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lvled dette f estskr if t sender vi
aktionærerne for ingstrup For-
saml i ngshus en h r I sen med tak
for den opbaknrng og interes-
se, vi møder, når vr kalder trl
fest, foredrag, skuespii m.v,

Når vi her i jubllæurnsåret Øn-

sker at udsende et festskrift,
er det også for at berette lidt
om sammenholdet omkring forsam-
Irngshuset igennem 90 år,

Uden dette samlingssted ville
Ingstrup sogn være fattigere.
- Mange er de, der har arbejdet
for forsamlirisshuset gennem ti-
derne - tak for det.

God fornØjeIse med læsntngen af
festskriftet og vel mødt næste
gang forsamlingshuset kalder.

Edmund Jensen
december 1984

Lar S

Bestyrelsen på 90 drs dagen, fra yenstre: Chresten L. Madsen,
Helge Ottow, Børge Lykkegaard, Asta Nielsem, EdmundJensen,

Eva Rasmussen, Bjarne Poulsen varfravcerende

§
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Det var landbrugskrisen I 18/0-
80-erne, der kom til at danne
baggrund for vore forsamlings-
huses tilblivelse rundt om i de

densang stillestående landsby-
samfund.

Det var hø.tskole- og andelsbon-
den der gik forrest med en æn-

drins, fra at være et kornsæl-
gende, til at blive dyrisk, ani-
malsk producerende erhverv på

andelsbasis.

På iandbrussskoler og de grundt-
vigske højskoler havde de unge
bondesønner hørt noget om andels-
tanken - hørt noget om de fattt-
ge vævere i Rochdale i Ensland,
som stiftede verdens første
brugsforening, Resultatet blev,
at der i 80'erne byggedes mete
rier og brugsforeninger i elier
i nærheden af hver landsby, li-
gesom der stiftedes andelsfoder-
stof- og gødnrngsforenrnger,

I forbindelse med hele denne,
for landbruget omstillede er-
hvervsproces, opstod behovet for
steder, hvor bønderne kunne sam-

les og tase beslutninger om alt
det, der gærede i tiden, herun-
der oqså på det åfldelise os kul-
turel 1e område.

PA nØ)skolerne havde de jo også

hØrt noget om den nordlske mYto-

logr, om suldalderdigtntngen og

m, m,

aL

0sså i Ingstrup opstod behovet
for et samlingssted - et forsam-
I i ngshu s . Det fØ r s te for saml i ngs -
hus byggedes i Tværgade, hvornår
vides ikke helt bestemt.

I 1894 byggedes et nyt og stØrre
- det nuværende, der gennem åre-
ne har gennemgået forbedringer og
udvidelser.

Helt op til den anden verdens-
krig blev huset fl rttlgt brugt
til mange forskel i ige arrange-
menter, og tit med fuldt hus, Ik-
ke alene ved meteri- og brugsfor-
eningsgeneralforsaml tnger, rnen

osså til åndelige og kulturelle
sammenkomster, Tll symnastikop-
visninger og di lettantforesti 1-
iinger var huset ofte for lille,
men i det store og hele tjente
huset trl det formåi rndtil be-
sættelsestiden, hvor tyskerne be-
slaglagde huset,

Ef ter besættel sesildens ophør
var forsamiingshuset ramponeret
og nedsl idt,
Daværende bestyrelse med Ejnar
Christensen som formand frk ar-
kitekt Knudsen, Brønderslev tr i
at udarbeJde en restaurertngs-
og udvrdel sesplan ,

Planen blev desværre nedstemt af
aktionærerne, Omkrinq 1g50 blev
Planen genfremsat og opnåede be-
slutnrngsdyStist f lertal,

Hele forandringen kostede godt
50,000 og financieredes ved et
statslån på ca. 30.000 os et
1ån i Landbosparekassen i Aal-
borg, Til trods for at huset nu

var ret forgældet sik det med

at klare forplistelserne en år-
række, men da mange af ungdom-
mens aktlviteter nu foreqik på

skolerne, kunne lejeindtægterne
tkke læn-gere bære økonomi en ,

Resultatet blev, at skiftende
bestyrelser gav op, og til sidst
stilledes forslag om salg af hu-
set.

Som så ofte før - også i anden
forbindelse - "når nøden er
stØrst er hjælpen nærmest".

Reserverne rykkede frem, Forsla-
get om salg af huset blev ned-
stemt. Det skal siges til den ny

bestyreises ros, at de virkelis
levede op til deres ønske og for-
plistelse - at redde forsamlings-
husets Økonomi,

Huset trængte atter til en an-
sistsløftnins os det hele fore-
gik ved frivillis arbetdslnd-
sats af aktionærer og byens hånd-
værkere.

Husets funkttonef har t de sene-
re år ændret sis. Der kan rkke
iængere samles fuldt hus trl ån-
delise os kulturelle møder.

De kan afvikles i den "lille
sal", men til sensæld er der kom-
met andre meget positive aktivi-
teter .

Initiativtagerne tii Madtlnset
fortjener megen tak. Ingstrup
er blevet landskendt for Mad-

tinset. Her samles bØrn, unge,
ældre - samles her t1l fælles
glæde - ind i mellem også til
musik og sang. Her biiver det,
at konme hinanden ved, ople-
vet i praksis,

Levin 0lsen,

,



Ingstrup - Eksteriør l905-06

.ue etdsre -5arnt§}9stono,Jgr
Den mundtlige overlevering vil
vide, at man i 1870'erne sik
til legestue i Skjulsmark hos

en mand, der hed Toom, og at
sjæ11ænderen Saltofte, der i
firserne ejede Trudslev Mølle,
lod indrette en gildes- og dan-
sesal for sine kunder i norden-
den af beboelsen til møllen, I
det lavloftede lot<aIe blev der
lavet tre runde huller i lof-
tet, hvorover der blev hvælvet
biikspande forsynede med lampe-
kroge, så lamperne kunne hæves

os ikke genere de dansende.

