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Tvis Forsamlingshus - Sognegården 2000 - 2017.
Det blev nogle svære år for Sognegården.
I 2002 begynder Kultur - og Fritidsudvalget i Holstebro Kommunen at sætte spørgsmålstegn ved de 9
Sognegårde i kommunen. Hvad skal deres status være fremadrettet, hvad skal være deres funktion og i hvor
høj grad skal kommunen være inddraget i driften?
Kommunen har også et ønske om harmonisering af vilkårene for driften af Sognegårdene.
Kommunen vil have dokumentation for, at der sker noget for sognets beboere i de enkelte Sognegårde og
ønsker tilsendt en status om brugen af de enkelte Sognegårde. Det gør bestyrelsen for Tvis Sognegård også.

Formænd i perioden:
1994 – 2004: Johannes Larsen
2005 – 2009: Carsten Kamuk
2009 – 2017: Erling Hjermitslev
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Bestyrelsens status for Tvis Sognegård 2002:
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En god beskrivelse af Sognegårdens aktiviteter og funktion i lokalsamfundet som et supplement og en
medspiller i forhold til de øvrige foreninger i byen.

Forpagtningskontrakt 1995 - 2003
I forpagtningskontrakten med Holstebro Kommune fra 1995 betaler kommunen for al udvendig og indvendig
vedligeholdelse og alle udgifter til renovation, el, vand og varme.
Forpagtningsafgiften er på 35.000 kr. pr. år. Forhøjes hvert år med kommunens fremskrivningsprocent.
2003: 50 års jubilæum for Sognegården:
2003 – 50 års jubilæum – bestyrelsen består af: Jonna Kjeldsen, Ellen Ørgård, Johannes Larsen og Mette Marie
Stokvad.

Forpagtningskontrakt 2003 – 2009
Det er stadigvæk en relativ gunstig aftale for Sognegården. Kommunen står stadig for den udvendige og
indvendige vedligeholdelse forårsaget af almindelig nedslidning og for 75% af udgifterne til lys, vand og varme.
Forpagtningsafgiften er på 20.000 kr. pr år.

Helt andre betingelser fra Kommunen fra 2009.
2009: Kommunen sætter tommelskruer på sognegårdene. Nu skal de selv klare driftsudgifter og
vedligeholdelse. Man får et tilskud på 16.000 kr. om året. Men det kan langt fra dække de ekstra udgifter man
får til vand, lys og varme, som man hidtil kun har betalt 25 % af.
Kommunen opsiger kontrakten fra 2003 til 31. december 2009. Enten accepterer Sognegården de nye vilkår,
ellers bliver Sognegården sat til salg.
Nedenfor følger reaktionen fra vært og bestyrelse og skriverier i Dagbladet om de nye betingelser.

Fra 90.000 kr. i tilskud fra kommunen til 16.000 kr. pr. år.
Sognegården skal selv stå for alle udgifter til indvendig vedligeholdelse og alle forsyningsudgifter.
Antallet af arrangementer i året 2006 – 2007 har været på 65 og antallet af solgte kuverter har været på
3.750.Det er kun ¼ af antal arrangementer i de gyldne år i 70’erne og 80’erne.
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Januar 2009
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Kommunen som ejer Sognegården vil skære driftstilskuddet ned fra 90.000 kr. årligt til 16.000 kr.
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2006 – 2007: Kun 65 udlejninger med 3750 kuverter.

Diktat fra kommunen: Take it or leave it.
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A/S Tvis Sognegård meget tæt på lukning i 2009.
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Ny bestyrelse reder Sognegården i 1. omgang.
Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling i 2009 med lukning af Sognegården på dagsorden.
Der er stort fremmøde til generalforsamlingen, som resulterer i, at en ny bestyrelse dannes:
med Erling Hjermitslev som formand, Ole Skifter kasserer, Martin Nielsen sekretær, Anders Jacobsen og Lars
Hede.

Erling Hjermitslev
Den nye bestyrelse arbejdede ihærdigt med at finde en løsning, som på den ene side sikrede at Sognegården
kunne fortsætte, og på den anden side kunne indeholdes i den fremtidige driftsform som kommunen ønskede
uden mulighed for en særordning med Tvis Sognegård.
Løsningen indebar, at kommunen bekostede en energirenovering samt en total indvendig maling og ny
gulvbelægning.
Med energirenoveringen blev lys, vand og varmeudgifterne reduceret væsentlig.Da en ny gruppe vil forsøge, at
føre Sognegården videre undlader bestyrelsen for Tvis Hallen, at indrette selskabslokaler i det nye Tvis Center.
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En ny bestyrelse tager handsken op efter den gamle, som er kørt træt og har opgivet at føre Sognegården
videre.
Den nye bestyrelse kommer i dialog med kommunen, som fastholder de nye skrabede betingelser for driften af
Sognegården, men indvilger i en renovering med nyt gulv, maling og energirenovering før overtagelse af de nye
kontraktbetingelser. Kommunen bekoster i alt 300.000 på renoveringen.
Sognegården kan ikke overleve ved fester i huset og ved møde og foredragsvirksomhed. Der skal skabes et
kommercielt grundlag ved levering af mad ud af huset også, til private, til virksomheder og som skolemad.
Antallet af fester i huset har været for nedadgående siden engang i 1990'erne. Foreningerne i byen har fået
andre muligheder i skolen, menighedshuset, kultursalen og hallen.

15

A/S Tvis Forsamlingshus opløses.

På denne ekstraordinære generalforsamling bliver A/S Tvis Forsamlingshus opløst efter at have eksisteret i
nøjagtig 100 år.
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I stedet bliver der stiftet en ny sogneforening, som alle beboere i Tvis automatisk er medlem af.
Sogneforeningen bag driften af Sognegården får nye vedtægter og bestyrelsen valgt i januar fortsætter som
bestyrelse for Sognegården.
Sognegården er redet i 1. omgang.
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Ny kontrakt med kommunen gældende fra 2010 – 2020.
Hovedpunkterne i kontrakten:
•
•
•
•
•

Lejen er 0 kr.
Kommunen laver i 2010 en renovering især mhp. Energibesparelse for 300.000 kr.
Sogneforeningen står for al indvendig vedligeholdelse
Kommunen står for udvendig vedligeholdelse.
Sogneforeningen betaler selv fuldt ud for renovation, el, vand og varme.
o Skal fremover betales direkte af værtsparret. Er bestemt i deres kontrakt med
Sogneforeningen.
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2009: Sogneforeningen – Tvis Sognegård.

Oktober 2009 – nyt værtspar fra start.

Ny driftsaftale med kommunen:
•
•
•

Kommunen påtager sig udvendig vedligeholdelse
Kommunen laver energirenovering og indvendig renovering før driftsaftalen træder i kraft til nytår
2010.
Sogneforeningen skal selv betale for lys, vand og varme (tidligere kun 25%). Disse udgifter flyttes over
på værtsparret, som en del af deres kontrakt med sogneforeningen.

