
 
Asdalvej 4. Matr, 7aa.  Bjergby Forsamlingshus 
 
Bjergby Forsamlingshus blev bygget i 1919. Der var dog allerede i 1899 opført en ejendom på 
Asdalvej 98, kaldet ”Houbakhus”, hvor der var en forsamlingssal og en lejlighed til en pedel. Da 
salen mest blev brugt til offentlige baller, fandt man det ikke tilfredsstillende.  
Beboelsen eksisterer stadig – ejeren har siden 1999 været Flemming Jensen. 
Gymnastiksalen ved den daværende Bjergby Skole fandtes heller ikke tilfredsstillende. Den 
kunne ikke opvarmes, og der var ikke noget køkken. 
Det blev derfor i 1919 besluttet at bygge et nyt forsamlingshus, der skulle finansieres ved 
aktietegning, idet det skulle være gældfrit. Det kom til at koste 17.000 kr. og blev placeret på 
Asdalvej over for den nye brugsforening. I vedtægterne blev bl.a. indført, at ”der ikke måtte 
serveres eller nydes spiritus i huset, ligesom offentlige baller var forbudt”. 
Fremmede foredragsholdere skulle have udtalt, at det var et af de smukkeste forsamlingshuse i 
Danmark. Den store sal var udsmykket med 3 store malerier, malet af Karl Ørnbøll, 
forestillende: Fortiden, Nutiden og Fremtiden.   
På grunden blev der i 1925 opført et gymnastikhus og i 1928 en husflidsskole. Begge nedrevet i 
løbet af 1960erne og 70erne. 
Forsamlingshuset lukkede i 1977, hvorefter det først blev solgt Hardys Møbler, Hjørring, for 
101.000 kr. I 1980 blev det sammen med den nærliggende husflidsskole solgt til Hjørring 
Kommune til nedrivning. I stedet er etableret et grønt område, kaldet ”Larsens Plads”. 
Forsamlingshusets bestyrelse arbejdede fortsat for, at der skulle etableres et nyt forsamlingshus 
i Bjergby, men i 1991besluttede man at afvikle forsamlingshusselskabet med den betingelse, at 
de på Vendsyssel Historiske Museum deponerede billeder, bl.a. ovennævnte Karl Ørnbøll 
malerier overdrages til Lokalhistorisk Forening. Samtidig vedtog generalforsamlingen, at 
forsamlingshusets midler på 303.000 kr. skulle fordeles således: Mygdal Forsamlingshus 135.000 
kr.,  Lokalhistorisk Forening 25.000 kr., Danmarks Peters figurer 25.000 kr., BMI 100.000 kr., 
KFUM Spejderne 10.000 kr. og BMI’s venner 8.000 kr.  
 
(se artikel om Forsamlingshuset i jubilæumsbogen: ”Bjergby og Mygdal- glimt og spor af livet i 
de to sogne”) 
 