Det fortælles videre, at Ane

Larsen oå t{ellersård i Brød-

slev lod indrette en mødesal
her til brug for baptistmenis
heden, oq at afholdslogen op-
førte en mødesal i mejeribyen
Dette lokale kunne lejes ud,
bl.a. blev det-brust af Hus-
flidsskolen i 1911-12. Den

ældste skriftlise kilde tC.
Klitgaard: Hvetbo Herred, 190

fortæller, at Trudslev by hav
de et møde- og forsamlingshus
Det var sandsynligvis det hus
scrn lå ved Torsgård. Det iar
privatejet os ikke tilknyttet
noget parti eller trossamfund
Dette hus blev i 1894 flyttet
op til den voksende mejeriby.

ll
Julestue i Trudslev

Klitladens Storctue ca. 1890
I de ældste samlingslokaler



» ormaL og Love

Vedtægter for det første samlingslokale i Ingstrup er be_
varede. I dem er nedfeldet hvilke formål,,huset,,havde og
efter hvilke love det skulle styres:

FormaaLet.

selskabets Formaal er med de tiI dets Raadighed staaende midler i.Frihed og med Fordraqelighed efLer bedste EJne at virke tir aI sand0plysnings Ftemme.

§ r.
Vi underteqnede F.lænd oq Kvinder, Aktiehavere i Inqstrup Forsamlings_hus, forpligte os herved tiI at udbetale 10 kr. pr. Aktie i L. JJnrTermin d. A.

§ z'
Enhver vederhertiq og uberygtet r'rand elrer Kvi.nde kan brive Aktieha-ver uanset deres religiøse eller poritiske 0verbevi.sning. stemmeret
ved Generalforsamllngen har enhver Aktiehaver, lland eller Kvinde, derhar fyldt sit lEde Aar; dog opnaas Valgbarheden lørst med det 2?de aar.Kvinder maa afgive deres Stemme hjemme.

§ r.
Enhver Aktiehaver har i Forhold til sine Aktiers samlede BeIøb Ret til.
Selskabets Ejendele oq dellager ligeledes forholdsvis i muJ.ige Tab.

§ 4.

Undlader nogen af os senest 8 Daqe eFter 0pkrævningen at udbetale tiL
Bestyrelsen for Forsamlingshuset, det vi i FøIqe § t have forpli.gtet ostrI, da give vi denne efter eget Valg Ret til skadesl.øst ved Lxekution
at i.nddrive den af vore Aktiers eller Akties paalydende Sum uden for-
udgaaende Forlig eller Dom j. henhold til Lov af Zgde Marts 1971 § 15,
elJ.er ogsaa Ret tj.L skadesløst at inddrive den i Følge den hurtige Rets-
forfølgning af 25de Januar 1828. I aIIe SøgsmaalstilfæLde er Hve[bo Her-
reds Ret det rette Værnething.

§ 5.

Flytter noqen Aktiehaver fra Hvetbo Herred inden Aktien er udbetalL,
da skal vedkommende mel.de det til Bestyrelsen, og skal da, hvis Bestyrel-
sen forlanger det, straks udbetale Aktiens paalydende eller slille reel
Sikkerhed derfor.

§ 5.

Huset kan udlejes tiI aIIe lovIige, bestaaende, religiøse Samfund oq
politiske Foreninger, tiI selskabelige Sammenkomster samt overhovedet i
ethvert 0jemed, der er overensstemmende med Husets Formaal.

§ 7.

AlIe lndtægter af Huset med Fradrag af Udgifterne anvendes af Bestyrelsen
efter Generalforsamlingens nærmere Eestemmelse.

§ s'
0pfører nogen sig efter Bestyrelsens Skøn usømmeligt ved de af denne
berammede møder eller selskabeJ-ige Sammenkomster, skal Bestyrelsen ud-
vise vedkommende, og har han da intet krav paa at faa de erlagte Ad-
ganqspenge tilbagebetalt. Berusede Personer t.ilstedes ikke Adgang. Et
Eestyrelsesmedlem skal altid være til Stede ved Høder eller Sammen-
komster. Udskjænkning af Spiritus maa ikke finde sted.

§ e.

I hvert Aars Februar Maaned afhoLdes en General.forsamlihg med:
1. Forelæggelse af det foregaaende Aars Regnskab i revideret Stand til

Godkjendel se.
2. Forhandling om Forskjel.Iigt.
). Valg ai 2 Revisorer tiI at efterse det indeverende Aars Regnskab.
4. Skriftlig Valg af Bestyrelsesmedlemmer i Stedet for de efter Tur

fratrædende.

§ lo.
Til en extraordinær Generalforsamling skal der indvarsles, hvis et fler-
taJ. i BestyreLsen anser det nødvendigt, eller hvis I/l af AkLiehaverne
indgive skriftlig Anmodning derom til Formanden med Opgivel.se af For-
handlingsæmne oq forsynet med Navns Underskrift.

§ rr.
[n Genera]forsamling, saavel. den aarlige som en overordentlig, er den
højeste li4yndighed i Selskabets Anliggender og er beslutningsdyqtiq,
naar mindst Trediedelen af Aktiehaverne er tiLstede; i modsat Fald ind-
varsLes tiI en ny GeneraLforsamling, der da er beslutningsdvgtiq uanset
de Mødendes Tal. TiI en Lovforandring fordres dog, at 2/l af Aktiehaver-
ne ere ti.lslede, og af disse skal da 2,/) stemme derfor.

§ rz.
Saavel ved en GeneraLforsamlinq som ved Bestyrelsesmøder gjør simpel
StemmeFlerhed Udslaget. Dog fordres til Vedtaqelse til Selskabets 0p-
Iøsning, til Husets Nedbrydning, Salg eller anden Afhændelse 2/J af
samtlige Aktiehaveres Stemmer t 2 paa hinanden følgende Generalior-
samlinger.

§ lr-
Bestyrelsen bestaar af 5 Medlemmer, valgte saaledes, at en mindre Halv-
del afqaar ved Lodtrækning i Februar 1895, den tilbageblevne større
HaIvdel afgaar i Februar I895, og saa fremdeles. VaIget gjæIder deref-
ter for 2 Aar. De afgaaede Bestyrelsesmedlemmer maa gjenvæLges, men de
skulle ikke tage mod Gjenvalg før efter 2 Aars Forløb, fra de ere af-
gaaede.