Marts 2010:
De følgende år holder Sogneforeningen generalforsamling hvert forår.
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2011 - november:

100 års jubilæumsfest:
Med en forsinkelse på 2 år arrangerer den nye bestyrelse for Tvis Sognegård 100 års jubilæumsfest. Festen
bliver kombineret med Fischers 30 års jubilæum.

Det blev en forrygende aften, hvor Sognegården var fyldt med 125 glade gæster. Stemningen og maden var
rigtig god og musikken faldt i alles smag. Så der var svingom, som i gamle dage.
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Sognegården levede denne aften op til for alvor at være samlingspunktet for sognet. De gamle dyder i
vedtægterne kom til ære og værdighed (lige bortset fra at vi ikke fik chokolade og der i stedet var vin til
maden). En tale var der også af formanden Erling Hjermitslev, som holdt et underholdende foredrag om A/S
Tvis Forsamlingshus' og Sognegårdens historie fra starten i 1909.
Samtidig med at vi var på musikalsk rundrejse med Fischers var vi også en tur ned ad Memory Lane i 1950'erne
ad Hovedgaden i Tvis med de mange butikker fra dengang.
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Slut med Forsamlingshuset/Tvis Sognegård
Dagbladet 17. januar 2017

Fremtiden er uvis for Tvis Sognegård. Foto: Johan Gadegaard - her en kold vinterdag i januar 2017

Forpagter parret har sagt op allerede efter kun ½ år som værtspar.
Det har vist sig svært at finde en ny forpagter til Tvis Sognegård, og selvom jagten fortsætter, så vil bestyrelsen
nu foreslå, at sognegården nedlægges og fjernes.
Foreningen bag Tvis Sognegård havde igennem længere tid søgt efter en forpagter, og den mission så ud til at
lykkedes, da de annoncerede, at de havde en ny kvindelig forpagter fra 1. januar, efter at det tidligere
forpagter-par havde sagt stop efter cirka seks måneder. Den 40-årige kvinde, som ellers havde sagt ja til at
overtage forpagtertjansen, endte dog med at trække sig, inden hun havde første arbejdsdag. Udfordringen ved
at finde en ny forpagter har nu fået foreningen Tvis Sognegård til at foreslå en nedlæggelse af sognegården.
- Vi søger stadig efter en ny forpagter, for der er en del bestilte konfirmationer, som vi gerne vil afvikle, men
bestyrelsens indstilling er, at sognegården bør nedlægges og fjernes, siger formanden for Tvis Sognegårdforeningen, Erling Hjermitslev.
Forslaget kommer op på en generalforsamling 2. februar, og bestyrelsens indstilling kommer blandt andet på
baggrund af svigtende økonomi. I sidste ende er det kommunen, som træffer beslutningen vedrørende
bygningen.
Der er ganske enkelt ikke penge i kassen til at betale for varme og lys. De penge, vi havde i kassen, er blevet
brugt til at dække tabene fra tidligere forpagtere, som ikke har betalt husleje, fortæller Erling Hjermitslev.
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Sognegården i Tvis ligger på hjørnet af Skautrupvej og Hovedgaden, og det er et område med meget trafik
gennem byen. Bygningen tager meget af udsynet i krydset, og derfor vil det også hjælpe på trafiksikkerheden at
fjerne den, påpeger Erling Hjermitslev. Ikke mindst i fremtiden.
- Når motorvejen kommer, så forventer vi en del mere trafik på Skautrupvej, og der vil det øge trafiksikkerheden
meget, hvis bygningen bliver fjernet, og der kommer bedre oversigtsforhold i krydset, siger Erling Hjermitslev,
som mener, at den gamle bygning har overlevet sig selv.
- Der er et mindre behov for sognegården, efter at vi har fået Tvis Centret og det nye Kirkehus. Bygningen er
efterhånden ved at være nedslidt, og det vil koste en del penge at renovere både lokalerne og køkkenet,
forklarer Erling Hjermitslev, som ikke mener, at bygningen kan bruges til andet end sognegård, og at det derfor
vil være bedst og billigst at vælte den, hvis det ikke skulle lykkes at finde en forpagter til at føre den videre.
Holstebro Kommune, som ejer sognegården, er bekendt med foreningens indstilling, og kommunen afventer
generalforsamlingen, inden den går ind i processen omkring, hvad der skal ske med bygningen fremover.
- Vi har modtaget beskeden fra foreningen. Hvis det skulle komme dertil, at bygningen skal fjernes, så er det en
politisk beslutning, som skal op i et af udvalgene, fortæller chefkonsulent i miljø- og analyseenheden i Holstebro
Kommune, Bjarne Petersen-Engstrøm.
Tvis Sognegård har eksisteret siden 1909 og har plads til omkring 130 gæster. Der har igennem de seneste år
været hyppig udskiftning af forpagtere. De seneste forpagtere kom til i maj 2016, efter at det forhenværende
forpagterpar havde drevet sognegården siden 2010.

2017 - 2. februar: En enstemmig generalforsamling vedtog i aften at bemyndige bestyrelsen til at nedlægge
sognegården såfremt der ikke inden månedens udgang er fundet en løsning på sognegårdens fremtidige drift.
Bestyrelsen undersøger mulighederne for at holde sognegården kørende indtil udgangen af maj for at kunne
afvikle de bestilte konfirmationsfester i sognegårdens lokaler.
2017 - 10. februar:
Bestyrelsen har opgivet at føre sognegården videre da det ikke har været muligt at finde en langsigtet løsning
med en ny forpagter. Grundet de store driftsudgifter er det heller ikke muligt at køre den videre som lokaler til
udlejning.
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Formanden: Det er er trist at en så gammel og velrenommeret institution må lukke efter 108 år, men tiden er
løbet fra disse samlingssteder, behovet er der ikke mere.
Vores største beklagelse er de familier som har booket fester langt frem i tiden som nu må finde andre steder.
Foreningen hæfter ikke for evt. indbetalt deposita, krav om tilbagebetaling må rettes til den vært som har
modtaget pengene.
Hvad der fremover skal ske med sognegården er op til kommunens politikere.
2017 - 22. februar - Dagspressen:

Værter 2000 - 2017:
Værter i perioden:
•
•
•
•
•

Grethe og Claus Worm: 1997 – 2006
Se omtalen af Grethe og Claus Worm i 3. del af historien.
Mette Højbøge: 2006 – 2009
Dennis og Carina Andersen: september 2009 – juli 2010.
Lene Jørgensen: 2010 – 2016
Anne-Mie og Poul Erik Andersen maj 2016 - januar 2017
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Mette Højbøge må i 2009 lever med usikkerheden om Sognegården fortsætter, og hvis den fortsætter bliver
det med en forhøjet husleje.
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Værternes og Bestyrelsens rolle.
Her i perioden trækker bestyrelsen sig stort set ud af
driften og dagligdagen i Sognegården. Nu er det ikke
Forsamlingshuset som indbyder til juletræsfest, men
derimod værtsparret, som indbyder til julefrokost.
Bestyrelsen fører en mere tilbagetrukken tilværelse. Det er
dem som ansætter værterne og prøver at holde styr på
økonomien. Det er også bestyrelsen som har kontakten til
kommunen, men det er værterne som tager nye initiativer
og Sognegården forbindes mere og mere med værtsparret.
Det er også i denne sidste periode, at Sognegården mere
og mere blive et madsted ikke bare med selskaber og
fester i huset men også i høj grad med mad ud af huset.
Bestyrelsen tager initiativet til 100 års jubilæumsfest, som
bliver en stor succes, godt nok ikke i 2009 men i 2011.
Ellers er der ikke arrangementer som årsfest, juletræsfest
og andet fra bestyrelsen.
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Hyggestuen – bruges også til mindre selskaber.
I Tvis Sognegård er der to sale (store og lille, kaldes også teatersalen og møllestuen) og to stuer (hyggestuen og
pensionatstuen) til udlejning.
Billedet her er fra hyggestuen. Læg mærke til de gamle Tvis billeder på væggen.

