
 

Jørgen B. Brogaards tale ved Mygdal Forsamlingshus 100 års Jubilæum den 30. december 2012. 

 

 

 

 

 

”Et ethundrede års Jubilæum skulle vel nok kunne bringe det, man kalder et 

”historisk vingesus”. – og bruger man den gamle talemåde: ”Hvis disse vægge 

kunne tale”, så ville de jo stort set kunne fortælle hele Mygdals nyere historie. 

Huset her blev indviet ved en festlig sammenkomst d.12. dec. 1912, hvor 150 

deltagere var kommet tilstede. Lærer Rasmus Jensen bød velkommen, og udtalte gode ønsker for det 

smukke nye Hus, og bød velkommen til de to talere, hvorefter man sang Grundtvigs salme, ”Udrundne er 

de gamle dage”.  Talerne ved indvielsen var de 2 prædikanter Ludvig Bøgeskov og Pastor Andersen fra 

Tolstrup, og det nærmeste man kom det, vi i dag forstår ved folkelighed, var at man sluttede med H. V. 

Kålunds sang ”På det jævne”, ellers sang man salmer, og hørte de to taleres kristelige foredrag. 

Tanken om et Forsamlingshus var jo en naturlig udløber af de religiøse strømninger i Europa og i Danmark i 

slutningen af 1800 tallet, der i Danmark bl.a. blev udmøntet i Grundtvigs og Kristian Kolds tanker om at 

oplive og oplyse ungdommen, tænkt opnået ved oprettelse af Højskoler og Ungdomsskoler, - og i 

fortsættelse heraf bygning af Forsamlingshuse i landområderne. 

Mygdal havde i årene omkring år 1900 en temmelig stor tilflytning af folk udefra, og samtidig kom der nye 

kræfter i Mygdal Ndr. Skole, og det var nok medvirkende til, at der opstod et aktivt miljø også på det 

foreningsmæssige område, og derfor et ønske om et forsamlingshus. Man havde hidtil holdt møder i et 

samlingslokale i Retholt, og i et lokale på Kobbersholtvej, men på et møde i Mygdal Ndr. Skole d. 4. marts 

1912 blev valgt 7 personer til at forestå: 1) udarbejdelse af Love for et påtænkt Forsamlingshus i Mygdal,  

2) ligeså til at gå i gang med at tegne aktier til fremskaffelse af startkapital.  Følgende blev valgt: Christian 

Christiansen, ”Stenshede”, Søren Sørensen, ”Houen”, Martin Sørensen, ”Ll. Grøntved”, Søren Larsen, 

”Klodske”, Anton Jakobsen, ”Hestehaven”, Kristian Godsk, ”Odden mark” og Christian Jensen Dam, 

”Retholt”.  

Der blev arbejdet hurtigt, og d. 18. april samme år afholdtes generalforsamling i Mygdal Ndr. Skole, hvor 

det blev vedtaget at opføre et Forsamlingshus med følgende formål: 

 

 

 

 



 

Der blev vedtaget Love, og valgt en 5 mands Bestyrelse, der bestod af følgende: 

Christian Christiansen, ”Stenshede”, Martin Sørensen, ”Ll. Grøntved”,  Niels Jakobsen, ”Grøntved”,  Søren 

Larsen, ”Klodske” og Niels Bidstrup, Mygdal Bye. 

 

På et Bestyrelsesmøde d. 2. aug. 1912 blev man enige med tømrer Kresten Jespersen, Retholt, om at han 

skulle bygge et Forsamlingshus til en pris af 3.150 kr. 

 

Efter en festlig indvielse d. 12. dec. 1912 blev det på et bestyrelsesmøde 27. jan 1913 vedtaget takster for 

udlejning af Huset.   De blev således: Leje af hele huset 12 kr., store sal 5 kr. og lille sal 2 kr.   

I nov. 1914 vedtages det ud udleje huset til Gymnastikforeningen til 2 gange ugentlig træning i 

vinterhalvåret for 25 kr.!   

Efter etablering af huset vælges Martin Sørensen, Ll. Grøntved til formand, og er det frem til 1919.  

Så skulle man tro, at man er med på noderne, for Hedvig Thomsen fra Dalsgaard vælges til formand, (altså 

en kvinde) og ved I så, hvad der sker? 

Man vedtager et forbud mod at danse moderne i Huset! 

To år senere kommer der endnu en kvinde med i bestyrelsen, - men det er nok ikke derfor at der må laves 

en stigning i prisen for leje af huset.  Men det var måske derfor at man holdt Juletræ for aktionærer og 

børn, og nytårsbal for ungdommen! 

I 1922 bliver Chr. Christiansen igen formand, og det vedtages at baller skal slutte kl. 02.00, og så kommer 

en af de gode historier.  