§ rq'
Bestyrelsen er uIønnet, sørger for at skaffe Talere, for Bekjendtgørel-
se om Møderne, bestemmer ved hvilke Lejliqheder der skal betales Ad-
gangspenge samt disses Størrelse, bestemmer Lejens Størrelse, naar Hu-
set lejes ud, udfører Gensralforsamlingens Eeslutninger samt raader o-
ver Husets Brug overensstenrmende med de vedtagne Love og varetaqer dets
Færd. Iøvrigt fordeler Bestyrelsen Arbejdet imellem sig indbyrdes, og
vælger aF sin l,lidte en Formand, der ved Bud sanmenkalder til Bestyrel-
sesmøder. Generaliorsamlinger indvarsles ved BekjendtgøreJ.se mindst 8

Dage iorud.
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§ r5.
Briver selskabet nogensinde opløst, da afhandes dets Ejendere, og Over-skudet, eFter at alle Fordringer ere dekkede, merlem Hådlenmerne-i For-hold til deres indbetalte Aktiekapital.

§ re.
Naar AktiekapiteJ.en er indbetalt, udstedes et Bevis lydende paa vedkom-
mendes Navn.

Saaledes vedtaget paa Generalforsamlingen den llte Februar 1g94.
Pea Aktieselskabets Vegne.

Lars Søndergaard. Niels Jensen. Peter gstergaard. And. Jørg. Sørensen.
Soren Nørgaard.

Bestyrelsesmedlemmer.

De neste vedtcAter eller love blev udarbejdet den 2d. april
l9l4 for det nye samlingshus og følger stort set de gamle Io_
ve fra 1894. Doq er de udvidet fra 16 paragraffer til ZO, oq
underskriverne er nu: Severin Nielsen, Lars Dam, J. Drustrup,
Jens l.ladsen, Peder 0lesen, Jens Chr. Vestergaard og JuIius
Roed.

Fra venstre Maren Roed, Lars Dam, J. Drustrup, Severin Nielsen,
J. Pilgaard, Jens Chr. Vestergaard og Søren Bjeruemark

)
Forhandlingsprotokollen for det
nye samlingshus i Ingstrup er be-
varet. Den er taset i brug første
sang den 22. juni 1914 hvor man

mØdtes privat hos murer Peder 0-
lesen og forhandiede de håndvær-
kertilbud, der var indkomne om

opfØrelse af det nye hus. Det
vedtoges at udsætte licitationen
en uge for at indhente nye tilbud.
Den gamle protokol fortæIIer på

næste-side, at man den 1. juli
slutter akkord med murer 0Iesen
på følgende betingelser: "Huset
leveres færdig med Indventar med

Undtagelse af Støbesods efter
Tegning os Konditioner til en

Sum af 6800 Kr. 00 Øre".

Endvidere besluttedes: "Til at væ-

re behjælpelig ved Udstykntngen
valgtes J. Drustrup og Severin
Nielsen, Til at føre Tilsyn med

0pførelsen af Bygningen enedes
Bestyrelsen om at dele Arbejdet
mellem sis, Det_ overlodes ttl Ju-
Irus Roed om at forhØre i LØkkens

Sparekasse paa hvilke Betingelse
et laan paa ca, /000 Kr, kan faaes

Den 25. September skrives: "Efter
bestemmelse optages et Laan stor
7000 Kr, er Syv Tusinde Kroner i
Løkkens Sparekasse som skal for-
rentes med den til enhver Tid
sieliende Rentefod,

Der tages Bestemmelse om StØbe-
godset, Kjøbmand J, Drustrup lo-
vede at levere det hele til Fak-
turapris + 15 Procent Rabat".
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Knap to måneder efter dette kun-
ne det nyreJste samlinsshus ta-
ges i brug - i hvert fald ilI
bestyrelsesmøde. 0m mødet ons-
das den 18. nov. skrrves der:
"Til mødet var de Kvindelise Ak-
tionærer lndbudt for at være Be-
styrelsen behjælpeiig med at faa
Salen udsmykket

Punkt 1 Belysningen

Til at rejse til Aaby os se paa

et Gasværk vaigte Julius Roed
og P, 0lesen som Sagkyndig Jør-
gen Jørgensen,

Punkt 2 Malerarbejdet.

I den lille sal limfarves Væg-
gene Gule DØrre og Øvrigt Træ-
værk Grøn med rød Staferins for-
neden males Fyidnrnger. I den

store Sal Væggene iys Gule Døre
og øvrigt Træværk Grønne Toner,

Iøvrigt overlodes det til I'1ale-
ren.

Det vedtoses at lade Huset for-
sikre i den Almrndelige Brand-
forsikring for Landbygninser i
Danmark, Det vedtoges at indvie
Huset i den første Uge i Decem-

ber som Talere Pastor Rubak os

Jens Bertelsen Vraa, Det vedto-
qes at samles ved- Huset lsien

Lørdag den 28. november for at
syne Huset færdis, MØdetid K1.

3 Eftermiddas,

Jens Chr, Vestergaard og Lars
Dam lovede at sØrge for at faa
Fyid til at Planere omkring Hu-

set nled,

Det vedtoges at faa Bomme og Rib-
ber opstiliet i Salen, Fra Gymna-

stikkerne kan der faaes 20 Kr.
til hjæ1p,

Det vedtoses at lade de Kvindeli-
ge Aktionærer sØrge for at kjøbe
Gardiner til Huset der blev bevil-
set 80 Kroner til det heie,

Til at relse til Hjøring og k.tøbe
Tøt valgtes EIsine Madsen Maren

Roed os Kristi ne Rol ighed".