Her et kig ind i køkkenet, hvorfra maden er lavet til talrige fester i Sognegården, og her efter år 2000 også til
mad ud af huset. Billedet er taget efter at Sognegården var lukket i 2017.
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Dennis Domino og Karina Hansen sept. 2009 - Juli 2010.

Åbner op i Sognegården, så kan komme og spise der til hverdag eller tage det daglige måltid med hjem.
Frokostretter, take away og dagens middag.
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Åbner op med nye initiativer med fokus på mad ud af huset og dagens ret som kan nydes i Sognegården.

December 2009:
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Lene og Flemming aug. 2010 - 2016

Lene Jørgensen driver i forvejen Festhuset i Holstebro og udvider altså forretningen med Tvis Sognegård i 2010.
Udover fester i huset leverer Lene også mad ud af huset. Til private og til firmaer som hun etablerer
frokostordninger med.
Der kommer også mange initiativer fra ægteparret med bankospil i huset, med mortensaften, med julefrokost,
med nytårsmenu og med andre arrangementer.
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Nov. 2011

Mad ud af huset til
frokost og til aften.
Mad til skolens elever
hver fredag.

Værtsparret arrangerer
Mortensaften,
Julebanko og
Julefrokost.
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Oktober 2012:

Tilbud om
daglige
måltider i huset
og ud af huset.

Tupperware demo.
Friendtex og Pomp
De Luxe
Loppemarked
Banko
Julefrokost
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Nov. 2012

Dec 2012

Nov. 2014:
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2014 og 2015

2016 - april:
Store økonomiske problemer i værtsparrets to firmaer Festhuset og Tvis Sognegård bevirker, at begge firmaer
går konkurs. Dagbladet oplyser at strid om løn og feriepenge for en medarbejder udløser konkursbegæringen.
Konkursen rammer også Sogneforeningen for Tvis Sognegård pga. manglende betaling af forpagterafgift.
Et nyt forpagterpar er klar til at overtage bestilte arrangementer.

Anne-Mie og Poul Erik Andersen maj 2016 - januar 2017
Nyt forpagterpar på vej
Det er ægteparret Anne-Mie og Poul Erik Andersen, som kommer fra Struer, der fremover kommer til at styre
begivenhederne i Tvis Sognegård. De har tidligere været forstanderpar på Søndbjerg Efterskole, de har drevet
KFUMs soldaterhjem i Camp Bastion i Afghanistan og har senest været lederpar på Sisimiut Sømandshjem i
Grønland.
»Vi kan begge lide at arbejde og har masser af gå-på-mod og godt humør. Vi er også vant til, at omsætningen
stiger markant, når vi går i gang med at arbejde og udvikle.«
Melder det nye værtspar i Tvis Sognegård fra på mandag, Anne-Mie og Poul Erik Andersen.
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Begge dele får de godt brug for, efter at den hidtidige forpagter, Lene Jensen, er gået konkurs. Det har
besværliggjort overtagelsen, da vigtige elementer som telefonadgang og hjemmeside ikke er frigivet.
Ægteparret har da også været lige ved at give op over for udfordringerne, men de holder fast og er parat til at
give den en skalle. I dagene op til overtagelsen har de fulgt Lene Jensens praktiske arbejde i sognegården, så de
er kommet til at lære forholdene godt at kende.
De har ikke mindst søgt stillingen, fordi de gerne vil arbejde sammen - og har gode erfaringer med det. De har
drevet soldaterhjem sammen både i Oksbøl, Høvelte og i Afghanistan, og også arbejdet tæt sammen
forretningsmæssigt under et treårigt ophold i Tanzania. Her arbejdede de i tre år for Luthersk Missionsforbund,
hvor de opbyggede en forretning med salg af bibler.

»Hun har styr på både salaterne, stegen og kagerne. Allerede for mange år siden, da hun var ansat som
kirketjener, begyndte hun at bage kager til mindesammenkomster i kirkens lokaler,« fortæller hendes mand.
»Og så er hun ukuelig, ihærdig og kreativ. Når hun har sat sig noget for, så går det den vej,« roser Poul.
Hun roser til gengæld ham for at være meget servicemindet og god til at have struktur på tingene. Og siger, at
han også er kreativ. Så skader det jo heller ikke, at han er stærk. Der kan jo nok være noget at løfte på
undervejs.
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Han er desuden vant til at svinge en gulvskrubbe og klare mange praktiske opgaver.
Ægteparret fortsætter indtil videre med de menuer, sognegården i forvejen har på programmet.
»Tvis Sognegård har rammer til en fest med 100 personer og til mindesammenkomster kan vi tage 140,«
oplyser Poul Erik Andersen.
De vil satse på god mad og hyggelige rammer til fester, receptioner og andre sammenkomster.
Og glæder sig over, at leverancer ud af huset er på plads. De har indgået aftale med fabrikken TMK i Tvis om
levering af mad til møder og kurser. Fabrikkens medarbejdere kan også bestille ud fra en liste, og tirsdag og
torsdag skal leveres mad til Tvis Skole.
»Vi leverer også mad til en række ældre beboere, og her tager vi gerne flere ind,« siger Anne-Mie.
Ægteparret bor i Asp og har altid været stærkt engageret i kirkeligt arbejde. Anne-Mie Andersen sidder på
landsplan i hovedbestyrelsen for Kristendemokraterne og er formand for kommuneforeningen i Struer. De er
med i den luthersk indremissionske menighed omkring Lemvig Bykirke.

•
•
•

Sædvanlige festarrangementer – og mindesammenkomster og møder.
Mad ud af huset – firmaer
Daglig pensionist – og skolemad
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Nov. 2016

Nov. 2016.

Dec. 2016
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Det sidste sognearrangement:

2016 - 6. december: Bestyrer

til Tvis Sognegård

Tvis Sognegård
Har du lyst til et selvstændigt job under frie forhold med gode indtjeningsmuligheder, mangler vi en ny bestyrer
til Tvis Sognegård.
Tvis Sognegård er vel renommeret med selskaber, møder og daglig levering af mad til flere virksomheder,
skolemad m.m.
Baggrunden kan være, kok, tjener, køkkenassistent eller bare en person med lyst til at lave god mad og være
selvstændig i et frit job med mange muligheder.
Der skal betales en mindre husleje til foreningen Tvis Sognegård som dækker leje af inventar og køkkenudstyr
samt beboelse på 1.sal.
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Hvor meget arbejde der vil lægges i jobbet er op til værten selv, det eneste vi kræver er, at sognegården
fremstår renholdt og er til rådighed for møder og andre arrangementer med mulighed for servering.

