
»Vi viser bare, at det også kan gøres på en anden måde. Vi har meget dygtige spillere på 8.
klassetrin,« lyder det fra skolelederen, der selv er meget håndboldinteresseret.
Han er ofte speaker, når Team Tvis Holstebros ligahold spiller på hjemmebane.
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Det er også en meget erfaren lærer og træner, der står i spidsen for 8. klasseholdet. Det er den
tidligere landstræner og ligatræner Kurt Nielsen, der stadig er tilknyttet Skives ligaherrer.
Kurt Nielsen var sammen med Agner Lund og flere andre kolleger med til at sætte liv i Tvis KFUM
tilbage i 1980’erne, da landsbyklubben begyndte opstigningen mod landets bedste række.
DANMARKSMESTERSKAB TIL TVIS-DRENGE
Det er ikke kun de danske håndboldherrer, som få direkte sendetid på TV2 og vinder alle deres
kampe.
De ti drenge, som til dagligt går i 8. klasse på Tvis Skole, er nybagte danske mestre i
skolehåndbold.
En flok håndbolddrenge fra Tvis fik sig en stor oplevelse, da de onsdag kunne lade sig hylde som
danske mestre i skolehåndbold efter en på 16-13 sejr over Thorning Skole ved Kjellerup. Tvisdrengenes sejr er endnu mere imponerende taget i betragtning af, at de hele vejen til finalen har
mødt modstandere, som er et år ældre. Derfor kunne de heller ikke matche modstanderne fysisk,
men alligevel var det Tvis-drengene, som kunne hæve pokalen til sidst.
»Vi har mødt 9. klasser hele vejen gennem stævnet. Holdet er teknisk dygtigt, hvor alle spillerne
kan kaste og gribe i høj fart. Så vi var overlegne både teknisk og taktisk,« siger drengenes træner,
Kurt Nielsen, om grunden til, at de kunne modstå presset.
Med sejren i land har skolen også sørget for at give drengene den rette hyldest af
klassekammeraterne.
»Det er rigtig stort. Så i dag samler vi hele skolen i gymnastiksalen, og så løber de ind enkeltvis,
med fuld musik, som hvis det var i arenaen. Og endda med den samme halspeaker, som til
ligakampene,« siger skoleleder Agner Lund med et lille grin.
Han er nemlig også manden, som sidder bag mikrofonen til ligakampene i Gråkjær Arena.
At det netop er Tvis, som har hevet pokalen hjem er dog måske ikke helt tilfældigt. For har man
sagt Tvis, har man også sagt håndbold. Drengenes træner, Kurt Nielsen, stod i spidsen for Tvis
KFUM, da de tog turen op i landets bedste håndboldrække, og skolen har lavet et valgfag for 8.
klasserne, hvor det er motion, bevægelse og personlig udvikling der er i centrum - med henblik på
at udvikle talenter.
Og skal man tro Kurt Nielsen, så er der så meget talent på holdet, at flere af drengene har potentiale
til at komme på Team Tvis Holstebros førstehold.
»Det er helt sikkert. Hvis de her fastholder deres udvikling og fortsætter med at arbejde som
elitespillere, så kan de nå til tops,« siger Kurt Nielsen.
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TVIS SKOLE TIL TOPS I SKOLEKAPRONING
Tvis Skole er ikke bare en håndboldskole.
På billedet ses Maria Dixen Nielsen, der vandt guld i singlesculler

Lørdag den 1. september blev der på Bagsværd Sø afviklet mesterskaber i Skolekaproning.
Tvis Skole havde tre repræsentanter fra 8. og 9. klasse.
Maria Dixen Nielsen vandt blandt andet guld i singlesculler og sølv i double-sculler (med hjælp fra
en anden skole), og Mie Andersen vandt guld i double-sculler (med hjælp fra en anden skole) og
bronze i singlesculler. Mads Yding vandt guld i singlesculler og sølv i double-sculler.
Samme weekend blev Mads Yding udtaget til landsholdet i double-fire bl.a. sammen med Jonathan
Nielsen, som er en tidligere Tvis Skoleelev.
Og i den netop overståede weekend hentede mange af de talentfulde Tvis-skole roere for øvrigt
DM-medaljer hjem fra junior DM. Det blev også afviklet på Bagsværd sø.
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