Lørdag den 28, nov, gav udvalget
til Belysningen meddelelse om, at
de havde købt et Gasværk i Aaby
for 110 kr,, nten der var for få
Blus",

Fredag den 11, december vedtoges
det "at købe 6 spyttebakker med

Låg samt et Servantstel med Kande

Fad og Sæbeskaal og Spand og et
Spejl, Endvidere vedtoges det at
kjøbe en Vanktedel Vanspand en

Kost os Fejebiad 2 Kulkasser en

Opvaskebal i ie",

)

Mandag den 14, december er må-

let nået, og huset kan indvies
med taler af præsterne Rubak,
Ingstrup og Andersen, Tolstrup,
og der er fælles kaffebord ef-
ter talerne,

Den første generalforsamlrng i
huset afholdes onsdag den 16,
dec,, hvor regnskabet ( Indtæs-
ter: 8110 kr, Udsifter: 8672

kr, 86 øre) kan oplæses, 10/ ak-
tionærer havde tegnet sis, Bysse-
udvalget genvalgtes som første
bestyrelse med undtagelse af P,

0lesen, som frabad stg genvalg
på grund af bortrejse fra sog-
net, Maren Roed valgtes I ste-
det, og J, Drustrup bliver før-
ste formand for det nye forsam-
I r ngshus .
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Lre tørste or
Med udgangen af året 1914 stod
forsaml ingshuset nu færdigbys-
get og indviet og parat til op
gennem årene at runme de mange

folkelige sammenkomster, der var
dets hovedformå].

I formålsparagraffen står, at
det er selskabets plist at med-
virke til sand oplysnings fremme,

Der blev afholdt mange møder med

frernmede talere, bl,a. efterårs-
møder med to talere, og mange

tilhørere mødte frem, men det eb-
bede efterhånden ud med tilslut-
ningen, og møderne ophørte lidt
efter Iidt. 0m vinteren holdt
pastor J. J, Rubak blbel Iæsnins

med stor tilslutnins over flere
aftener. Det fortsattes af den
nye præst pastor Laurs Jensen,
som kom i 1920, Der kom så man-
ge som store sal kunne rumme -
unge og ældre.

Grundlovsdag blev huset stillet
gratis til rådished. Af mere mun-

ter karakter var aktionærfester-
ne med forskellig underholdnins,
bl,a. en skuespiller som hed
Sktoldsård, oplæsning af sognefo-
sed Holger Mikkelsen fra Lyngby,
dilettantforesti I I ing, koncert
af Insstrup bl. kor, Pandrup her-
rekor, Eriksen, H.tørring m,m.

Ejner Christensen og
Vagn Møller danser

degnedansen i
forsamlingshuset

Af aktlviteter, der foregår r he-
Ie perioden, er juletræ og gym-

nastrk for karle og piger, I 1918
planlægges det årlige juletræ med

det forbehold, at den spanske sy-
9e tillader det,

At forsamlingshuset stod for bør-
nenes juletræ var en arv fra det
gamle hus, Der blev antaget en
mand til at Så rundt i sognet
med en liste, og man kunne så
tegne antal af børn og voksne og
give et frivillist bidrag efter
evne.

Forsaml ingshuset arrangerede lu-
letræ til 1937, Som ltsteombære-
re huskes Poleman Karlsen, Søren
Jepsen os Niels Jensen (Klup-
Niels),

De første lejeindtæster vedta-
gesr BaI 25 Kr. UdlejninS af Hu-

set til selskabelig sarnmenkomst

12 Kr. til Møder 10 Kr, UdletnlnS
af store sal 6 Kroner af den lil-
le sal 4 kr, af den lille Stue
2Kr.
Af de manse rent praktiske pro-
blemer, der fremgår af proto-
kollen, er bl,a. tagbeklædningen
omtait mange gange, De oprinde-
lise oplaste plader er utætte,
os 500 kr, af bvssesummen tilba-
seholdes, Taget må lægges om,

Endelis får man beklædt med tag-

pap, som er garanteret tæt. Det-
te bliver dog rkke tJæret som

aftalt, hvilket osså omtales
flere gange. Et andet problem,
der også ofte orntales er karbid-
gasbelysningen, dels indkøb af
karbid og dels aflønning af den,
der fører opsyn med "værket", I
1921 besluttes det at indlægge
elektrisk lys, efter at det er
vedtaget på en ekstra-ordinær
gener a I for saml i ng .

Den gamle,slidte protokoi for-
tæller om de første svære år med

det nye hus, Snart melder sig
spørgsmål om vedligeholdelse og

reparationer, 0g st0re 09 små

beslutninger imel lem hinanden
må tages af bestyrelsen for at
huset kan komme til at fungere
som samlingssted for folkelivet
i Ingstrup op gennem årtierne.
Store og små begivenheder imel--
lem hinanden, om Kristian Thom-

sen, der i 1920 får tilladelse
til at græsse sin ged omkring hu

set mod at siå græsplænen med vi
dere, orn fastsættelse af lejemå1.
om indkøb t 1922 af 48 par kooper
teskeer, desserttallerkener, 2

sukkerskåle og flødekander, om

store og små begivenheder, om

navne på folk, der har levet på

egnen og ført forsamlinsshuset
videre,

/r/rr l,-* "z^./a, /4a, /ra*n
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Forhandl ingsprotokol jen fortæl ler
videre år efter år om skiftende
bestyrelser og formænd, men sta-
dig om traditionelle sammenkom-

ster og aktiviteter i samlingshu-
set, fortæller om møder og fester,
fortæller om "gåse- og andespil
med overskud 34 l/2 Kr, tr1 fordel
for de Gamle, om Koncert og Høst-
fest for Aktionærerne med voksne
børn af Hjørring 0rkester den 21

]ct. l92tt" , - om "Andragende ( i
1925) fra Borgerforeningen om et
Tilskud til Gadebelysninsen 10

Kr. bevilges i 5 Aar paa Betin-
gelse af, at der opsættes en

Lyste ved den venstre Vej til
Forsaml rngshuset" ,

- om vedtagelsen, "at Selskabe-
lige Sammenkomster os Baller skal
slutte K1. 4" (1926)

- om at "undersØge Bekostninsen
af en Scene"

- om at Søren Bjerremark ydes

et Gratiale paa 50 Kr, for hans

Ulet I ished med Forsami insshuset
og for at holde Haven i orden",

- om "at udlete Forsamlingshu-
set til Gymnastikkerne for en

Pris af 75 Kr , iberegnet 0pvis-
ning med paaføigende Bal",

- om "at leje den 1ilIe Sal tiI
Fru Jensen til Broderikursus i
6 dase til en Pris af 6 Kr, pr,
Das, Lys og Varme inkl," (192/).