Jobbet kan evt. bestrides på deltid og eller ægtepar hvor den ene part driver sognegården, boligen i
sognegården er inkluderet i huslejen, så der er gode muligheder for en god indkomst hvis man vælger at bo i
sognegården, hvilket er et ønske, men ikke et krav.

Har du spørgsmål til stillingen som bestyrer af Tvis Sognegård kan formanden Erling Hjermitslev kontaktes på
tlf.: 40604089.
Du er også velkommen til at besøge vores hjemmeside: http://www.tvissognegaard.dk/
Den sidste ansøgning om en ny vært. Bestyrelsen havde en aftale med en interesseret, men vedkommende
sprang alligevel fra.
Uden vært ville det være umuligt at drive Sognegården. Det og den anstrengte økonomi gør at Sogneforeningen
beslutter at nedlægge Sognegården som beskrevet side 18.
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Udlejning 2000 - 2017
Til private.
Antallet af private udlejninger falder meget i perioden. Kun 1/4 af de udlejningstal man var oppe på i 1970'erne
og 1980'erne
2001: 135 udlejninger med 6.500 kuverter.
2006: 65 udlejninger med 3.750 kuverter
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Sølvbryllup

s
Første taleren er nu ikke præsten, men sølvbrudeparrets børn.
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Talrige gange har æresporten været rejst ved indgangen.
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Talrige gange har der været
pyntet æresport foran
indgangen til Sognegården.
Til bryllup, sølvbryllup,
guldbryllup og
diamantbryllup.

Her et karakteristisk billede fra en privat fest i Sognegården 2007. Foldedøren mellem lille og store sal er
skubbet til side og man ser fra store sal ind i lille sal med det store billede fra det gamle Tvis Mølle.
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Smukt pyntede borde og blomsterdekorationer præger perioden.
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Foreningsbrug af Sognegården.
Tvis Pensionistklub/seniorer

Tidligere var det A/S Tvis Forsamlingshus som arrangerede løvfaldsfest.
Her er det pensionistforeningen som tager tråden op.
Pensionistforeningen arrangerer også en årlig julefrokost i Sognegården.
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Tvis Seniorer
Tvis Seniorer brugte også Sognegården til deres arrangementer indtil det nye Kirkehus stod færdig i 2014.

Her er det seniorernes julefest med Ulla Voldbjerg som formand og Agner Lund fra Fischer som har en samtale.
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Tvis dagen 2016
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Efter initiativ af 3 tidligere Tvis boer blev der arrangeret en såkaldt Tvis Dag i sognegården i august 2016. Det
var en dag, hvor eks Tvis folk kunne mødes i et hyggeligt samvær med megen snak og genopfriskning af gode
minder. Man opfordrer også nuværende Tvis boer til at mødes med de ”gamle” Tvis Boer.
Tvis Dagen blev også afholdt i 2017, men da var Sognegården stoppet. At Sognegården måtte stoppe har også
været en svær kendsgerning for de tidligere beboere, som har så mange minder netop herfra.

Jagtforeningen.

Her er det jagtforeningens årlige generalforsamling. Jagtforeningen har altid brugt Sognegården til
generalforsamling.

Tvis Borgerforening.
Borgerforeningen har også altid brugt Sognegården. Bl.a. til debataftener om fremtiden i Tvis. Alle deres
generalforsamlinger er også blevet afholdt i Sognegården. Her er årets Tvis Borger blevet udnævnt og fejret
gennem mange år. Her er det Sognegårdens nabo - smeden Henry Lundager som bliver kåret til årets Tvis
borger i 2006.
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Tvis Kulturelle Samvirke i 2006

Her er det en af
konkurrenterne til
Sognegården som
netop holder sit
arrangement her.
En stuvende fyldt
Sognegård med
underholdning af
radioværten Jørn
Hjorting.

Andet.

Maj 2015 - informationsmøde i Sognegården om motorvejen.
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Dette flotte syn kommer Tvis boerne til at undvære fremover.
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Bilag
Forpagtningskontrakt 1995 – 2003:
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Ny kontrakt med kommunen gældende fra 2003 - 2009.
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Sidste kontrakt mellem kommunen og Sogneforeningen fra 2010 - 2017.
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Værtspar kontrakt 2010

Forpagtningsaftale

Mellem

Foreningen Tvis Sognegård
v / Bestyrelsen
(efterfølgende kaldet udlejer)

og

Festhuset Holstebro
v/Lene og Flemming Jørgensen
(efterfølgende kaldet forpagter)

Aftalen løber fra 1. august 2010 til den opsiges af en af parterne med gensidig 1 års varsel til ophør
den 1. i en måned.
Udlejer kan ved ved misligholdelse af denne aftale, eller ved forpagterens konkurs, straks ophæve
forpagtningsaftalen.
Forpagtningen omfatter ejendommen Tvis Sognegård, Hovedgaden 2, Tvis 7500 Holstebro, med
selskabslokaler, køkkenfaciliteter og tilhørende bolig på 1.sal.
Desuden omfatter forpagtningsaftalen det ved kontraktens indgåelse værende inventar, samt
køkkenudstyr i henhold til inventarliste.
Det forpagtede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse anvendes til andre formål end sognegård
med tilhørende aktiviteter.
Fremleje af hele eller dele af bygningen må kun finde sted efter skriftlig godkendelse af udlejer.
Forpagteren skal efterleve gældende vedtægter for Tvis Sognegård dateret den 12. marts 2009 og
samarbejdsaftalen mellem udlejer og ejeren Holstebro Kommune dateret 1. januar 2010.
Lokalerne overdrages nyistandsatte, efterfølgende indvendige vedligeholdelsesarbejder og
nyanskaffelser påhviler forpagteren, dette gælder ligeledes vedligeholdelse af maskiner og inventar
som indgår i forpagtnings-aftalen.
Nyanskaffet inventar og driftsmidler som betales af lejer tilhører lejer og kan medtages ved aftalens
ophør.
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Der må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse foretages væsentlige bygningsmæssige ændringer eller
andre tiltag som har indvirkning på bygningens tilstand, drift og anvendelse.

Lokalerne og inventar skal afleveres i samme stand som ved overdragelsen, alene med den
forringelse, som almindelig brug og ælde har medført.
Det påhviler forpagteren at holde det forpagtede såvel lokaler som inventar i en god rengørings- og
vedligeholdelsesstand.
Ejeren af Tvis Sognegård er Holstebro Kommune som varetager følgende forhold omkring driften af
ejendommen:
1.

Afholder udvendig vedligehold, lovpligtig forsikring og pleje af grønne arealer, bortset fra
tilfælde hvor forpagteren kan pålægges et erstatningsansvar
for en skade på bygninger og anlæg.

2.

Forestår kontakten til forsyningsselskaber m.fl. i forbindelse med leverancesvigt, skader
på det eksterne forsyningsnet m.v samt andre kontakter i forbindelse med udvendig
vedligehold og istandsættelse.

