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100 år
1. november 1915 - 1. november 2015
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Brugsforeninger og forsam-
lingshuse deler på mange måder 
historie som resultat af andels-
bevægelsens storhedstid. Mange 
steder i landet har de også delt 
skæbne i en ofte forgæves kamp 
for overlevelse. I Foldby klare-
de Brugsen som bekendt ikke 
skærene, men til gengæld lever 
Foldby Forsamlingshus stadig i bedste velgående. Lørdag 31. oktober 
kan forsamlingshuset fejre 100 års jubilæum.

Tiderne har ændret sig, siden den unge lærer Andersen i sin tid fostrede 
ideen og stod i spidsen for byggeriet af forsamlingshuset. Men grund-
værdierne er stadig de samme. Forsamingshuset er stadig samlingssted 
og dermed midtpunkt for store dele af de lokale fællesskab. Med til at 
skabe en fælles identitet som Foldby-Norring-borgere.

Men der er sket enorme forandringer siden huset blev taget i brug for 
100 år siden, og med nye tider kommer der også nye skikke. En del af de 
traditioner, der i årenes løb har været fast inventar i forsamlingshuset er 
gledet ud, men de er til stadighed blevet afløst af nye traditioner, som har 
været med til at fastholde fællesskabet.
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Høstfesten var en af de helt store traditioner, som fyldte forsamlingshu-
set til bristepunktet. Men i takt med, at der blev færre folk på gårdene, 
så blev der også færre til høstfesterne. Og selvom høstfesterne også blev 
åbne for folk, der ikke havde haft noget med høsten at gøre, så kneb det 
med opbakningen. Den sidste høstfest blev holdt 10. oktober 1992 med 
42 gæster plus ni bestyrelsesmedlemmer. Men der var kun en enkelt 
landmand med. Året efter blev høstfesten aflyst på grund af for få til-
meldte.

Den årlige dilettant-forestilling hørte i mange år også til traditioner-
ne, ligesom præmiewhist også var med til at samle folk i huset. Og de 
spillelystne holder stadig deres indtog i forsamlingshuset. Hver torsdag 
aften året rundt er der bankospil med godt 100 deltagere hver gang. Og 
det er ikke kun de heldige kortspillere, der får noget ud af. Forsamlings-
husets støtteforening er den sikre hver gang. Det er efterhånden snart 40 
år siden, at bankospillene kom på programmet, og de har været med til 
at sikre huset en særdeles god økonomi. I 2001 fik huset også en øko-
nomisk håndsrækning i form af 32.250 kr. fra Foldby Sogns Spare- og 
Laanekasses fond.    

Den gode økonomi afspejler sig 
blandt andet i, at den omfattende 
renovering af salene samt nyt 
køkken, borde og stole i perioden 
2007-2011 for ialt godt 500.000 
kr. blev betalt kontant. Og der er 
stadig en  betydelig ”reserve” at 

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
René Mikkelsen

Tinnngvej 17, Foldby, 8382 Hinnerup
Tlf. 29 27 32 91 / 86 91 16 31

LAD PENSLERNE TALE, LAD MIKKELSEN MALE



36

stå imod med, hvis der skulle komme dårlige tider. Men der er der ikke 
umiddelbart nogt, der tyder på. Der er i hvert fald stadig stor opbakning 
bag arrangementerne, ligsom der også er godt gang i udlejningen til 
private fester.

Som nogle af de nye traditioner kan nævnes senior-fællesspisning en 
gang om måneden i vinterhalvåret samt sangaftener. Fællesspisningen, 
som begyndte for otte år siden er blevet et tilløbsstykke med 70-80 
deltagere hver gang. Poul Erik Jensen står for madlavningen, mens andre 
frivillige på skift tager sig af borddækning, kartoffelskrælning og opryd-
ning.

I årenes løb er der sendt 
enorme røgskyer op un-
der lofet i Foldby For-
samlingshus. Men det 
er slut nu. Rygeforbudet 
har også holdt sit indtog 
her, selvom det var med 
en vis skepsis. Frygten 
for, at bankospillerne 
ville blive væk, når de ikke længere kunne få lov til at pulse over plader-
ne. Det kunne mærks de første par gange efter, at rygeforbudet trådte i 
kraft. Men folk er vendt tilbage, lyder meldingen fra Peter Poulsen, der 
er opråber ved bankospillene.

Som den opmærksomme læser måske har opdaget, så er jubilæumskriftet 
fyldt med annoncer fra virksomheder, som ikke længere eksisterer. Og 
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det er med fuldt overlæg. Annoncerne var med i forbindelse med for-
samlingshusets 75 års jubilæum, og de repræsenterer dermed deres egen 
lille lokale historie. 

Siden har der ikke været en vært i 
forsamlingshuset, men bestyrelsen 
kan være behjælpelig med at finde 
folk, der kan stå for maden og andet 
praktisk i forbindelse med festen, 
hvis der er brug for det. Og fest er 
der meget af i Foldby Forsamings-
hus. Tiden har til fulde vist, at det 
var en rigtig ide, den unge lærer 
Andersen i sin tid fik byens og 
egnens opbakning.  

Formænd 1979 - 
Jens Søren Pedersen 1979 - 1998
John Christensen 1998 - 2001
Peder Hovmand  2001 - 2007
Erik Nielsen              2007 - 

Værter/Værtspar
Inga og Jens Peter Thomsen
 1985 - 1991
Ellen Abildgård  1991 - 1995
Doris Lyngå  1995 - 2007

Bestyrelsen 2015 bestående af:
Lisbeth Kragelund, Ketty Pedersen, 
Laila Jensen, Peter Andersen, Peter 
Poulsen, Erik Nielsen
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