- om "Tilbud fra Sangkoret i
Ingstrup at vilde give en gra-
tis Sanskoncert i Forsamlings-
huset",

- om "Akord med l,lurer Jens Vet-
by om Kalknlng og Udspækning ud

og indvendlg med undtagelse af
2 Siderum os Loftet i den sto-
re Sal for en Pris af J5 Kr,
heri indbefattet Materiaier",
- om "at nægte Gyntnastikfore-
ningen at leje Huset til Gymna-

stik i Sommer" (1927),

- om at vedtage "at paaføre
Vejen ti1 Huset og udenfor Hu-

set 4 Bllfulde Grus"

- om at "Sogneraadet vil lele
Forsaml ingshuset ti I Skole for
en Prls pr, Maane 50 Kr, (1928),

- og senere om (1929) "Andra-
gende fra Sogneraadet om at

leje Forsamlingshuset til fest-
lis Sammenkomst ved den nye Sko-
Ies Indvielse",
- vedtagelsen "at anskaffe rr0 Stk,
nye Sangbøger til nedsat Pris 80

We pr, Stk os lade indsætte de

to Bryllupssange "Jert Hus skal
i bygse" og "Det er saa yndist at
føiges ad" bag i bogen",

- om at bestyrelsen ). 1932 vedtog
"at forbyde a1 sals af Cokolade
Vin m m i Forsamlingshuset oq Daa

dens grund"

- 0m at "Regnskabet (i t932) ba-
lanserer med 70405 Kassebehotd-
ntng 34 Kr ."
- om at "Gaase- og Andespii Man-
dag den 19 Dcb. 7932 bortsptller
10 Ænder 6 Gæs og en Lykkepakke
til 4 Kr."
- om at arbejdet med at fastspæn-
de ribberne tll symnastik på

nordvæggen blev foretaset i 30-
erne af møllebyqger JØrsen JØr-
gen sen

- om at "Lørdag den 14 tuli (34):
vi enedes om at Indlægse Vand

fra Vandværket".

- om afstemningen i bestyrelsen
0m baptistmenighedens tr I ladelse
til at afholde oxfordmøde r hu-
set,

- om at der r 1937 "sluttes Akord
med l,lartin Sørensen om at nediæq-
ge Fliser og Kantsten iangs begge

1
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»Sognerådet vil leje Forsamlingshuset til Skole
for en Pris pr. Maane 50 Kr. (1928)

»Andragendefra sognerådet om at leje Forsømlingshuset
tilfestlig sammenkomst ved den nye Skoles indvielse (1929)

I|0KØr sler []e, sililL t-r ISe[ I 0[ ail
Trappen KIoak og Rør fra udIØbet
i kØkkenet tll et beløb 400 Kr,"
- om at der den 27.7.38 "f or'
handles om at indhente TiIbud
os Overslag til Tilbygning af
12 Alen ti1 den store SaI Gar-
derobe os Toiletrum, det over-
drages Murer P, 0lsen Løkken
at udarbejde Tegning og Over-
slag tiI nevnte Arbe]de",

- om den ekstraordinære gene-

ralforsamling i efteråret 58,
hvor det vedtages at indrette
toilet og garderobe, Dette
blev indrettet Då loftet øst

IOr DalK0ilen, nv0r
et væreIse og åbent loftsrum,
DertiI optages et lån på 2000

kr, Ved samme lejlished blev
der købt nyt service med mær-

ket " lngstrup Forsaml ingshus" ,

Den gamle protokol fortæIIer
Iokalhistorre drrekte og rn-
dlrekte, men også verdenshr-
storien anes, I tiden 1943-45
svinder aktiviteterne i for-
samlingshuset ind tiI meget få
Irnier i protokollen, og man

kan imellem disse læse de søm-

beslåede stØvlers beslaglæg-
seise af gulvene i huset,

,1



- efter de sømbesldede støvlers tid

) .-t) J

tvlandag den 4, juni 1945 mØdes be-
styrelsen i forsamlingshuset, og

i protokollen skrives, at der
"besluttes at sØge oplysning an-

sående udvidelse af Forsamlings-
huset, Garderobe, Lej Iished,
Toilet, hvor der skal indhentes
Pris, endvidere Istandsættelse af
Huset skai udføres efter Tysker-
ne" .

Inden en låntasning kunne gen-

nemføres til denne udvidelse os

senopbysning var det nødvendlgt
med en opklarins af, hvor mange

aktionærer der i virkelisheden
var, Først i 49 blev det siort
op, at der i alt var 83 aktionæ-

rer. Et tal der i 1955 steq til
101 .

I 19r{8 revideredes husets love
os i 49 kunne man så vedtage en

ombyqnins af forsaml insshuset
efter forslag og tegninger af
arkitekt Knudsen, Brønderslev og

i 1950 blev ombygninssprojektet
en realitet, idet det godkendes
på en generalforsamlins med li
stemmer for, 12 imod og 3 blanke,

Ombygningsarbetdet og udvidelsen
påbegyndtes den 1, Juni 1950. Det
blev overdraset til f1s, hånd-
værkere: murer Arnold Nielsen,
tØmrer og snedker Lars Larsen,
maler Chr, H, Andersen og smed

Chr. Christensen.



holdt generalforsaml ing, hvor
det 0plystes, at ombygnlngen og

udvldelsen havde kostet 53.000
kr. 14 dage senere kunne for-
manden Levrn 0lsen opiyse på

ny generalforsamling, at hu-
sets trngiyste gæld var rr8,900

kr, fordelt med 50.900 kr. r

stats I ån og 18 ,000 kr , i Land-
bosparekassen, Endvidere havde
huset et 1ån i Landbosparekas-
sen (kautronslån) på 1,500 kr.,
som forlænges i 5 år. Restsæld
t i I håndværkerne er 1 , 510 kr ,

Forslag onl indbetalrns af 10

kr. årlrgt i fem år vedtages
ensstemmigt, men da general-
forsamlingen ikke var besiut-
nrngsdygtis, afholdtes ny ge-

neraiforsamling den 8,4,52 om

dette punkt, Ved denne blev
forslaget vedtaget,

Udvidelsen og ombygnlngen in-
debar, at østfløjen blev bys-
get bredere og længere, såle-
des at der blev plads til toi-
letrum og garderobe i ti lslut-

opgang til en Ieilrghed, som

rndrettedes ovenpå, Den lille
sal forøgedes r bredden med

ca. 7 n, Den store sal forlæn-
gedes med ca, 9 m, deri indbe-
fattet scene og omklædningsrum.
Nu kunne man den 5, juni 1951

holde indvieisesfest for akti-
onærer med husstand, Festen ar-
rangeredes med fælles kaffebord,
foredrag og en svingom bagefter.