3.

Holstebro Kommune er ikke ansvarlig for driftstab eller andre tab i forbindelse med
vedligeholdelses- og/eller istandsættelsesarbejder til opfyldelse af denne kontrakt.

4.

Holstebro Kommune har intet ansvar for tab af nogen art som måtte henføres til svigt af
forsyninger til husets drift, ligesom kommunen ikke er ansvarlig for vedligeholdelse af
noget eksternt forsyningsnet.

Holstebro Kommunes befuldmægtige skal til enhver tid have adgang til at besigtige lokalerne og
området.
Forpagteren varetager følgende forhold:
1.

Afholder alle udgifter til myndighedstilsyn

2.

Afholder alle forbrugsudgifter såsom, vand, varme og el.
Udlejer foranlediger aflæsning af el, vand og varme ved overtagelsen.

3.

Afholder alle udgifter til dagsrenovation, spildevandsafgifter m.v.

4.

Afholder alle udgifter til fuld- og nyværdi forsikring af inventar, service, køkkenmaskiner
m.v. og forestår selv kontakten til ønsket forsikringsselskab. Forpagter skal på
forlangende dokumentere forsikringsforholdene overfor udlejer.

5.

Afholder alle udgifter til aflønning og forsikring af eventuelt ansatte.

6.

Erlægger en månedlig forpagtningsafgift til Tvis Sognegård på kr. 2500,00 for leje af
inventar og køkkenmaskiner tilhørende Tvis Sognegård. Forpagtningsafgiften reguleres
årligt med udviklingen i nettoprisindekset.

65

Alle indtægter i huset tilfalder ubeskåret forpagteren som selv fastsætter takster for udlejning af
lokalerne og øvrige indtægtsgivende aktiviteter.
Forpagteren kan ansøge udlejer om tilskud til, eller betaling af nyanskaffelse samt vedligeholdelse af
driftsmidler og inventar.
Inventar og driftsmidler som betales af udlejer tilhører udlejer.
Eventuelt opståede tvister, herunder tvister vedrørende denne aftales indehold og bestemmelser, skal
såfremt de ikke kan løses ved en forhandling mellem forpagter og udlejer, afgøres af ved almindelig
voldgift ved Voldgiftsretten i Holstebro.

Således aftalt mellem parterne.

Tvis den_______________

Forpagter:

Bestyrelsen for Tvis Sognegård:

_______________________
Flemming Jørgensen

__________________________
Erling Hjermitslev, formand

_______________________
Lene Jørgensen

___________________________
Agner Lund, sekretær
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Vedtægter for den nye Sogneforening – Tvis Sognegård fra 2010.
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Erling Hjermitslevs festtale for Forsamlingshuset – Sognegården 2011

Ved 100-års jubilæet Tvis Sognegård

Kære gæster, kære Tvis-boere

Jeg vil gerne indledningsvis dvæle lidt ved vores fortid og dermed hvad der er historien bag Tvis sogn
og Tvis by.
Mange af Jer har jo nok et eksemplar af Tvis-bogen hvor Jørgen Mejdahl så glimrende beskriver vores
fortid, så her vil jeg kun i korte træk fortælle om sognet og byens fortid.

Den første kendte Tvis boer var Buris Henrikssøn også kaldet prins Buris da han var af kongeslægt.
Buris arvede og bosatte sig på gården Tvisel, hvis placering historien ikke er helt enig i, måske har
den ligget der hvor Tvis Kloster senere blev bygget eller længere oppe i sognet hvor Lauralyst senere
blev bygget.

Burises gård har givet navn til sognet og byen.

Buris skænkede senere, efter sigende for at behage kongen, gården med tilliggender til
Cistercienserordenen som senere byggede Tvis Kloster ved udløbet af Tvis Å i Storeåen.

Efter lidt uheldig omgang med kongens søster Liden Kirsten blev han blændet og frarøvet sin
mandom, historien siger, at han i den blændede tilstand hjalp munkene med at opføre Tvis Kloster.
Ved sin død blev han gravsat på Vestervig Kirkegård ved siden af Liden Kirsten.
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Det som vi kender som Tvis by er af nyere dato. Det oprindelige centrum i sognet tog udgangspunkkt i
det gamle Tvis Kloster, hvor sognets daværende kirke også var placeret.

Sidst i 1800-tallet opstod der ønske om, at der blev opført en ny kirke, den gamle var utilsvarende og
misligeholdt, den var i øvrigt indrettet i et gammelt ridehus ved Tvis Kloster da den oprindelige
klosterkirke langt tidligere var gået i forfald på grund af manglende vedligehold.

Den nye kirke blev placeret i nærheden af sognets højeste punkt og i nærheden af det sted hvor der i
fordums tid havde været gudedyrkelse.

Den nye kirke blev indviet i 1887 og blev grundlaget for udviklingen af det vi i dag kender som Tvis By.

Overfor kirken etableres i 1892 Tvis Andelsmejeri, det store gennembrud kommer med åbningen af
banen mellem Holstebro og Herning i 1904 med station i Tvis.
I 1904 blev der også bygget Missionshus og åbnet en høkerbutik og senere en brugsforening i 1919.

På egnens store gårde var der et stort folkehold og mange børn. Dette gav grundlag for et rigt og
mangfoldigt foreningsliv med mange aktiviteter af både åndelig og fysisk art.
Disse aktiviteter blev gennemført forskellige steder, bl.a. blev der lavet gymnastik i Nørgårds lade,
foredrag blev gennemført i høkerens bagbutik og det daværende Tvis Kirkehus blev også anvendt
som samlingshus til foredrag og lignende.

En af de meget aktive foreninger var Foredragsforeningen, som i tråd med Grundtvig og
Højskolebevægelsen sørgede for den åndelige udvikling og dannelse af sognets beboere.
Jeg har ikke i analerne kunnet finde nogle konkrete eksempler på om der også var foredrag af
lærende art, men det har der givet også have været.

Man må huske på, at selv om man havde gode lærere var skolernes læreplaner nok begrænset til
hovedfagene dansk, regning og bibelhistorie og måske lidt gografi og danmarkshistorie.
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Derfor var der sikkert også et behov for at stimulere det faglige, selv om det åndelige var det bærende
i foreningens virke.

Der opstod et stigende behov for at få egne lokaler til at gennemføre foredrag og de øvrige
foreningsaktiviteter i sognet.

Men man havde jo et nybygget Missionshus som kunne have dannet rammen om disse aktiviteter?
Kunne dette ikke have været anvendt?

Men der var på dette tidspunkt og i øvrigt op til nyere tid en god opdeling af aktiviteterne.
Indre Missions aktiviteter som i stor udstrækning var af forkyndende art og til støtte for mennesker i
nød, foregik i Missionshuset, og det folkeoplysende Grundtvigsk inspirrerede foregik i
foredragsforeningen og senere i Samlingshuset.