Ungdommen kunne naturligvis ikke overholde forbuddet mod at danse moderne, og til et bal troppede 

formanden + en mere op, -  og Christian Christiansen, der var en farverig personlighed, stod op på en 

bænk, stødte sin kæp i bænken og erklærede: ”Her dåjser vi min skåel rojnóm, - elles så lokker vi ballet”! 

Ungdomsforeningen betaler nu 100 kr. for leje af huset til 24 møder, samt 35 kr. for at spille dilletant. 

Mathilde Bertelsen får 75 kr. for at fyre og feje, og 5 kr. hver gang gulvet skal skures. 

I 1929 bliver Kristian Storgaard formand, og man driver forretning, ved at udleje inventar! 

I 1931 bliver købmand Jens Thøgersen formand, og man beslutter at opføre en tilbygning, - - - men krisen 

er begyndt, og det må udsættes. 

I 1933 bliver Ole Frederiksen formand. Ved forårsmødet taler Pastor Stevns fra Vrensted og Jacob 

Jespersen fra Mygdal, ved et efterårsmøde taler Evald Kristensen fra Tårs, Pastor Lumholt fra Tolne og 

pastor Krøgholt. 

 

I 1936 tales der igen om tilbygning, og der aftales en pris 3.904 kr. Da man året efter gør status, har 

omforandringen kostet 5700 kr., men så har man også fået elektrisk lys. 

I 1937 har Forsamlingshuset 25 års Jubilæum.  Forfatteren Jens Thise skal holde festtalen, men det bliver 

snestorm – så festen må aflyses. 

 

 



 

 

Et par ældre damer har fortalt mig om deres ungdom på den tid, og noget af det der undrede mig, det var 

da de fortalte, at de gerne måtte gå til bal i Ungdomsforeningen og Gymnastikforeningen, - - - men når det 

var Boldklubben, der holdt fest, så sagde forældrene nej!   Til syvende og sidst, - så var det jo de samme 

unge, der kom alle 3 steder! 

 I 1939 bliver Søren Sørensen ”Houen” formand, udlejningstaksterne stiger. 

I 1941 bliver Gudmund Nielsen formand.                                                 

I 1942 er Danmark besat og trangen til samvær og fællesskab øges; der er forårsmøde med 200 mennesker 

til gudstjeneste og efterfølgende tale i Forsamlingshuset ved pastor Vejen. 

Man drøfter opførelse af en stald ved Forsamlingshuset, - - - og man afslår at udleje huset til en fest som 

Idrætsforeningen vil arrangere. 

I 1943 bliver Søren Sørensen, ”Houen” igen formand. 

I 1944 lejer Sognerådet huset til brug for skolebørnenes gymnastiktimer. 

 Danmark har ikke mere noget Politi, og bestyrelsen anmodes om ikke at udleje Huset til Dans. 

En Dansk/Tysk arbejder vil leje Forsamlingshuset til danseøvelser, det nægtes!  

I 1945 lejer Husmandsforeningen huset til afholdelse af studiekreds. 

Der holdes Frihedsfest, en god tradition der vedligeholdes i mange år. 

I 1947 bliver Tage Grønbech formand. Nu koster det 250 kr. at få huset gjort rent, men udlejningsprisen er 

fortsat lav, 50 kr. for hele huset med varme, køkken og inventar, Gymnastikforeningen skal betale 100 kr. 

årligt og Ungdomsforeningen 150 kr. årligt. 

I 1948 forslås det, at bygge en fast scene, prisen vil være ca. 7.500 kr., - der er stor interesse, men prisen 

afskrækker. Der er også behov for bedre toiletforhold. 

 I 1949 søger Dansk Kvindesamfund om rabat på huslejen, de afholder 8 medlemsmøder. 

 I 1950 laver arkitekt Niels Gården forslag til en tilbygning til opbevaring af borde, stole, 

gymnastikredskaber o. a.  Lærer Møll, der er medlem af bestyrelsen, taler igen om at få bygget en scene. 

Børge Laursen er formand for Ungdomsforeningen. Han er til Årsmøde, og kommer hjem og fortæller, at 

han blev modtaget af Landsformanden Jens Marinus Jensen, der spurgte, hvor kommer du så fra?  Da han 

svarede Mygdal, var formandens kommentar: ”Så kan du jo sagtens, for deroppe har i jo befolkningen med 

Jer”. 

I 1953 er der pludselig ingen, der vil være formand i Forsamlingshuset, i hvert fald kommer der en ny hver 

andet år.  I rækkefølge er det, Kristian Larsen, Poul Krøgholt, Kresten Kristensen, Thorvald Isbak, Evald 

Kristensen og igen Poul Krøgholt.  

Ved en forårsfest i Ungdomsforeningen bliver der problemer, et moderne orkester har et lysshow med, 

formanden vil ikke acceptere at lyset i salen slukkes, mens en nyvalgt næstformand har en anden mening. 