Nu blev udlejningstaksterne:

Store sal 25 kr, - Lrlle sal
15 kr, - Stuen 5 kr, - Hele hu-
set 55 kr , samt 10 kr, for sce-
nen, - Begravelser ,5 kr, - Bio-
yaf 30 kr, - Badminton 50 kr,
om vinteren og 15 kr, om somme-

ren, - Gymnastik 250 kr, for vin-
tersæsonen, - Scenen til dilet-
tantprØve 5 kr, - Møderække i
den lille sal 10 kr.

I 19t)7 blev stillingen som vært
i forsaml ingshuset opslået, af-
lønnet årlis med 500 kr, Den

første vært blev Alfred Larsen.

rn
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Efter at have overstået de sØm-

beslåede støvlers trd og opbyg-
nings og udvidelsesårene derefter
synes Ingstrup Forsamlingshus ef-
ter protokollen at dømme at væ-
re styret ind i en roiig udvik-
ling op mod vor egen tid os dens
lokalfæl l_esskab,

Protokollen fortæ1ler på dens
sidste sider op gennem 5Oerne
og frem til Z0erne om gamle og
nye akIiviteter i forenrngsl i-
vet, om mindre spørgsmål og de

lidt større problemer, om at få
det økonomiske gr-undlag ti l
stadis at bære,

- fortæller om overdragelser
af andelsbeviser fra ældre bor-
gere til nytiikomne og fra det
ene slægtled til det andet, om

besvær med at få enkelte andels-
rater rnd, fortæller om regule-
rrnger af udlejningstakster,
fortæiler om oe årlige repara-
tions- og vedliseholdelsesud-
grfter og nye pinende nødven-
drge rnventaranskaffelser, for
tæl ler om qamle fæl lesskabers
underskud oS tilslutning til
nye, fortæller om at samlings-
huset frem for alt bliver brust
og brugt,

- fortæller, at "Torsdag den
21. .runi 1953 holdtes Bestyrel-
sesmøde hos Martin Sørensen.
Man samledes først i Forsam-
lingshuset for at se på hvad
Reparatloner der skal foreta-
ges. Snedker Marius Kristensen
og maler Andersen var til stede,

lvlan enedes om at fØlgende skal
laves. Snedkeren isolerer hvor
det trltrænges i Værtens Le.rlis-
hed, enten med Glasuldsmåtter el-
ler Trætex, Den nordre DØr på

Senen vendes. Ruilegardiner re-
pareres 0g ny 0psættes i lille
Sal os Vinduet nord for Senen,
l'laleren limfarver iille Stue
lysgrøn og maler Vinduet ind-
vendig. Han foretager røvriqt
Reparationer, hvor det tiltræn-
ges, Prisen for Sommerens Gym-

nastik fastsættes tl I 8 Kr, pr,
Aften, Det vedtages at kØbe en
Bilfuld TØrv samt en Bilfuld
Briketter ved første Letlrqhed.
Formanden skal sørge for at få
en l"'lurer t r I at ka I ke Huset,
fiytte en Rensedør sanlt sætte to
Rister ind i østre Ende lrge for
Værtens Let I rghed".

"Det vedtoses at kØbe 50 nye Sto-
Ie t11 Huset ttl ca, 19 Kr.
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Stykket og at laane 1000 Kr.
trl dette Formåi r Landbospare-
kassen på 10 Aar" , 29.9.1953

9. n0v , 53: "LandbosDarekassen vr 1

gerne have to ugentlige Kontor
dage, r Stedet for nu een fra
1. lanuar l95q, l4an satte Lelen
trl 550 kr, om Aaret for de to
usentl rge Kontordage, "

16,9 5qr "Formændene for Husmands-
forenrngen og Borgerforenrngen
var tll Stede for at forhandle
om fæ11es Høstfest, For at male
alle Vrnduer og DØre rndvenclrg
samt for Fernisering af alle
Gulvene efter Hovedrengøring fik
Værten Tørv for 85 Kr, - - Det
vedtoges endvrdre, at de nye'Sto-
1e kan letes ud for I Kr. pr,
St , pr , Gang, "

9,5.56: "Forsamltngshusets Kloak-
lednlng, som Tyskerne har lagt
ned, er kommet r Velen for Bap-
tlsternes nye K1rke. Ledningen
maa nok fortsat lrgse på Kirkens
Grund, men skal flyttes, - -
Baptisterne sØgte om Moderation
af Prrsen på lrlle sal til Guds-
ttenester og I ignende, Det ved-
toges at lade dem få den for
10 Kr, pr , Ganq. "

18.2,57 : "Boldklubben ønsker
store Sal t1l Trænrns nosle
Gange, De skal slve 10 Kr, pr,
gang . "

Fredas den 11, Oktober (58)

vedtoges det "at købe en ny Kak-
kelovn t1l Stuen. Kakkelovnen
købes hos lvlurer Jørgen Sørensen
for 350 Kr, deri indbefattet 0p-
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sætntng, tlartin Sørensen køber
den gamie Kakkelovn til 20 Kr,"
"lørdag den 8, 0ktober 1960

holdtes Bestyrelsesmøde hos A1-
fred Larsen, Det vedtoges at
kØbe 80 brugte Stole af Hotel-
eter Rtbersård, Dybvad HoteI
for 10 kr, pr, Stol leveret,
Værten sØgte om tilladelse t1l
at fornØje Kaffeprisen med 2 st,
Brød fra I kr, 50 Øre til 1 Kr,
75 Øre, det tillodes." - (Denne

prrs hæves 1 62 til 2 kr,)
"Bestyrelsesmøde, den 22,10.
1964, Der vedtoges, at store
sal skulle tapetseres, ribber-
ne fjernes og væggen males. End-
videre skal der forsøges at ar-
rangere en festllshed i anled-
nrng af forsamlingshusets 50
aars jubrlæum, "