Senere så man også denne opdeling i idrætslivet, hvor Idræts og ungdomsforeningen tog
udgangspunkt i det Grundtvigske og Tvis KFUM havde udspring i Indre Mission – denne opdeling har
vi jo stadig, om end ophavet i dag er af mindre betydning – og nok for mange ukendt.

På innitiativ af gdr. Chr Nørgård, Tvislund, som var aktiv i foredragsforeningen, blev der igangsat en
indsamling af midler til et fælles samlingshus i stationsbyen.

Den 31 maj 1909 stiftedes foreningen Tvis Sogns Samlingshus.
Der blev solgt aktiebeviser på 25 kr stykket, på dette grundlag blev der indsamlet den, efter datidens
forhold, store sum på i alt 2150 kr. fordelt på 76 aktionærer.

Der blev indhentet tilbud og arbejdet blev overdraget til Murer Pedersen fra Aulum og tømrer Knudsen
fra Hanbjerg.
Byggeperioden var kort, efter analerne fremgår at arbejdet blev overdraget den 27 juli og byggeriet var
færdig til indvielse den 25 oktober samme år. Huset var på 178m2

72

Proprietær Anders Christensen fra Lauralyst skænkede grunden her på hjørnet af Skautrupvej og
Hovedgaden til opførelse af huset som i alt kostede 2920 kr at opføre.
I analerne fremgår, at håndværkerne kom med en ekstraregning på 80 kr. som bestyrelsen nægtede
at betale, der blev dog senere indgået et forlig om at dele beløbet.

Den resterende finansiering foregik ved, at man underskriver en veksel med Landmandsbanken, og
senere optages et lån i Husmandskreditforeningen.

Den første betyrelse i Tvis Sogns Samlingshus bestod af:

Proprietær Anders Christensen, Lauralyst
Gårdmand Chr. Nørgård Tvislund
Ungkarl Diderik Grønbæk
Ungkarl Lauge Nielsen, St. Gedebo
Lærer Jensen, Skautrup Skole

Man er klar til indvielse af Samlingshuset mandag den 25 oktober 1909 klokken 3 ¾.
Entreen er fastsat til 35 øre.
Man har indhentet Herredsfogedens tilladelse til bespisning og musikalsk underholdning.
Der er taler ved Pastor Larsen og Overlærer Kiibrik.
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Samlingshuset danner de kommende år rammen om mange forskellige foreningers aktiviteter her kan
bl.a. nævnes, Gymnastikforeningen, foredragsforeningen, kartoffelkogerforeningen,
husmandsforeningen, afholdsforeningen, socialdemokratisk forening, kreaturforsikringsforeningen,
sognerådet m.fl.

Huset måtte kun udlejes til private arrangementer til beboere bosiddende i Tvis Sogn.
Det første år blev rengøringen overdraget til Ane Nielsen fra Kirkehuset for i alt 30 kr.

Det var således, at de forskellige foreninger forhandlede om en fast pris for at bruge huset i en sæson
f.eks. skal gymnastikforeningen for vinteren 1909 – 1910 med 2 gange ugentlig betale 50 kr.

Som et sjovt eksempel på hvilke aktiviteter der var i huset, har jeg i Holstebro Dagblads udgave den 4
april 1910 fundet følgende notits:

”Kogeskolen i Tvis har her i vinter været besøgt af 30 damer, under frk.
Nielsens ledelse,
de sluttede i går en fin sæson i Samlingshuset. Efter endt kogning samledes man, tillige med en del
herrer, ved et fælles kaffebord, hvor der herskede en livlig stemning, derefter tilbragtes et par
fornøjelige timer med sang og leg.”

I vedtægterne fremgår bl.a. at betyrelsen var ansvarlige for, at der ikke foregik noget usømmeligt eller
dårligt i huset.

I vedtægterne fremgår endvidere, at der ved offentlige møder og foreningsballer ikke må nydes
spiritus eller spilles kort, disse forbud har i øvrigt været gældende op til nyere tid, og blev først ændret
i forbindelse med nye vedtægter i 1970.

Så det må formodes, at det ikke var spiritus som skabte den muntre stemning ved kogeskolens
afslutning i Samlingshuset – men måske var der rombuding på menuen?
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Man var i det hele taget meget påholdene med at tillade for meget der blot kunne nærme sig
vedtægternes paragraf 6 omkring usømmelighed.
På generalforsamlingen i 1917 blev det vedtaget at forbyde dans som kunne have karakter af dette,
ved alle arrangementer i Samlingshuset.

Trods disse restriktioner er jeg overbevist om, at nogle ægteskaber i sognet er startet i forbindelse
med foreningsballer og andre aktiviteter i samlingshuset.
Da var der jo andre tider. Transportmidlet var i bedste fald en cykel. Og høfligheden blandt de unge
karle var jo dengang stor, så de skulle jo sørge for, at pigerne kom sikkert hjem til forældrene eller
tjenestestedet.

Efter en sådan længere cykeltur en kold vinteraften kunne der jo nok være behov for lidt varme inden
hjemturen, på daværende tidspunkt var pige og karlekamre som regel uden varme, - så må enhver jo
tænke sit?

Der var en del andre restriktioner på brugen af samlingshuset, bl.a blev der i 1945 givet afslag på et
andragende om at bruge huset til et kursus i dans for børn og voksne.

Ved idrætsforeningens fastelavnsfest i 1942 blev en ung mand der mødte beruset bortvist, men da
han nægtede at forlade pladsen, fik han et års karantæne til alle arrangementer i Samlingshuset.

I krigstiden var huset i en kortere periode beslaglagt af værnemagten for dette blev der udfærdiget en
regning på 262,50 og man forbeholdt sig at rejse erstatningskrav hvis huset led væsentlig overlast.

Krigstiden gav også andre problemer bl.a. .på grund af rationeringen fremgik det af indkaldelse til
generalforsamlingen at deltagerne selv skulle medbringe brød og sukker.
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Gennem årene har betyrelsen været meget aktiv med at arrangere forskellige aktiviteter i
Samlingshuset, det være sig tombolaer, diletant, forårsfester, valborgfester og ikke mindst årsfesten
som i mange år var en fast tradition den 25 oktober.
Der var normalt et par fremmede talere ofte provst, præst eller degn med fordrag af oplysende og
dannende art, og ofte musikalsk underholdning og dans.
Foredrag indgik i øvrigt ofte i aktiviteterne i Samlingshuset op til nyere tid.

Der var også i mange år en fast tradition med, at man startede festen med chokolade og boller og
efter talerne var der kaffe med brød.

Efter krigen blev der indgået en aftale med Selandia Film om en månedlig filmforevisning, første
forestilling var 25 juni 1946 – ja vi er jo nogle der fortsat kan huske Rejsebiografernes tid hvor man fik
de gamle danske klassikere serveret i de lokale forsamlingshuse.

Samlingshuset udviddes et par gange bl.a. med en tilbygning med WC i 1921. Denne tilbygning blev
opført af murer Villum Jensen for 300 kr. Da man ikke havde penge nok i kassen optages et lån hos
Mejeribestyrer Giver på 150 kr. til en rente på 7%, lånet blev dog indfriet året efter med påløbne renter
efter at en tombola i Samlingshuset havde givet et overskud på 435,30 kr.