 

 

 



Forsamlingshusets bestyrelse i 

jubilæumsåret 1962. 

Fra venstre: Poul Krøgholt, Hardi 

Søndergaard, Evald Kristensen, (formand), 

Elise (Lis) Nielsen, Lilly Andersen. 

 

 

 

I 1962 var der jo 50 års Jubilæum, - det gik ikke helt så galt som til 25 års Jubilæet.  Salen var fyldt med folk, 

stemningen var god, indtil man manglede en foredragsholder. Den populære forfatter Niels Anesen havde 

givet tilsagn, men hvor blev han af?    Han kom, men meget forsinket, - bilens fører havde ikke kunnet finde 

Mygdal, (det var jo også før vi fik GPS) og i tilgift havde han svært ved at stå på talerstolen. 

Et par dage senere ringede han til formanden, og spurgte om han måtte komme og skrive en artikel til det 

dengang meget udbredte ugeblad ”Landet”, og derfor kom Mygdal Forsamlingshus, Lilly Andersen og de 

andre bestyrelsesmedlemmer i et landsdækkende ugemagasin!   

 

 

 

 

 

 

 

I 1965 blev der gennemført en større renovering, der omfattede nye vinduer, ny maling og tapet, og 

installering af centralvarme. 

Folk har fået fjernsyn, og der afholdes færre møder, og derfor færre udlejninger. 

I de næste år er det i høj grad bestyrelsesmedlemmerne, der står for vedligeholdelse. Kommunen er dog 

flere gange behjælpelig med mindre tilskud. 

Vi når frem til 70erne, udlejningen er igen steget, men det slider på Forsamlingshuset, man diskuterer en 

overdragelse af huset til den nystartede Borgerforening, kommunen er igen på banen med et rente- og 

afdragsfrit lån, denne gang på 7.000 kr. Der bliver råd til indkøb af 60 stole og 10 borde. 

 I 1977 er den gal igen, der skal lægges et nyt gulv, men det viser sig, at det gamle ligger næsten direkte på 

sand.  Håndværkerne ønskede der skulle fjernes en lille meter sand, så bestyrelsen med ægtefæller og 

enkelte frivillige havde gang i trillebørene et par lange aftener. 

Husholdningskonsulent og stadsdyrlæge giver anvisninger på modernisering af køkken, og der iværksættes 

en større renovering af Forsamlingshuset, der i alt andrager 135.000 kr. 

Det bliver igen aktuelt at forhøje priserne for udlejning.  Huset er mere populært end nogensinde, i 1981 er 

det udlejet 135 gange. 

I 1985 er udlejningen steget til 145 gange, - men tilslutningen til de traditionelle arrangementer Høstfest, 

Grønkålsfest og Juletræ er gået stærkt tilbage. 

I 1987 er der 75 års Jubilæum, man kombinerer med Høstfesten, og 120 deltager. 

1988. Scenen blev aldrig bygget, men der er stadig fin tilslutning, når amatørerne optræder. 

Kulturudvalgsformanden deltager i Forsamlingshusets generalforsamling i 1989, for at drøfte kommunens 

medvirken ved en udvidelse. -  I august er der grund til Jubel, en husstandsindsamling giver 31.000 kr. og 

kommunen bevilger 250.000 kr. 

I 1990 tages nye toiletter i brug, og der er udarbejdet planer for en udvidelse. 



Mygdal Forsamlingshus 30/12 2012 

Det var en god tid, i 1991 modtager man 143.000 kr. fra Bjergby Forsamlingshus, og mere endnu, en 

gammel Mygdal dreng Hans Peter Grønbech skænker 98.000 kr. til Forsamlingshuset. 

Nu skal der ske noget, og takket være donationerne fra Bjergby og Californien starter der i 1993 en stor og 

flot udvidelse af vort gamle hus.  

De mange, der i årenes løb har været formænd, bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere, fortjener alle en 

stor TAK for den indsats, de hver især har ydet. 

Vort Forsamlingshus har været samlingspunkt for livet i vort sogn i glæde og sorg gennem nu 100 år, her 

har vi hentet inspiration og oplysning, i mange år var huset vores gymnastiksal og badmintonbane. Her har 

vi fejret de store mærkedage, og her har vi festet og danset, og her er hvisket søde ord, - og mange har 

fundet deres livs lykke. 

Tilbage er vist kun at ønske tillykke med 100 års jubilæet og ønske en god fremtid for Mygdal 

Forsamlingshus, og alle dets brugere.”  

                                                                                                                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forsamlingshusets bestyrelse i 

jubilæumsåret 2012.  

Fra venstre: Hans Kjeldsen, (formand). 

Kaj Brandt, Helle Kristensen og Hanne 

Bjerregaard.( Det 5. medlem af bestyrelsen, 

Charlotte Olesen, var forhindret i at være til 

stede den 30/12-12) 

 