"Den 29,9.69," - - det vedtoses
at sodtage P, Christensens ti I-
bud på fjernvarme r qarderobe,

tollet, stue og køkken samt he-
Ie lejlisheden til en prls med

tilslutnins 12,942 kr ."
"Bestyrelsesmøde den 13.3.72
hos Helmer Christensen, - Der
forelå regning fra Peter Chri-
stensen på 12.000 kr, for in-
stallering af fJernvarme, End-
videre regning fra kommunen på

2200 kr, for kloak, Det vedto-
ges at installere nyt komfur trl
ca,1000 kr. Tii finansiering af
ovenstående vedtoges det at op-
tase 1ån I Sparekassen Nord.tyl-
land på kr, 25.000 os så samtl-
drg indfri et ganmelt Iån på ca,
5,200 kr, Det nye lån skat af-
drages på 15 år" .

Den gamle og veltjente protokol,
der srden 1914 har vandret gen-
nem mange hænder og hele trden
fortalt forsamlrngshusets histo-
rle, først med pen og blæk, si-
den med fyldepen og senest med

kug I epennen .
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Halvfjerdserne biev en brydnings-
tld i samfundet, kommunesammen-

lægnrngen, ol iekrrsen, nedgang i
beskæft i qe I sen ,

Samfundsøkonomien var ikke god.

Alt dette gJOrde, at forsam-
lingshusene havde det svært, man-
ge af de ca, 1.600 forsamlings-
huse der er byggede fra 1870 trl
i dag måtte lukke i konkurren-
cen med centralskoierne og sog-
negårdene,

Ingstrup Forsamlingshus havde
også svære år, diskussionerne
var mange og lange, Skulle for-
samlingshuset bevares og dermed
gøres tidssvarende, eller skul-
le man lukke os sælge huset?

Begrundelsen for at Iukke og

sæ1ge var Økonomi, manglen på

penge. Ingstrup var et sogn,
hvor udviklingen haitede lanst
bag store dele af Iandet,

Sognet havde få unge, mange æ1-

dre. Efter et par år med mange

vanskeilgheder mente brave be-
boere som Peter Christensen,
Lars Dam Jensen, Asta Nielsen,
Birte Wulff, Lars Dam med flere,
at nu skulle der ske noset, llo-
trvet var, at ville man stYrke
fællesskabet og have et sam-

lrngssted i sosnet, måtte for-
samlrngshuset bevares,

I 19/4 var situationen kritisk,
lvlan indkaldte ti 1 ekstra ordi-
nær generalforsamling med salg
af forsamlinqshuset for ø)e.

21

Beslutninsen blev, at forsamli
huset skulle bevares. Pandrup k

mune bevilgede et rente- og af-
dragsfrrt 1ån på kr, 50.000,- ,

Huset kunne sættes i stand og ø-
konomien saneres, fvlange var de,
der hjalp med at sætte huset i
stand - os nosle gode år blev de

til for forsamlinsshuset,

Et værdlfuldt stykke arbejde bl
sjort af de mange, som på de år-
lise aktivitetsdase har givet et
nap med malrng, hammer, mureske
og meget mere, En hjælp vi ikke
har kunnet undvære, Asta Nielsen
skal her nævnes for sit store
arbelde som daglis leder, udlej
m,m. AIt sammen uden vederlag,

Her ved jubilæumsdagen tænker vt
på, hvilken fremtid har forsam-
I ingshuset . Forsaml rngshusets
funktioner kan imidlertid ikke
beskrives ved blot at opregne
de mange aktiviteter, der fin-
der sted i huset, men må ses i
et he I hedsper spekt rv . For sam-

lingshusets hovedfunktion er at
være midtpunkt i sognet, Ønsket
om at bevare landsbysarnfundet
sorn et levende mrllø er startet,
Det er vor mening, at skal vi
bevare en del af vort landsby-
ntl)ø, må vi også bevare for-
samlingshuset, der er en del af
dette os vi tror, at der i man-
ge år endnu vrl være et stort
behov for forsamlinqshuset til
kulturelle os folkelise arrange-
menter,

I februar måned l9l9 var en

flok ingstrup-borgere samlet
til fødselsdag, Over chokola-
den og bollerne kom een med

den ide at lave et fælleskøk-
ken i Ingstrup, hvor man kun-
ne købe et måltld i ny og næ,

Hurtist blev man dog enig om,

at det var meget hyggeligere
a I sp 1 se maden sammen . Al te-
nen sluttede, alle gik hver
tii sit, os ideen blev gemt -
de praktiske problemer syn-
tes I idt uoverskuel ige, Ide-
en var nu så god, at man be-
syndte at undersøge forskel-
11se tlngr Stedet, hvor det
skulle foregå, og madlavnin-
gen, Det gamle kommunekontor
stod J0 tomt - mon man kunne

få Pandrup Kommune til at si-
ve os borgere et borgerhus?
- Atter sik et stykke tid, så

nåede man trl, at vores for-
samlingshus måtte være stedet,
og efter kontakt med bestyrel-
sen, syntes det problem at væ-

re løst. Så var dei- det med

en kogekone! Osså det blev
IØst efter en opringntng ti l
Inger og Stinne i PandruP, Ai-
lerede inden de praktiske Pro-
blemer blev Iøst, havde Asta

regnet ud, at een ret mad vil-
le koste 10 kr. for voksne og

5 kr. for børn inkiusive leje
af Iorsamlingshuset en prrs
som vi1le være overkommelig for
en fami I ie.

Senere mødtes en flok interesse-
rede igen. Nu skuile der ske no-
get, Efter mange overvejelser
flk man forfattet en seddel, som

skul le omdeles t i I al 1e husstan-
de i Ingstrup. Sedlen havde to
hovedpunkter, nemlig at lære an-
dre borgere bedre at kende og

hygge srg sammen over et måitid
mad. Endelrg var det en 1nv1ta-
tion trl et møde r forsamlingshu-
set, hvor stemningen skul le lod-
des, - Over 50 mØdte op, og næ-

sten alle syntes om rdeen, - At
man ude r byen blev spurgt, om

man var en af dem, der tkke gad

at lave mad, gtorde rntet skår i
forventnrngen og s1æden, FÆLLIS-

SPISNINGEN VAR EN REALITET.