I 1938 udviddes køkkenet og der laves forskellige forbedringer omkring brandfare, omkostningerne
udgjorde 1856,50 kr til dette optages et lån i Sparekassen på 1200 kr.

Almindelig slid og ælde medfører, trods løbende vedligehold, at huset efter krigen er nedslidt og der
må træffes en beslutning om hvad man skulle gøre.

På daværende tidspunkt var der tale om, at der til skolen skulle opføres en gymnastiksal og man
forudså, at denne kunne bruges til de aktiviteter som nu foregik i Samlingshuset.
Trods dette vedtog man at starte en nytegning af aktier med henblik på opførelse af et nyt
Samlingshus – og såfremt skoleplanerne blev til noget ville man tilbagebetale de indbetalte midler. Der
blev i alt nytegnet aktier for ca. 20.000 kr.
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I generalforsamlingsreferatet fra 14 marts 1949 fremgår, at bestyrelsen fik bemyndigelse til at
undersøge mulighederne for en nybygning eller ombygning og fik tilladelse til, at tage i bil ud at se på
Forsamlingshuse – ja det var jo andre tider dengang hvor en bil ikke var hvermandseje.

Den 7 februar 1950 indkaldte daværende Tvis Sogneråd bestyrelsen for Samlingshuset til et møde
vedrørende kommunens plan om at opføre en bygning for at overholde undervisningsministeriets krav
om, at eleverne skulle have adgang til faglokaler indenfor sløjd, skolekøkken og bibliotek, disse lokaler
skulle bruges af kommunens 4 skoler.

Man så mulighederne i at bygge en sognegård som forenede Samlingshusets behov for nye lokaler og
kommunens behov for faglokaler.

Endvidere var der planer om, at Tvis Kommune skulle have kontor i den nye bygning. Projektet var på
i alt 800 m2.

Denne plan blev godkendt på Samlingshusets generalforsamling i 1951.

På grund af efterkrigstidens materialemangel blev igangsætningen udsat og der kom først en
byggetilladelse i oktober 1952 under forudsætning af, at byggeriet kunne igangsættes inden 1
december og dermed sikre beskæftigelse i vintermånederne.

De tidligere indsamlede midler til en ny sognegård bruges nu til inventar i den nye bygning.
Den nye Sognegård skulle opføres på den samme grund som eksisterende Samlingshus,
dog således, at byggeriet blev trukket længere frem på grunden, dette indebar så, at det eksisterende
Samlingshus kunne bruges i byggeperioden.

Dette projekt er første gang, at man fra undervisningsministeriet giver tilladelse til, at en kommune
opfylder sin forpligtigelse til at lave faglokaler, ved at kombinere dette med opførelse af en Sognegård
– dette er også medvirkende til, at man fra staten får et tilskud på 110.000 kr til byggeriet, som total er
budgetteret til 240.000.
Den 29 april 1953 var der rejsegilde på de nye sognegård
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Det gamle samlingshus blev nedrevet ved frivillig arbejdskraft, det tog 4 dage, materialerne blev
efterfølgende solgt på en auktion for i alt 2600 kr. – d.v.s. næsten samme beløb som det i sin tid
havde kostet at opføre huset.

I forbindelse med opførelsen af Sognegården blev der indgået en uopsigelig kontrakt omkring
benyttelse af lokalerne, mellem kommunen og Samlingshusets bestyrelse, i 28 år d.v.s. indtil 1980.
Samlingshuset skulle betale en årlig pristalsreguleret leje på 4000 kr. incl. forbrug – det må siges at
være rimeligt.
Grunden blev i den forbindelse vurderet til 7000 kr. og tilskødet kommunen som sikkerhed for
forpagtningsafgiften.

Når man taler Tvis Samlingshus og Tvis Sognegård er der specielt én person som har betydet meget,
det er Laurits Vestergård som var formand i 35 år fra 1921 til 1946.
Herudover har nok alle de gamle Tvis slægter i flere generationer været repræsenteret i kortere eller
længere tid.
Senere kan bl.a. kan nævnes Hans Larsen og Aksel Damgård som også i længere tid deltog i
bestyrelsesarbejdet, begge i en periode som formand.

Der var i mange år tradition for, at man som tilflytter til byen købte en aktie i Sognegården til sig selv
og ofte til børnene, så var man ligesom en del af lokalsamfundet.
Beløbet udgjorde ikke mere noget betydende for sognegårdens økonomi og var nærmere at betegne
som et livsvarigt medlemskort.

Med tilgang af nye aktionærer kom der også med årene flere ”tilflyttere” i bestyrelsen for sognegården.

I vedtægterne fremgik, at man som aktionær kun havde stemmeret når man var bosidende i Tvis
Sogn, så efterhånden som aktionærerne blev ældre og faldt bort og aktierne måske overgik til børn
som ikke boede i sognet, blev denne ejerform efterhånden ikke hensigtsmæssig og ved seneste
vedtægtsændring blev det således, at alle der bor i Tvis Sogn automatisk er medlem og har
stemmeret på generalforsamlingen.
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Videre i sognegårdens forløb kan nævnes, at der i forbindelse med opførelse af Centralskolen i 1964
og kommunalreformen i 1970 skete en markant ændring af brugen af sognegården.
Sløjdlokalet og bibliotek ændres til en lejlighed for værtsparet, og skolekøkkenet indrettes til
mødelokale og pensionærstue og i kommunens lokaler oprettes bl.a filial af Holstebro Sparekasse.

Med bygning af Tvis Hallen i 1978 og senere Kultursalen fjernes endnu flere af aktiviteterne fra
Sognegården som herefter, primært bruges til møder og private fester og ofte til
mindesammenkomster ved begravelser fra Tvis Kirke.

Aktive betyrelser og gode værtspar sikrer en god drift af sognegården, hvis gode ry og gode mad
rækker langt ud over sogneskellet.

Ved kontraktfornyelsen i i1982 stiger forpagtningsafgiften til kommunen væsentligt men der laves en
aftale der sikrer, at sognegården fortsat kan drives rentabelt især på grund af en meget god aktivitet
med mange møder og private fester.

Problemerne i Sognegården begynder efter den seneste kommunalreform, da man i den nye
Holstebro Storkommune vil lave ens regler for alle sognegårdene i kommunen. Reglerne indebærer,
at alle driftsudgifter og indvendig vedligehold påhviler Sognegårdens bestyrelse og forpagter.

Dette indebærer en voldsom stigning i driftsudgifterne især til lys og varme hvilket umuliggør at få
økonomi i sognegårdens drift med den forpagtningsafgift der kan opnås og den aktivitet der er i
Sognegården.

I samme periode arbejder Tvis Hallen med planer om en udviddelse og herunder evt. lokaler til en
sognegård. Da denne proces trækker i langdrag opstår der usikkerhed om fremtiden for sognegården,
kommunen foreslår derfor, at Tvis Hallen overtager driften af sognegården, hvilket de imidlerid ikke
ønsker.

I denne usikre periode beslutter værten at opsige forpagtningen.
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Hvis der ikke findes en løsning inden kontraktens udløb vil kommunen sætte sognegården til salg.

Situationen er nu så fastlåst at bestyrelsen ikke ser andre muligheder end at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, nedlæggelse af Tvis Sognegård
da der ikke er en forpagter og der ikke kan opnås økonomi til at drive sognegården videre.

Men man kan spørge sig selv : Er der behov for at bevare Sognegården, er det ikke en forældet
institution som ikke hører nutiden til – er der fortsat behov for et sted til møder og foredrag af
oplysende og dannende art ?
Har vi ikke lokaler nok i Hallen, kultursalen eller skolen?
Hvis Sognegården kun skal anvendes til private fester, er det så en opgave for en forening, burde de
så ikke være ejet af en privat vært?

Alle disse spørgsmål dukker jo op i den forbindelse hvor vi står på grænsen til at miste de historiske
lokaler placeret centralt midt i byen.

Ingen tvivil om, at adgangen til informationer i dag er mangfoldige, de fleste har en længevarende
skoleuddannelse, på TV har mange mindst 32 programmer, de fleste har adgang til internettet og dets
muligheder for informationssøgning.
Børnefamilierne går til forældremøder i børnehaver, skoler, spejder og idrætsforeninger, man bliver
fyldt med informationer og muligheder for at engagere sig i foreningsarbejde.

Vi bor i en meget aktiv by med et vidt favnende foreningsliv, foreninger som i stor udstrækning retter
sig mod de samme beboere i byen – om end der er forskel på pensionister og børnefamiliers behov
og tilbud.

Vi bor i en by som i modsætning til andre vokser i indbyggertal og her især på børnefamilier, vi ser en
vis udvandring af sølvbryllupsgenerationen og husene sælges i stor udstrækning til unge
børnefamilier.
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Vi er attraktiv for disse familier da vi i Tvis har det som tiltaler familier med børn, gode
børneinstitutioner og dagplejemuligheder, en af danmarks bedste skoler med overbygning og et aktivt
idrætsmiljø med fyrtårne som Tvis KFUM håndbold.

Vi skal heller ikke glemme, at vi har et meget aktivt erhvervsliv og store arbejdspladser som tiltrækker
medarbejdere fra hele det Vestjyske område.

Vi kan være stolte af at bo i Tvis – mange misunder os de muligheder vi har og som fremsynede folk
har skabt gennem årene – ligesom Chr. Nørgård i 1909 skabte mulighederne for et samlingshus og
dermed styrke foreningsarbejdet i sognet.

Skal vi nu sige, at efter 100 år er den æra slut, vi har ikke mere behov for et samlingssted til at dyrke
det, som det oprindelig udspringer af, nemlig foredrag af oplysende og dannende art – en lokal
folkehøjskole i miniformat!

I alle de nuværende muligheder for informationer og læring er det hele blevet så målrettet og rationelt,
man har karriereplanlægning, målstyring, og læreplaner for selv dagplejebørn.

Er vi ikke gået for vidt ?

Mangler vi ikke den åndelige dimmension i livet, tid til fordybelse og dialog mellem mennesker, meget
af det vi får i dag er envejsinformation gennem de elektroniske medier.
Det er gennem diskusioner og dialog vi mennesker udvikler os – det er det, der giver livet indhold!

Vi har de senere år oplevet en stigende tilslutning til de gode folkehøjskoler – også af unge
mennesker – mange unge mennesker gør oprør mod forældrenes karriereræs og manglende tid til
familien – de søger en dybere mening med livet.
For mange unge såvel som ældre er det der har haft størst betydning for deres liv, et ophold på en
Højskole – og dermed den åndelige påvirkning og udvikling.
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Derfor har vi fortsat behov for Sognegården, for at fortsætte dette som vore forfædre har sat i gang i
begyndelsen af 1900 tallet – vi har i sognet en lang tradition for at afholde gode foredrag, om end det
de senere år har været lidt på stand-by.

Jeg er overbevist om, at der de kommende år vil blive et større behov for at kunne samles omkring
gode foredrag og diskussioner, som et modtræk til det hektiske arbejdsliv.

Her har vi behov for Sognegårdens rammer, en bygning som oser af forhistorie og tidligere slægters
engagement, vi kan her fordybe os uden støj fra andre aktiviteter og i taknemmelig sende vore tanker
til de som for 100 år siden skabte rammerne.

Det var bl.a. med dette i tankerne at jeg indvilligede i, at blive formand i en ny bestyrelse som skulle
arbejde på, at sikre sognegårdens fortsatte forbliven.

Der blev fra bestyrelsen arbejdet ihærdigt med at finde en løsning, som på den ene side sikrede at
sognegården kunne fortsætte, og på den anden side kunne indeholdes i den fremtidige driftsform som
kommunen ønskede og da de ikke ville lave en særordning for Tvis Sognegård.
Sognegården kan ikke overleve alene ved møde og foredragsvirksomhed, der skal skabes et
kommercielt grundlag gennem udlejning til fester og lign.

Løsningen indebar, at kommunen bekostede en energirenovering samt en total indvendig maling og
ny gulvbelægning.
Med energirenoveringen blev lys, vand og varmeudgifterne reduceret væsentligt.

I dag fremstår Sognegården trods sine 60 år på bagen, pæn og indbydende med fine lokaler og gode
køkkenfaciliteter med nye køle og frost faciliteter.

Vi var desværre gennem en lidt uheldig værtsperiode som hurtigt medførte et dårligt ry for
sognegården.
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Efterfølgende var vi dog så heldige, at det nuværende værtspar Lene og Flemming Jørgensen, som
med succes driver Festhuset i Holstebro, og er bosiddende i Tvis, kunne se mulighederne i
Sognegården.
De har igen fået gang i sognegården og genskabt dens gode ry. De har på eget innitiativ igangsat en
række aktiviteter for at skabe liv i lokalerne.

Der tilbydes dagligt mad ud af huset eller indtagelse i Sognegårdens lokaler, mad til egnens
virksomheder og som noget nyt skolemad om fredagen.

Der er med disse tiltag skabt en forventning om, at Sognegården i mange år fremover fortsat vil spille
en rolle i det lokale forenings- og sociale liv og være til rådighed for et forhåbentlig stigende behov for
foredragsvirksomhed.
.
Her vil jeg opfordre alle til i så stor udstrækning som muligt at støtte op om sognegården og dens
aktiviteter, således vi sikrer at det også er økonomisk attraktivt for værtsparret at fortsætte den gerning
de har igangsat – vi har behov for bevarelse af Sognegården.

Jeg vil i dag specielt takke for den indsats Lene og Flemming har ydet for at få sognegården på fode
igen, og specielt også fordi de med en stor arbejdsindsats og støtte
har muliggjort dette
arrangement.
Der også en tak for velvillig støtte fra købmand Lise og Jens.

Der er også en stor tak til Fischers som på denne måde har ønsket at fejre deres 30-års jubilæum og
levere underholdningen i aften uden beregning.

Og endelig og ikke mindst en stor tak til det store fremmøde og opbakning til arrangementet – det
tegner godt for sognegårdens fremtid.

Tak for ordet!