To gange om ugen (eller een, hvrs
man havde lyst trl det) kunne man

nu samles i forsamltngshuset, God

dasi lgdass mad blev serveret kl .

1315 oo så en kop kaffe basefter
til kun 1 kr, tlan skulle bare mei-
de srg trl for en måned ad gangen

eller bare ringe dagen før, så var
man "medlem", "Medlemsskabet" in-
debar dog også, at man på skrft
skulle dække bord og vaske op -

)4



det var jo fællesskab, Senere,
da økonomien haltede lidt,
skrftedes nogle til at lave ma-

den, nogie fllnke ungkarle be-
gyndte at skrælle kartofler, og

der blev lavet lotterier - det
htalp lidt, men prisen måtte
sættes op. En af de første gan-

se fik fæl lessprsningen efter
af stemning Slt navn "lvlADTINGET",

Mange aviser og blade hørte om

det nære samfund 1 Ingstrup, og

der biev en sand valfart af fo-
tografer og tournalister - alle
fik en bid med formedelst 10 kr,

Julemaden og juletræet, fØdsels-
dage og mortensænder blev ikke
glemt - man morede sig og hygge-
de sis I fællesskabet.

For også at møde andre borgere
end de spisende blev der arran-

Madt i nqet .

seret "KOlvl SAI,IMEN-AFTNER" med

film, underholdnins os folke-
dans - i forsamllngshuset selv-
følqe1iq, hvor fløjdørene tii
den store sal blev iukket op,
Sansaftener, hvor Højskolesang-
bogen kom frem, og man efter tur
bestemte numrene, blev også suc-
rpq

Senere blev der arrangeret ud-
fluster os ti1 tul juleklipef-
termiddage, hvor alle - både

børn og voksne, en1lge og famr-
lier - deltos på lise fod,

Dette lyder, som om det hele er
fortid, men her i 1984 samles
rIlan stadig til sptsning og for-
skeilise arrangementer, Så ef-
ter 5 1-/? år eksisterer FÆLLES_

SKABET 1 DET NÆRE SAMFUND I

INGSTRUP STADIG.

1919 og 1979
Gymnastik og madting -
ældre og yngre aktiriteter
i huset

-)'-'-.

Jeg har med glæde modtaget op-
f ordr ins t i i at medvi r[<e ved ud-
givelsen af et jubilæumsskrift
for Ingstrup Forsamlingshus.

Når man er født og opvokset på

egnen, og har passeret de 50,
har man gode forudsætninger for
at bedømme, hvilken betydnlng et
lforsaml ingshus" har,

Det er n,]in opfattelse, at et for-
holdsvis lille samfund som Ing-
strup er ilde faren uden et sted,
hvor sognets befolkning kan sam-

1es i glæde og sorg, drøftelse af
fælles anliggender, os få truffet
afgørelser om de t1ns, som nu en-
gang skal fungere,

Jeg tænker med taknemmellshed
tilbase på de folt<, som tog inr-
tiatlv til opførelse af huset,
os på de mange, der siden har
varetaget driften, alle har væ-

ret besjælet af tanken onl at gØ-

re det så sodt som muligt,

Behovet, og dermed brugen af hu-
set, har naturl igvis ændret sig
gennem trden, l-]vor det fra star-
ten og indtrl fiernsynet kom,
j ævn I i st [<.unne danne rammen om

oplysende os folkelige møder, må

det nu rndrømmes, at motoriserin-
gen og massemediernes indflydelse
har siort folk flesmatiske 1 så

henseendel Dog er det, som om in-
teressen vågner 1gen. I hvert

faid er værdier som kontakt, sam-
vær og sammenhold stadis i højsæ-
det, nu i form af sammenkomster
for pensionister, fællesspisning
m. m.

i hele husets tid har denne fæl-
iesskabsføleise præget os, Vi har
taget vore børn med til juletræs-
fest og skolefest, hvor de ople-
ver, at mange føler glæde ved fæl-
les oplevelser. De unge får må'ske

for første gang mulisheden for at
tage om hinanden, og more sig sam-
men. Forældre kan stolte præsente-
re ungerne, Kaffen efter en begra-
velse kan være svær, men bekræfter
dog, at omgivelserne "danner hegn",
os at livet jo skal så videre,

Allerbedst er vel de lejligheder,
hvor unge og ældre sammen fe)rer
:enten en familiefest, årets høst-
fest ei. lisn, Da vrrker fæ1les-
skabet 0g sammenholdet, 1,1åtte det
også være tilfældet i årene frem-
over i "vort hus".

Til lykke "du unse", os tak,

Lars Dam Jensen



Peder 01 sen

Johan Drustrup
Pou I flor s

Clrr, Larsen
Hara i d Ammentorp
Søren Bl er Temark

P Chr. lviortensen
Andreas lvlortensen
Anders P, Larsen
vrggo Hansen

JØrgen Jørgensen
Nreis Chr, Pedersen
Severin Nielsen
E:ner Christensen
Levrn 0lsen
N, C Andersen
Arnold Nielsen
Knud 0lesen
Pou I lvlor tensen
Tage 0ttesen
Peter Chr 1 stensen
Per lvladsen llyrtue
Edmund Jensen

191rr

191rr - i918
1918 - 1920

1920 - fraflyttet
1920 - 1922

1922 - 1929

1929 - r93t
l93t - 1933

1933 - 1937

1937 - 1938
1938 - 19q0

19rr0 - 1941

r94l - 794/
1gtrl - i948
19t18 - 1952
1952 - 1964
i96rr - 196/
1967 - r97t
r97t - 1973
1973 - l97tl
r97q - r97/
1977 - l98t
1981

Formand ltl. C. Andersen
1952 - 1964

Formand Poul Mors
1918, 1920

F o rma nd H arald Ammento rp
1920 - t922
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